Oddział Dialogu Społecznego
Biuro Prezydenta
Urząd Miasta Poznania

SPOTKANIE ROBOCZE ZESPOŁU DS. POZNAŃSKIEGO BUDśETU
OBYWATELSKIEGO
SALA 207UMP
18 lutego 2015 r.
godz. 17:00-18.30
Uczestnicy spotkania: Krzysztof Mączka (Projekt:Polska), Michał J. Kosicki (Stowarzyszenia
Akademia Myśli), Kamila Sapikowska (Poznańska Masa Krytyczna), Michał Rychlewski
(Poznańska Masa Krytyczna), Paweł Głogowski (Ulepsz Poznań), Jakub Kotmerowski
(Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju), Tomasz Lański (Oddział Dialogu
Społecznego), Maciej Milewicz (Oddział Dialogu Społecznego).
Wnioski ze spotkania:
1. Zweryfikowano kryteria oceny projektów zgłaszanych przez mieszkańców. W toku
dyskusji uzgodniono, Ŝe oprócz kryteriów oceny z poprzedniej edycji, naleŜy
uzupełnić je lub uszczegółowić o kryteria dodatkowe tj.
a) zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami
zagospodarowania przestrzennego
b) proponowane zadanie jest juŜ przewidziane do uwzględnienia w budŜecie
miasta Poznania
c) inne okoliczności uniemoŜliwiające realizację proponowanego zdania:
- proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie
gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest juŜ
realizowany i zadanie będzie go dublowało)
- teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na
sprzedaŜ lub inny cel
- opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla
danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z załoŜeniami
zgłaszanego projektu
- trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania
danego terenu lub konkurs architektoniczny
- projekt ma charakter komercyjny
2. Uzgodniono równieŜ, Ŝe w przypadku, gdy projekt nie będzie realizowany na terenie
miejskim, ale wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu, projekt będzie
kwalifikowany do pozytywnego rozpatrzenia.
3. Pokreślono, Ŝe 3-letnia trwałość projektu powinna zostać wyraźnie wyeksponowana
na karcie oceny projektu.
4. Uznano równieŜ, Ŝe nie będą wprowadzane ograniczenia dla projektów, które juŜ „raz
wygrały” w budŜecie obywatelskim oraz utrzymano sposób traktowania tzw. projektów
krańcowych w dotychczasowym kształcie – decyzja o tym, czy projekt, któremu
„zabrakło” środków do realizacji zadania będzie podejmowana przez prezydenta
miasta Poznania po uzyskaniu opinii od wnioskodawcy.
5. Zarekomendowano wprowadzenie comiesięcznego monitoringu realizacji projektów i
publikowanie go na stronach miasta.
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6. Kolejne spotkanie, obejmujące dalsze punkty dyskusji, zaplanowano na 4 marca, na
godzinę 17.00 w sali 207.
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