Oddział Dialogu Społecznego
Biuro Prezydenta
Urząd Miasta Poznania

PODSUMOWANIE KONSULTACJI WS. PBO 2014 (korespondencja elektroniczna)
Opinie i uwagi można było zgłaszać w terminie od 18 listopada do 18 grudnia 2013 r:
- przesyłając je na adres mailowy: konsultacje@um.poznan.pl
- pisemnie na adres: Urząd Miasta Poznania, Biuro Prezydenta, Oddział Dialogu Społecznego, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.

Lp.
1.

Zgłaszający
Osoba prywatna

Data przesłania
20.11.2013 r.

Kościół agitując na mszach za Przytuliskiem dla Bezdomnych nie poinformowała o
lokalizacji ,co zmienia zupełnie postac rzeczy.

2.

Osoba prywatna

Uwaga o charakterze ogólnym. Lokalizacja przytuliska nie jest jeszcze wybrana.

20.11.2013 r.

Tegoroczna edycja głosowania zawierała jeden podstawowy błąd: możliwość zbierania
głosów przez osoby trzecie.Dwa pierwsze miejsca na liście zwycięzców są
ucieleśnieniem tego w jaki sposób można wynaturzyć ideę społecznego działania - oba
wykorzystały wielkie machiny profesjonalnych instytucji do tego właśnie celu - zebrania
głosów. Jeśli możliwość zbierania głosów przez pośredników nie zostanie
zlikwidowana, jest absolutnie pewne, że w przyszłym roku zwyciężą wyłącznie
zawodowcy, zaś w następnych - autentyczni społecznicy przestaną nawet zgłaszać
swoje projekty.

3.

Paweł Sztando (Rada Osiedla Stare Miasto)

Rekomendacje / Uwagi

Uwaga odrzucona z uwagi na ograniczone możliwości wyegzekwowania tej zasady.
„Zbieranie głosów przez osoby trzecie” jest również przejawem aktywności społecznej.
Odrzucane będą jednak te głosy, na których „nadrukowane” będzie, na jaki projekt należy
głosować.

26.11.2013

Obserwując drugą edycję budżetu obywatelskiego w naszym mieście dało się
zauważyć przerodzenie idei szerokich konsultacji społecznych w masowy plebiscyt.
Tymczasem to właśnie element konsultacji i dochodzenia do konsensusu winien
być w tej procedurze najistotniejszy.
W moim przekonaniu, dużym mankamentem poznańskiego budżetu obywatelskiego
okazał się brak podziału miasta na okręgi, w ramach których byłaby możliwość
rozdysponowania pewnej kwota pieniędzy. Są rejony Poznania, które ze względu
na małą liczbę mieszkańców nigdy nie będą miały dużej siły przebicia. W masowym
plebiscycie są skazane na porażkę. Za to przesądzającym wsparciem w plebiscycie
okazały się instytucje molochy, takie jak spółdzielnia mieszkaniowa wraz ze swoim
aparatem administracyjnym. Zamiast forsować określone projekty popierane przez
zarząd i przynosić do mieszkań karty do głosowania, wołałbym aby spółdzielnie
zorganizowały konsultacje społeczne wśród swoich mieszkańców i wsłuchały się w ich
głos, a następnie wspierały ich w realizacji zgłaszanych postulatów. Mam wrażenie, że
gdzieś po drodze zgubiliśmy słuszną sprawę - konsultacji z mieszkańcami. To ona
powinna być podstawą do zaproponowania mieszkańcom do wyboru konkretnych
propozycji, najlepiej z podziałem na dzielnice. Dzięki sąsiedzkim spotkaniom
poznalibyśmy prawdziwe oczekiwania mieszkańców Poznania.
Budżet obywatelski to nie miejsce, w którym mieszkańcy powinni decydować o
wielkich inwestycjach w naszym mieście, ale o realnej zmianie najbliższej okolicy.
Oczywiście, możemy przekształcić budżet obywatelski w powszechne wybory i bić
rekordy frekwencji, ale chyba nie o to w tym chodzi.
Licząc na debatę publiczną przed następnymi edycjami budżetu obywatelskiego,
składam następujące propozycje:
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Uwaga odrzucona. Proponujemy by podział dotyczył jedynie wydatków dla zadań
ogólnomiejskich, które możemy podzielić na tzw. „duże” (do 8 mln) i „małe” (do 2 mln).

- wprowadźmy wzorem Gdańska podział na okręgi (dzielnice) w ramach których
będzie do rozdysponowania pewna kwota pieniędzy. Gdańsk podzielił miasto na 6
okręgów. Dla każdego przeznaczył 1,5 mln zł. Dzięki temu będzie możliwość
organizacji spotkań w np. ramach osiedla i przeprowadzenia rzetelniej debaty nad
potrzebami najbliższego sąsiedztwa. To pozwoli nadać procedurze ustalania budżetu
obywatelskiego prawdziwie obywatelski charakter.
- pozwólmy brać udział w konsultacjach już 16-latkom. Nie przyjmę argumentu, że
są niedojrzali itp. W końcu to nie są wybory tylko konsultacje. Bardzo często słyszy się
narzekanie na brak aktywności ludzi młodych. Pozwólmy im zatem działać. Okażmy,
że im ufamy i uczmy dialogu.
Poznaniacy chcą konsultować budżet obywatelski, bo interesują się swoim
otoczeniem. Codziennie, jako radny osiedlowy, doświadczam tego czasie w spotkań
ze swoimi sąsiadami na Starym Mieście.

4.

Stowarzyszenie Plac Wolności

Uwaga do rozpatrzenia – w zależności od technicznych możliwości weryfikacji
zameldowania tych osób w Poznaniu będzie ona przyjęta lub odrzucona.

28.11.2013 r.

