Oddział Dialogu Społecznego
Biuro Prezydenta
Urząd Miasta Poznania

SPOTKANIE ROBOCZE ZESPOŁU DS. POZNAŃSKIEGO BUDśETU
OBYWATELSKIEGO
SALA BIAŁA UMP
11 lutego 2015 r.
godz. 17:00-18.30
Uczestnicy spotkania: Krzysztof Mączka (Projekt:Polska), Michał J. Kosicki (Stowarzyszenia
Akademia Myśli), Anna Gawrysiak-Knez (Stowarzyszenie Wildzianie), Adam Kurasz
(Stowarzyszenie Projekt:Polska), Dariusz Walczak (Uniwersytet Ekonomiczny), Kamila
Sapikowska (Poznańska Masa Krytyczna), Paweł Głogowski (Ulepsz Poznań), Tomasz
Lański (Oddział Dialogu Społecznego), Maciej Milewicz (Oddział Dialogu Społecznego).
Wnioski ze spotkania:
1. Dyskusja dotyczyła głównie tego jak zmienić lub uatrakcyjnić formułę debat
obywatelskich. Uzgodniono, Ŝe całemu procesowi budŜetu obywatelskiego powinny
towarzyszyć spotkania z mieszkańcami, co umoŜliwi z jednej strony poprawić jakość
projektów, z drugiej zaś wzmocni aspekt deliberatywny PBO. Pomysły wzmocnienia
tego aspektu były następujące:
a) Konieczne jest zorganizowanie 5 debat na początku maja w kaŜdej z dzielnic.
Ich scenariusz obejmowałby prezentację najwaŜniejszych inwestycji z
udziałem prezydenta/prezydentów oraz kluczowych urzędników. W dalszej
części prezentowanoby załoŜenia PBO16. Całość kończyłaby się dyskusją
(runda pytań i odpowiedzi).
b) Na początku czerwca w 5 dzielnicach odbyłyby się konsultacje projektów
przygotowanych przez mieszkańców. MoŜna by było wykorzystać do tego
system kolejkowy, taki jak funkcjonuje w wydziałach obsługowych.
c) Rady osiedli opiniując projekty zapraszałyby ich autorów do dokonania
prezentacji i dyskusji (czerwiec/lipiec)
d) Urzędnicy w przypadku negatywnej weryfikacji, stosowaliby status „wstępnej
weryfikacji negatywnej”, dając moŜliwość odwołania się wnioskodawcy od
decyzji.
e) We wrześniu odbyłaby się promocja projektów objętych głosowaniem w
ramach jednego wydarzenia (podobnie jak miało do miejsce na ul.
Piotrkowskiej w Łodzi).
2. Rekomendowano organizację zajęć w szkołach poświęconych budŜetowi
obywatelskiemu zarówno na etapie zgłaszania projektów, jak i przed głosowaniem.
3. Ustalono, Ŝe skoro rady osiedli mają opiniować projekty wnioskodawców, to formalnie
rada osiedla jako instytucja nie moŜe zgłaszać swoich propozycji (nie moŜna oceniać
tego, co się samemu zgłosiło). Nie wyklucza to moŜliwości zgłaszania projektów
przez osoby fizyczne, co oznacza konieczność właściwego zakomunikowania tego
faktu samorządom pomocniczym.
4. Kolejne spotkanie, obejmujące dalsze punkty dyskusji, zaplanowano na 18 lutego, na
godzinę 17.00 w sali 207.
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