Budżet obywatelski propozycje zmian –
1. Jasne przesłanie dla głosujących, że biorą udział jedynie w konsultacjach lub
zmiana podejścia w tej kwestii i ustanowienie szczegółowego regulaminu
gwarantującego realizację wybranych koncesji.
2. Ustalenie, że do realizacji przechodzi projekt poddany pod głosowanie – bez zmian
(wielkości środków finansowych, miejsca realizacji, czasu realizacji).
3. Zwiększenie puli środków przekazywanych do realizacji koncepcji z budżetu
obywatelskiego.
4. Jasne, stanowcze i konsekwentne informowanie społeczności o istocie budżetu i
zasadach jego realizacji.
5. Zwiększenie ilości wyborców przez dopuszczenie do głosowania osób od 16 roku
życia, w ten sposób damy im jasny sygnał, że są pełnowartościowymi mieszkańcami
naszego miasta, Mają prawo do decydowania o wspólnej sprawie i przestrzeni.

1. Uwaga przyjęta.

2. Uwaga do rozpatrzenia – w projekcie na etapie realizacji zawsze mogą wystąpić jakieś
zmiany. Ważne by nie wypaczały idei projektu.
3. Uwaga odrzucona z powodu ograniczonych możliwości finansowych miasta oraz
wskazywanej funkcji edukacyjnej BO jako docelowej.
4. Uwaga przyjęta do realizacji w miarę posiadanych środków.
5. Uwaga odrzucona z uwagi na ograniczone możliwości wyegzekwowania tej zasady.
„Zbieranie głosów przez osoby trzecie” jest również przejawem aktywności społecznej.
Odrzucane będą jednak te głosy, na których „nadrukowane” będzie, na jaki projekt należy
głosować.
6. Zostało już to wykonane przy okazji dwóch poprzednich edycji.

6. Wyraźne i jasne zaznaczenie w kartach do głosowania sposobów głosowania –
dostępność do krótkich opisów wybranych projektów w punktach do głosowania z
podaniem najważniejszych cech projektów, ich kosztu, miejsca realizacji.
7. Obiektywny wybór projektów poddawanych pod głosowanie : ustalenie większej puli
przechodzących do głosowania projektów, motywowanie wyboru w krótkim
uzasadnieniu komisji.
8. Analiza wybranych projektów pod względem dalszego finansowania tj. analiza tego,
czy w kolejnych latach Miasto Poznań będzie musiało wykładać środki na utrzymanie
projektu w stanie odpowiednim, czy projekt nie będzie generował zbytnich kosztów
(jako czasowe kryterium wyboru w najbliższych latach, ze względu na dość trudną syt.
Budżetową miasta).
9. Dążenie do znacznego zwiększania puli budżetu obywatelskiego - jako wyraz
zaufania do społeczeństwa obywatelskiego i wiary w mądrość jego wyborów.
10. Realizacja wszystkich „wygranych” wraz z bieżącą, konkretną i rzetelną informacją
na wszystkich etapach o fazie realizacji i finansowaniu projektu.
11. Ukrycie danych osobowych, poza imieniem i nazwiskiem, pomysłodawców
startujących do budżetu (udostępnienie wielu numerów telefonów i maili w tegorocznej
edycji uważam za spory błąd organizacyjny).
12. Podział projektów na infrastrukturalne, społeczne, edukacyjne, sportowe i inne, by
ułatwić wybór i zastrzec, by właśnie na jeden z każdego „rodzaju” mógł być oddany
głos.

7. Uwaga przyjęta.

8. Zadanie jest już wykonywane na etapie opiniowania projektów przez wydziały.

9. Uwaga odrzucona z powodu ograniczonych możliwości finansowych miasta oraz
wskazywanej funkcji edukacyjnej BO jako docelowej.
10. Uwaga przyjęta.
11. Uwaga przyjęta, choć w tym roku dane – mimo wyrażonej zgody – zostały ukryte.

12. Uwaga odrzucona – to nie ułatwi wyboru, ale go skomplikuje.

Strona 2

Oddział Dialogu Społecznego
Biuro Prezydenta
Urząd Miasta Poznania
13. Zakaz udostępniania wypisanych ankiet do głosowania (z zaznaczonym projektem
interesanta) – jak miało to miejsc w przypadku hospicjum Pallium – „gotowe” ankiety
do głosowania rozdawano po mszach w mieście i w katolickich placówkach
edukacyjnych.
14. Jasne reguły agitacji określone w regulaminie, łamanie ich dyskwalifikuje
startującego.

13. Uwaga przyjęta.

14. Uwaga do rozpatrzenia – mogą pojawić się trudności z egzekucją tych zasad.

Powyższe sugestie w formie haseł zostały w części przekazanie na wczorajszej
debacie, ze względu na czas nie podawałam wszystkich moich koncepcji. Proszę
przeanalizować możliwość wprowadzenia ich w życie.

5.

Osoba prywatna

9.12. 2013 r.

Szanowni Państwo,
zachęcam do zapoznania się z poniższymi opiniami dotyczącymi przeprowadzonej
iniclatywy miejskiej Poznański Budżet Obywatelski 2014:
Pozytywne strony:
· „Medialność” projektu, która korzystnie wpływała na ilość informacji dotyczących
poszczególnych propozycji.
· Świetny dostęp elektroniczny do kompletu dokumentów wszystkich zgłoszonych
wniosków projektowych.
· Jasny i czytelny proces zgłaszania propozycji budżetowych, weryfikacji, głosowania i
terminowe ogłoszenie wyników.
· Pozytywna ocena funkcjonowania punktów konsultacyjnych.
Proponowane usprawnienia
1. Podział projektów na ogólnomiejskie (50%wartości budżetu) i osiedlowe
(50%wartości budżetu)
2. Wprowadzenie progowych wartości zgłaszanych projektów, np. do 25% całości
kwoty przeznaczonej w ramach Budżetu Obywatelskiego.
3. Zwiększenie ostatecznej liczby projektów poddanej pod głosowanie do 40 (po 20
ogólnomiejskich i osiedlowych).
4. Włączenie do Zespołu Opiniującego również inne jednostki, np. przedstawiciele rad
osiedli, społecznych organizacji pozarządowych, reprezentantów środowiska
naukowego, samorządu studenckiego.
5. Zwiększenie skuteczności weryfikacji zgłaszanych projektów pod względem
możliwości ich realizacji, np. zwycięski projekt z 2014r. przytuliska dla bezdomnych
przy ulicy Śniadeckich ze względu na protesty mieszkańców nie będzie realizowany w
proponowanej lokalizacji. Istnieje prawdopodobieństwo, że inna lokalizacja przytuliska
nie spotkałaby się z dużą ilością oddanych głosów mieszkańców.

1. Uwaga do rozpatrzenia – raczej zastosowany będzie proporcja 80/20 na korzyść
projektów „dużych”.
2. Uwaga do rozpatrzenia – trzeba mieć na uwadze też to, że w jakimś stopniu ograniczy to
rozmach i kreatywność niektórych pomysłodawców.
3. Uwaga przyjęta – przy dokonaniu podziału na projekty „duże” i „małe” automatycznie
zwiększy się ich liczba na karcie do głosowania, choć nie przesądzalibyśmy do jakiej
4. Postulat został już zrealizowany w obu edycjach.

5. Uwaga przyjęta.

6. Zwiększenie kwoty budżetu obywatelskiego do 12mln PLN.

6. Uwaga odrzucona z powodu ograniczonych możliwości finansowych miasta oraz
wskazywanej funkcji edukacyjnej BO jako docelowej.

Dziękuję za zapoznanie się z powyższymi opiniami. W razie ewentualnych pytań
zapraszam do kontaktu.
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6.

Osoba prywatna

11.12. 2013 r.

Osobiście głosowałem na projekt numer 8 (projekt wrotkarski), jestem zawiedziony, że
tak słabo poszło bo chyba to było 13 miejsce. Uważam, że wszyscy rolkarze z
poznania i okolic napewno by byli zadowoleni gdyby ten pomysł zrealizowano
ponieważ był i jest to dobry pomysł. Osobiście sam jeżdżę na rolkach i było by mi
całkiem przyjemnie gdyby ten projekt zrealizowano. W Poznaniu jest bardzo ciężko
jeździć na rolkach, mało miejsc, obowiązuje nas dużo zakazów i praktycznie jest
bardzo mało miejsc gdzie by można było bezpiecznie pojeździć. Dużo młodych jak i
starszych osób zaczyna jeździć na rolkach, jest to dobry sport i każdy by był
zadowolony gdy by coś takiego wybudowano. Można by było się doszkolić i co
najważniejsze bezpiecznie i nikomu nie przeszkadzając pojeździć.

7.

Stowarzyszenie My-Poznaniacy

Uwaga o charakterze ogólnym.

11.12. 2013 r.

Uwagi do Budżetu Obywatelskiego 2014
Szanowni Państwo, w związku z prowadzoną ewaluacją poznańskiego Budżetu
Obywatelskiego 2014 zwracamy się z następującymi uwagami i wnioskami:
1. Zwracamy się o przeprowadzenie szczegółowych konsultacji dot. formuły budżetu –
w porozumieniu z organizacjami pozarządowymi, Radami Osiedli, Centrum Bukowska,
plastykiem miejskim.
Proponujemy następujące zmiany zwiększające partycypacyjność budżetu
obywatelskiego w Poznaniu.
1. Likwidacja Zespołu Opiniującego i do czasu likwidacji zwiększenie jego
transparentności poprzez publikację wszystkich ocen projektów przygotowanych przez
Zespół Opiniujący.
2. Zwiększenie kwoty budżetu obywatelskiego do 20 mln złotych.

1. Uwaga przyjęta – planujemy organizację spotkania podsumowującego konsultacje, na
którym przedstawimy propozycję modelu PBO15. Zaprosimy na nie również plastyka
miejskiego☺

1. Uwaga częściowo przyjęta – proponujemy pozostawienie Zespołu Opiniującego oraz
zwiększenie transparentności opinii wykonywanej przez wydziały merytoryczne.
2. Uwaga odrzucona z powodu ograniczonych możliwości finansowych miasta oraz
wskazywanej funkcji edukacyjnej BO jako docelowej.
3. Uwaga odrzucona – brak uzasadnienia dla tego typu podziału (w kontekście relacji
wynikania „dokonanie podziału”=”zwiększenie partycypacji”). Spowoduje raczej
skomplikowanie procedury głosowania i ograniczy aktywność.

3. Podzielenie projektów na grupy:

a) Mieszkalnictwo i gospodarka nieruchomościami
b) Kultura fizyczna, sport i turystyka
c) Ochrona środowiska
d) Bezpieczeństwo mieszkańców
e) Ochrona środowiska, zieleń miejska i gospodarka komunalna
f) Kultura i ochrona dóbr kultury
g) Polityka społeczna i zdrowotna
h) Oświata
i) Komunikacja zbiorowa, ścieżki rowerowe, drogi.
4. Sprzeciw wobec kryteriów takich , jak roczne koszty utrzymania projektu.

4. Uwaga odrzucona – jest to jedno z najważniejszych kryteriów przy ocenie kosztów
realizacji projektu.
5. Uwaga przyjęta.

5. Publikacja ocen poszczególnych Jednostek i Wydziałów oraz likwidacja zespołu
wybierającego projekty dla Zespołu Opiniującego.
6. Likwidacja w karcie oceny dla Wydziałów i Jednostek rubryki: „atrakcyjność projektu
(unikatowość, wartość promocyjna, atrakcyjność przestrzenna lub społeczna)”.

6. Uwaga przyjęta.

7.Konieczność wypromowania w przestrzeni publicznej, w różnych obszarach miasta
punktów konsultacyjnych, aby mieszkańcy/mieszkanki mogli zapoznać się z ideą BO
oraz czynnie uczestniczyć w głosowaniu.

7. Zadanie było realizowane w obu edycjach w miarę posiadanych środków.
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8.

Osoba prywatna

12.12.2013r.
Uwaga przyjęta.

Największym błędem tegorocznego budżetu było dopuszczenie projektów z wieloma
opcjami realizacji. Jeśli tak będzie w przyszłym roku większość zgłaszanych
projektów będzie na sumę całego budżetu z różnymi mniejszymi wariantami (w myśl
zasady, że zawsze coś się trafi). Zatem każdy wariant powinien być osobną opcją
inaczej głosujący są wprowadzani w błąd.
W budżecie na 2014 rok wygrały opcje, które zdobyły największą liczbę głosów, jednak
wartość tych projektów praktycznie nie miała znaczenia, o ile mieściły się w budżecie.
Niestety taki sposób wyłaniania zwycięzców jest niesprawiedliwy gdyż pozycje na
niższych miejscach, których kwota wykonania jest mniejsza czy nawet marginalna nie
mają szans na wygranie.
Przykład:
Miejsce 3 - Sportowy Gołaj za 8 969 000zł zdobył 13599 głosów
Miejsce 6 - Ławki na placu wolności za 14 000zł zdobyły 9828 głosów
Miejsce 10 - Akcja społeczna - Stop czerniakowi za 64 800zł - 12108
Według obecnych zasad punkt 6 i 10 nie zostaną zrealizowane.
Łącznie te dwa projekty zdobyły 9828 + 12108 = 21936 głosów a koszt realizacji obu to
78 800 zł. Jak zatem 21936 głosów o koszcie 78 800 zł przegrywa z budżetem 8 969
000 zł na który dostał 13599 głosów ?
Pokazuje to absurd obecnych zasad ustalania budżetu.
Aby oddać prawdziwe wyniki głosowania należało by wprowadzić wagi punktowe stosunek kosztu projektu do całego budżetu wymnożony przez procent
zdobytych głosów.
Czyli np:

Uwaga odrzucona – nie dość, że skomplikuje to prostą w swoim zamyśle procedurę
głosowania, to faworyzuje projekty najtańsze. W głosowaniu wybieramy projekty najlepsze,
najbardziej potrzebne, a nie te, które są tanie.
By w jakimś stopniu odpowiedzieć na problem, o którym Pan pisze, proponujemy dokonanie
podziału wydatków na tzw. „duże” (do 8 mln) i „małe” (do 2 mln).

10 000 000 zł / 14 000 zł= 714,29 (waga projektu)
714,29 * 5% głosów = 35,71 pkt (liczba punktów z zachowaniem proporcji cena / głosy)
10 000 000 zł / 64 800 zł = 154,32
154,42 * 6,1% = 9,41 pkt
10 000 000 zł / 8 969 000 zł = 1,11
1,11 * 6,9% = 0,076 pkt
Jak widać w prosty sposób możliwe jest osiągnięcie punktacji, gdzie nie tylko sama
ilość głosów ma znaczenie ale też i koszt projektu. Dzięki temu możliwe będzie
zrealizowanie większej ilości drobnych projektów, z których zdecydowanie większa
ilość osób (większy procent z całości oddanych głosów) będzie zadowolona.
Sytuacja ta idealnie sprawdzała by się w przypadku gdy jedna osoba oddawała by
jeden głos. W ostatnim głosowaniu możliwe było oddanie 5 głosów. Czyli 67 123 osób
oddało w sumie 198 519 głosów. Tu należało by wprowadzić pojęcie punktów gdyż
oficjalnie mówi się o 67 123 głosach, gdy tak naprawdę było ich blisko 200 tyś, co
wprowadza w błąd.
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Powyższa metoda nie sprawdzi się gdy jedna osoba będzie miała 5 głosów, ponieważ
każdy z nas ma ważniejsze i mniej ważne projekty. W takim przypadku wygrywać
zawsze będą tańsze projekty. Należałoby zatem zmienić system przyznawania głosów
na system przyznawania punktów. Każda osoba miała by do dyspozycji 5-10 punktów
które może przeznaczyć na różne projekty. Możliwe byłoby przeznaczenie od jednego
do nawet wszystkich punktów na dowolny projekt. Wówczas duże projekty miałyby jak
najbardziej szanse - gdyż jeśli byłyby naprawdę ważne dla danej osoby mogłaby na
niego przeznaczyć wszystkie punkty. Równowaga głosów poprzez punkty zostałaby
zatem zachowana.
Mając zbalansowany system wybierania projektów nie byłoby absurdalnych sytuacji,
gdzie duży projekt mając niewiele więcej głosów od małych projektów zabiera im
środki, przez co większa ilość głosujących byłaby zadowolona.
Realizując również większą ilość drobnych projektów Poznań wyróżniłby się na tle
innych miast - bo wtedy faktycznie widać by było, że to Poznaniacy mają coś do
powiedzenia.
Należało by również dopuścić większa ilość projektów do głosowania (ilośc punktów
przyznawana przez głosującego należałoby dostosować do liczby projektów).
Dodatkowo, w jaki sposób Państwo zamierzają uniknąć oszustw przy głosowaniu
przez internet w przyszłym roku? Przy tegorocznym głosowaniu niektóre osoby /
instytucje zbierając własnoręcznie głosy zdobyły pokaźną bazę danych numerów
pesel, które mogą zostać nieuczciwie wykorzystane w przyszłym roku.
W przypadku papierowych głosów zapewne wystarczy podpis i numer telefonu (pod
pretekstem jakiejś nagrody losowej dla uczestników, jak i losowej weryfikacji). W
przypadku głosowania przez internet należałoby sprawdzić czy znaczna ilość głosów
po numerze pesel nie została oddana z tego samego adresu IP.

9.

Osoba prywatna

Uwaga przyjęta - mamy świadomość tego zagrożenia i pracujemy nad tym, by mu zaradzić.
Ze zrozumiałych względów nie będziemy „chwalić się” na czym to rozwiązanie będzie
polegać.

12.12.2013 r.
Uwaga odrzucona - z powodu ograniczonych możliwości finansowych miasta oraz
wskazywanej funkcji edukacyjnej BO jako docelowej.

Sam pomysł budżetu obywatelskiego jest jak najbardziej świetny. Pokazał on nam, że
mieszkańcy Poznania zwracają uwagę na krzywdy bliskich, lecz również dążą do
zwiększenia rozrywek w mieście (centra handlowe nie są rozrywką). Jednak, spójrzmy
na to z nieco innej perspektywy. 10mln zł, na ok. 500tys mieszkańców naszego miasta,
to niewiele, bo ok. 20zł/obywatela. Zwiększenie sumy budżetu obywatelskiego do
ok.100zł/obywatela (50mln), dopiero by dało prawdziwie olbrzymi potencjał, by
wypróbować narzędzia demokracji bezpośredniej i udowodnić, że mieszkańcy jednak
wiedzą czego potrzebują. Ludzie również zrozumieją jak wielkim zaufaniem obdarzają
ich władze miasta, które jakby nie patrzeć, przez nas, obywateli, też są wybierane.

10.

Osoba prywatna

17.12. 2013 r.

Moja uwaga odnosi się do sposobu agitacji do głosowania... w kościołach podczas
mszy. Ksiądz przedstawia jedyną opcję do zaglosowania jako najlepsza. Resztę
pomija. Przy wychodzeniu z kościoła po mszy zbierane są podpisy i wszyscy podpisują
to co ksiądz kazał. Oczywiście dobrowolnie ale nikt się przecież księdzu nie
przeciwstawi.
Nie dziwi mnie więc zwycięstwo przytuliska. Nie mam nic ogólnie przeciwko powstaniu
przytuliska i pomocy bezdomnym jednak wszystkie inne propozycje nie mają wtedy
szans. I zastanawiam się nad sensem głosowania w kolejnych latach. Może lepiej
niech rada miasta zdecyduje co jest najlepsze z tej listy.

Uwaga do rozpatrzenia – opisane przez Pana praktyki mimo wszystko wpisują się w jedną z
form aktywności obywatelskiej. Trudność może stanowić egzekwowanie tych zasad.
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11.

Osoba prywatna

18.12. 2013 r.

Na wstępie chciałbym podziękować za możliwość konsultacji projektu. Wierzę, że
droga jaką Państwo obrali przyczyni się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w
Poznaniu. Tak trzymać!
Poniżej zamieszczam swoje postulaty zmian w projekcie PBO:
Czas: Konsultacje budżetowe to proces wieloetapowy. Powinien trwać cały rok.
Jednak część główna taka jak głosowanie należałoby skrócić do max 9 dni. Ponad to z
uwagi na porę roku, fakt odbywania się wyborów samorządowych oraz sam fakt bycia
studentów w Poznaniu proponuję przenieść głosowanie na miesiąc maj.
Wydłużyć okres czasu pomiędzy opublikowaniem finalnej listy projektów na które
można głosować nawet do 2 tygodni. Czas ten powinien być przeznaczony na
zapoznanie się z projektami i własną ocenę plusów i minusów jakie stoją za ich
realizacją. Będzie to czas realizacji kampanii promocyjnej i deliberacji.
Edukacja: Dostęp do informacji zwrotnej od urzędników dla każdej osoby, która
formalnie złożyła wniosek o realizację projektu w ramach PBO. Dziś osoby, których
projekty nie przeszły kolejnych etapów dowiadują się o tym przez fakt, że nie ma ich na
kolejnej liście. Budzi to kontrowersje i rodzi niepotrzebne niejasności wokół przebiegu
PBO.

Czas – uwaga do rozpatrzenia choć pewnie nie w całości w tej edycji PBO.

Edukacja – 1) uwaga przyjęta, jeśli mowa o informacji zwrotnej do wnioskodawców; 2)
uwaga odrzucona i częściowo przyjęta – wydziały muszą mieć prawo opiniowania, choć w
węższym niż dotychczas zakresie; dotychczasowa praktyka pokazuje, że pełniły one również
te funkcje, o których mowa w uwadze, czyli doradzały wnioskodawcom; 3) uwaga do
rozpatrzenia, zwłaszcza w zakresie „finałowej debaty” jako elementu zachęcającego do
głosowania.

Uważam, że należy zrezygnować z opiniowania projektów przez Wydziały UMP. Ich
rola w całym procesie powinna polegać na informowaniu i pomocy przy konstruowaniu
właściwego wniosku, informowaniu o tym czy na danym terenie można zrealizować
daną inwestycję i szacować jej ewentualny koszt itp.
Stworzyć atmosferę deliberacji - udostępnić bezstronnych ekspertów, którzy będą
udzielać informacji o skutkach realizacji poszczególnych projektów oraz przygotować
przestrzeń do debaty nad finałowymi projektami. Taki zabieg powinien przyczynić się
do zwiększenia poziomu świadomego uczestnictwa w głosowaniu.
Metodologia: Głosowanie powinno przebiegać z podziałem na projekty lokalne i
ponadlokalne. Przy założeniu, że mamy obietnicę, że zostanie zrealizowany
przynajmniej jeden projekt lokalny i jeden projekt ponadlokalny.
Wprowadzenie systemu wag. Każdy z projektów na który głosujemy byłby punktowany
w skali od 1 do 5 gdzie 1 dawałoby najwyższy priorytet dla danego pomysłu, a 5
najniższy. Interesującym przykładem może być tzw. Metoda Bordy.

Metodologia – 1) uwaga odrzucona i częściowo przyjęta – planujemy dokonanie podziału na
projekty „duże” i „małe”, bez komplikowania systemu głosowania.

Zwiększyć uczestnictwo w głosowaniu poprzez poszerzenie osób z prawem
wyborczym o mieszkańców całej Metropolii Poznań oraz uczniów szkół policealnych
nie będących szkołami wyższymi.

12.

Stowarzyszenie Ulepsz Poznań

Zwiększyć uczestnictwo – uwaga do rozpatrzenia, choć raczej nie w zakresie umożliwienia
głosowania mieszkańcom Metropolii z uwagi na trudności związane z weryfikacją.

18.12.2013 r.

Przed zgłoszeniem uwag i propozycji do przyszłorocznego PBO, chcielibysmy zaczac
odpodkreslenia wagi definicji budzetu obywatelskiego. Przy podejmowaniu zmian w
jego funkcjonowaniu prosze pamietac, iz jest to demokratyczny proces dyskusji i
podejmowania decyzji, w którym kazda mieszkanka i kazdy mieszkaniec miasta
decydujeo tym, w jaki sposób wydawac czesc budzetu miejskiego lub tez publicznego.

Pragniemy zwrócić uwagę, że w Polsce definicja „budżetu obywatelskiego” została
zaszczepiona przez Sopot, a następnie przez Poznań (jako drugie miasto realizujące ten typ
konsultacji. W obu miastach świadomie zrezygnowano z nazwy „budżet partycypacyjny”,
ponieważ przeszczepienie tej metody na gruncie polskim (a dodatkowo lokalnym) wymagało
szeregu modyfikacji. Generalnie jest też tak, że „modele” nigdy nie są przekładalne z
jednego kontekstu kulturowego na drugi. Zawsze wymagają one modyfikacji. Stąd
powoływanie się na cenne doświadczenia Porto Allegre powinno być wykonane w oparciu o
krytyczną refleksję a nie proste „przeklejenie” z miasta A w Brazylii do miasta B w Polsce.
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Przy obecnej formule PBO, inicjatywe miasta nalezy traktowac bardziej jako
konkurs,którego celem jest wyłonienie projektów obywatelskich, niz rzeczywisty budzet
obywatelski, który ma m.in. na celu „dostarczenie mieszkancom informacji i wiedzy na
temat sytuacji finansowej miasta oraz zagadnien zwiazanych z planowaniem budzetu.”
To prawda, BO powinien dotyczyc przede wszystkim srodków przeznaczonych na
inwestycje. Nie zgadzamy sie jednak z argumentacja pana prezydenta, iz podniesie
BO o 10 milionów, to rezygnacja z inwestycji o wartosci 200-250 mln zł, które mogłyby
zostac dofinansowane przez dotacje europejskie. Idac bowiem tym tropem, czy nie
moglibyśmy zliczyc 10 milionów, które wydawane sa co roku np. na remont stadionu
(3,5 mln w 2014), naprawe fontanny na Placu Wolnosci czy remont chodników w
wersjitymczasowej (vide: Most Teatralny)? Nie mówiac o obsłudze zadłuzenia miasta,
którawynosic bedzie w 2014 81 milionów złotych! Co wiecej, skoro pomysły
mieszkancówdotycza czesto np. budowy dróg rowerowych, dlaczego nie wesprzec ich
pomysłów dotacjami europejskimi, nawet jezeli miałoby to wydłuzyc proces realizacji danego projektu?

Stąd nie możemy zgodzić się z twierdzeniem, że PBO jest raczej konkursem niż
„rzeczywistym budżetem obywatelskim”. Bardziej precyzyjnie to zadanie powinno brzmieć,
że „PBO raczej nie jest budżetem partycypacyjnym w rozumieniu, jaki przypisują mu autorzy
budżetu w Porto Allegre”.

Mamy tez obawy co do promocji PBO przez Urzad Miasta, a raczej edukacji
mieszkancóww zakresie funkcjonowania budzetu obywatelskiego. Uwazamy, iz
kampaniainformacyjna wykorzystujaca rózne media i srodki przekazu nie jest
wystarczajaca.
Potrzebny jest szereg działan edukacyjnych, które pogłebia wiedze mieszkanców i w
tensposób wypełnia jedno z trzech głównych załozen PBO, które cytowalismy w
drugim akapicie. Wychodzac wiec z załozenia, iz formuła na której bazuje PBO nie jest
zgodna zrzeczywistym pojeciem budzetu obywatelskiego, proponujemy jej diametralna
zmiane. Wzorem pierwszego budzetu partycypacyjnego wprowadzonego w
brazylijskim Porto Alegre, proponujemy nastepujacy kalendarz działan:

Uwaga dot. promocji do rozpatrzenia – w ostatniej edycji PBO ponad dwukrotnie
zwiększyliśmy środki na promocję. Warto skierować je również na prowadzone działania
edukacyjne na I etapie budżetu obywatelskiego.
Uwaga dot. harmonogramu i planowanych działań – do rozpatrzenia choć raczej nie w
całości i nie w tej edycji PBO.

I. Marzec – czerwiec
Rozpoczecie budzetu obywatelskiego od szerokiego programu edukacyjnego, który
informowałby mieszkanców nie tylko o funkcjonowaniu BO, ale takze o mechanizmach
i kalendarzu prac nad pełnym budzetem. Program realizowac mozna za
posrednictwem Rad Osiedli, instytucji typu CK Zamek, Wyd. Posnania itp.Równolegle
w ramach działalnosci Rad Osiedli proponujemy zorganizowac szereg dyskusji. W
kazdej z nich udział brał(a)by reprezentant(ka) Urzedu Miasta, Rada Osiedla oraz
mieszkancy. Spotkania miałyby na celu ustalenie listy priorytetów potrzeb
danychdzielnic w zakresie inwestycji oraz słuzyłyby zebraniu pomysłów mieszkanców.
Na finałowej dyskusji mieszkancy podlegajacy danej RO, za pomoca
głosowania,wybieraliby po 5 projektów na RO, które przechodziłyby do kolejnego
etapu BO.
II. Lipiec – pazdziernik
RO wraz z mieszkancami zbieraja sie w ramach tzw. duzych dzielnic (Stare Miasto,
Nowe Miasto, Jezyce, Wilda, Grunwald) podczas których trwa dyskusja na temat
zgłoszonych projektów. Na ostatnim spotkaniu, w głosowaniu, zebrani wybieraja po 5
priorytetowych pomysłów, które nastepnie zostana poddane głosowaniu przez ogół
mieszkańców Poznania.
III. Listopad
Organizacja powszechnego głosowania mieszkanców Poznania nad 25 projektami.
Kazdy z mieszkanców moze wybrac po jednym projekcie z dzielnicy. 5 projektów, które
zebrałyby najwieksza liczbe głosów mieszkanców, zostałyby wpisane do budzetu.

Uwaga dot. kwoty - odrzucona z powodu ograniczonych możliwości finansowych miasta oraz
wskazywanej funkcji edukacyjnej BO jako docelowej.

Uwaga dot. podziału projektów na dzielnice – planujemy podział na projekty „duże” i „małe”.
W Poznaniu nie ma administracyjnego podziału na 5 dzielnic.
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Pozostałe uwagi:
Wprowadzajac zaproponowane przez nas ramy, BO powinien wzrosnac do 30
milionów,tak by zapewnic jak najbardziej prawdopodobna pełna realizacje kazdego z
projektów.Warto tez dodac, ze w obliczu zróznicowania dzielnic Poznania, wynikajacej
z poziomuich zaludnienia i aktywnego „zbierania głosów” przez niektóre wnioskujace w
BO podmioty, wnioski dotyczace mniejszych obszarów czy tez potrzeb o mniejszym
zakresie terytorialnym, w obecnej formule, maja znikome szanse na realizacje
(przykład duzych dzielnic typu Rataje, gdzie głosy zbierane sa przez administratorów
wielopietrowych bloków).
Nasza propozycja oddawania głosu na projekty w poszczególnych dzielnicach stwarza
tym samym równiejsze szanse ich realizacji, bez wzgledu na wielkosc dzielnicy.

13.

Postulujemy równiez dopuszczenie do głosowania osób, które ukonczyły 16. rok
zycia. Angazowanie najmłodszych mieszkanców w proces kształtowania miasta, to
jeden z niezbednych wymogów kształtowania społeczenstwa obywatelskiego.
Uwazamy równiez, iz do głosowania powinny zostac dopuszczone osoby, które
sa w Poznaniu zameldowane tymczasowo. Jest to o tyle istotne, iz od 1 stycznia
2016 roku zostanie zniesiony obowiazek meldunkowy i warto jak najszybciej
angazowac w PBO ludzi, którzy nie sa stale zameldowani w naszym miescie.

Uwaga dot. głosowania 16-latków i zameldowanych tymczasowo – do rozpatrzenia.

Dla przejrzystosci całego procesu proponujemy równiez stworzyc osobna strone
internetowa, na której zamieszczane byłyby wszelkie informacje dotyczace PBO i
dzieki której mieszkancy mieliby stały dostep do informacji zwiazanych z budzetem
obywatelskim.
Zdajemy sobie sprawe z pewnej ogólnosci naszej propozycji, ale mamy nadzieje, ze
przedstawiony pomysł zacheci zarówno Urzad Miasta, jak i mieszkanców, do
odwaznegomyslenia o Poznanskim Budzecie Obywatelskim. My natomiast jestesmy
otwarci nadyskusje i z checia pomozemy we wprowadzaniu ewentualnych zmian w
PBO.

Uwaga dot. strony internetowej – do rozpatrzenia po uwzględnieniu możliwości finansowych.

Osoba prywatna

18.12.2013 r.

Przesyłam moje spostrzeżenia związane z Poznańskim Budżetem Obywatelskim 2014
oraz propozycje zmian w kolejnych edycjach:
1. Koszt pojedynczego projektu:
1.1. ograniczenie do 30 – 35% % całego PBO

1.1. Uwaga do rozpatrzenia – w przypadku wprowadzenia podziału projektów na „duże” i
„małe” nie będzie to aż tak zasadne.
1.2. Uwaga częściowo przyjęta – ta kwota jest zawsze kwotą szacunkową. Urząd powinien
mieć jednak prawo zachowania elastyczności przy ew. zwiększaniu/zmniejszaniu kwoty na
etapie realizacji zadania, jeśli okaże się, że zadanie można wykonać taniej/drożej.

1.2. orientacyjny koszt projektu podany na kartach do głosowania powinien być
kosztem maksymalnym, gdyż w przeciwnym wypadku autorzy zwycięskich projektów
mogliby chcieć zwiększyć kwoty przeznaczone na realizację ich projektów.
1.3. możliwość negocjacji kosztów projektu, który znalazł się na granicy budżetu
jedynie w przypadku gdy poza budżet wykracza 30 % szacowanych kosztów.

1.3. Uwaga do rozpatrzenia.

1.4. eliminacja projektów, które wykraczają poza budżet (pow. 30%)

1.4. Uwaga do rozpatrzenia.

2. Zwiększenie oraz podział puli pieniędzy PBO na duże i małe projekty oraz na
projekty, które mogą być realizowane poprzez wykorzystanie dofinansowania z
Unii Europejskiej:
- 9 milionów złotych na duże projekty
- 1 miliony na małe projekty (do 300 000 zł – 350 000 zł)
- 5 – 10 milionów na projekty ze wsparciem UE

2. Uwaga przyjęta w zakresie podziału na „duże” i „małe” projekty (choć być może w
proporcjach 8/2); nie planujemy poddawania pod głosowanie projektów z możliwym
dofinansowanie z UE, gdyż nie wiadomo, czy to dofinansowanie dostaniemy.
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3. Kwalifikowanie projektów:
3.1. komisja, która zweryfikuje projekty jedynie pod względem formalnym
3.2. losowo wyselekcjonowana grupa mieszkańców i studentów, która wybierze po 20
projektów do każdej kategorii (duże, małe, z UE)
3.3. poddanie pod głosowanie tylko konkretnego projektu w jednej wersji (np. jeśli
chodzi o koszty), a w przypadku kilku wersji każda z nich powinna być traktowana jako
oddzielny projekt

3.1. Uwaga przyjęta.
3.2. Uwaga do rozpatrzenia.
3.3. Uwaga przyjęta.

4. Głosowanie:
4.1. aby utrzymać możliwość zbierania głosów przez autorów poszczególnych
projektów należy wprowadzić obowiązek głosowania na taką ilość projektów aby
wyczerpywały one dostępną pulę w danej kategorii. Dzięki temu uniemożliwi się
wprowadzanie w błąd głosujących poprzez zbieranie głosów tylko na jeden projekt
oraz możliwość dopisywania „krzyżyków” przy projektach już po zebraniu kart.

4.1. Uwaga do rozpatrzenia.

4.2. Uwaga do rozpatrzenia.

4.2. ponieważ w systemie internetowego głosowania również pojawiały się podejrzenia
nadużyć należałoby wprowadzić funkcję wysyłania na podany w formularzu email
potwierdzenia oddania głosu wraz z wyszczególnieniem na które projekty głosowano.
Dzięki temu przy pojawieniu się ewentualnych wątpliwości (takich jak wysyłanie
znacznej ilości głosów na konkretny projekt z tego samego IP) w bardzo łatwy sposób
będzie można zweryfikować autentyczność oddanych głosów

5. Strona internetowa z informacjami o projektach.
5.1. utworzenie dedykowanej strony internetowej, na której obok skanów wniosków
autorzy projektów mogliby umieścić także szczegółowe informacje cna temat projektów

5.1. Uwaga do rozpatrzenia.

5.2. utworzenie platformy na której mieszkańcy mogliby zadawać pytania urzędników
odpowiedzialnym za przebieg PBO oraz autorom projektów

5.2. Uwaga do rozpatrzenia.

6. Głosujący

6. Uwaga do rozpatrzenia – w zależności od technicznych możliwości weryfikacji
zameldowania tych osób w Poznaniu będzie ona przyjęta lub odrzucona. Choć raczej
rozpatrujemy możliwość głosowania 16-latków.

- proponuję obniżenie wieku osób dopuszczonych do głosowania do 15 lat
7. Realizacja projektów
7.1. wprowadzenie uchwały, która niejako z góry będzie gwarantowała iż zwycięskie
projekty zostaną zrealizowane i nie będzie potrzeby kolejnego zatwierdzania ich przez
Radę Miasta dzięki czemu ich realizacja będzie mogła rozpocząć się już 1 stycznia.

7.1. Uwaga odrzucona – Rada Miasta nie może dać takiej gwarancji, gdyż projekty
przyjmowane być muszą w ramach uchwalanego budżetu. Rada może podjąć „stanowisko”,
które jednak nie ma mocy obowiązującego prawa.
7.2. Uwaga odrzucona – trudno wyobrazić sobie sytuację, w której nie pojawiają się zmiany
w projekcie, zwłaszcza, jeśli wskazane tam pozycje kosztowe są ujęte bardzo ogólnie.
Zmiany te (jeśli wystąpią) nie powinny jednak wypaczać idei projektu.

7.2. zakaz ingerowania w projekty już po ogłoszeniu wyników (oprócz ewentualnego
doprecyzowania projektu, który znalazł się na granicy),np. w przypadku braku
możliwości realizacji danego projektu w lokalizacji nad którą głosowali mieszkańcy
projekt przepada
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Tak jak wspomniałem w pkt. 4 bardzo wiele kontrowersji budziło w tym roku
głosowanie i zbieranie głosów poprzez autorów projektów a także głosowanie przez
internet. Cały czas mam wątpliwości czy nie zostało złamane prawo ochrony,
przetwarzania oraz wykorzystywania danych osobowych. Osoby, które zbierały karty
do głosowania wchodziły w posiadanie zbiorów danych osobowych, których nigdzie nie
zgłaszały. Co więcej mogły bez wiedzy osób, które te dane udostępniły wykorzystać je
np. poprzez opisanie „krzyżyka” przy swoim projekcie. Podobnie w przypadku
głosowania przez internet. Kluby sportowe oraz spółdzielnie i organizacje
pozarządowe posiadają dostępy do zbiorów danych osobowych, które mogły
wykorzystać do oddania głosu na własne projekty. Wspominał o tym podczas jednego
z wywiadów Pan Prezydent mówiąc, iż na niektóre projekty było oddanych kilkanaście
lub nawet kilkadziesiąt głosów z tego samego IP komputera.
Wielokrotnie przedstawiciele Urzędu Miasta wypowiadali się o tym zjawisku dość
łagodnie i niejako z przymrużeniem oka jednak pragnę przypomnieć, iż
wykorzystywanie danych osobowych bez zgodny ich właścicieli jest przestępstwem
ściganym z przepisów prawa karnego także każda osoba, która dopuściła się takiego
czynu choćby przy okazji konsultacji społecznych musi liczyć się z konsekwencjami.
Uważam, iż proponowane przeze mnie zmiany mogłyby wyeliminować wiele
problemów, z którymi borykaliśmy się w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego i
mam nadzieję iż przynajmniej część z nich zostanie wykorzystana w roku przyszłym.
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