Uwagi zgłoszone przez mieszkańców do założeń Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego 2015
w czasie otwartego spotkania, które odbyło się 18 listopada 2013 roku
oraz w czasie konsultacji internetowych.

Lp.
1.

Zgłaszający

Propozycja

Osoba fizyczna

Podział projektów na trzy kategorie:
1) projekty do 50 tys. zł
2) projekty od 51 do 200 tys. zł
3) projekty powyżej 200 tys. zł
Przy budżecie 1 mln zł maksymalna
kwota projektu nie powinna być
większa niż 400 tys. zł.
Głosować powinno się na jeden projekt
w każdej z trzech kategorii.
Podział budżetu powinien być taki, że
na projekty powyżej 200 tys. do
wykorzystania z puli budżetu powinno
być max. 400 tys., kwota na projekty
między 51-200 tys. max. 400 tys. zł.
Kwota na projekty do 50 tys. - 200 tys.
zł.

negatywnie

W drugiej edycji Budżetu
Obywatelskiego projekty
zostaną podzielone na dwie
kategorie ze względu na
wartość:
1. projekty o maksymalnej
wartości do 50 tys. zł,
2. projekty o maksymalnej
wartości do 500 tys. zł.
Na małe projekty wydzielone
zostanie 100 tys. zł, natomiast
na projekty duże pozostała
kwota Budżetu
Obywatelskiego.
Podział projektów ze względu
na wartość umożliwi realizację
projektów o różnym
charakterze.

Osoba fizyczna

Podział projektów na dwie kategorie:
mniejsze o wartości do 50 tys. zł oraz
większe powyżej 50 tys. zł, albo podział
na projekty o charakterze miękkim i
infrastrukturalnym.

pozytywnie

Projekty podzielone zostaną
według wartości, a nie
charakteru. Odpowiedź punkt
1.

Osoba fizyczna

Zmniejszenie liczby głosów
mieszkańców z maksymalnie pięciu do
jednego głosu na wybrany projekt

negatywnie

Każdy mieszkaniec będzie
mógł oddać po trzy głosy na
wybrane projekty z każdej
kategorii. Łącznie do
dyspozycji będzie sześć
głosów.

Osoba fizyczna

Zmniejszenie liczby głosów z
maksymalnie pięciu do trzech głosów
na wybrane projekty

pozytywnie

Odpowiedź patrz punkt 3.

Osoba fizyczna

Uniemożliwienie składania projektów o
charakterze infrastrukturalnym, aby z
Budżetu Obywatelskiego realizowane

negatywnie

Tak samo jak w pierwszej
edycji Budżetu
Obywatelskiego każdy będzie

2.

3.

4.

5.

Sposób
uwzględnienia

Komentarz

były projekty innowacyjne i ciekawe.

6.

mógł zaproponować realizację
projektów infrastrukturalnych,
a także projektów miękkich.
Zgłaszane projekty muszą
dotyczyć spraw pozostających
w kompetencjach Miasta.

Osoba fizyczna

Uniemożliwienie składania projektów
przez szkoły, aby zwiększyć szansę na
wygraną mniejszych grup albo
pojedynczych osób z mniejszym
poparciem.

negatywnie

Projekt będzie mógł zgłosić
mieszkaniec Koszalina, grupa
mieszkańców, organizacja
pozarządowa, stowarzyszenie,
Rada Osiedla, osoba prawna
oraz inne jednostki
nieposiadające osobowości
prawnej.

Osoba fizyczna

Możliwość składania projektów tylko o
charakterze ogólnomiejskim, co
wyeliminuje projekty o małym zasięgu
oddziaływania.

negatywnie

Każdy projekt jest ważny dla
mieszkańców Koszalina,
dlatego będzie można składać
projekty także o charakterze
lokalnym. W drugiej edycji
Koszalińskiego Budżetu
Obywatelskiego szansę na
realizację otrzymają projekty
zarówno małe, jak i o większej
wartości.

Osoba fizyczna

Zwiększenie kwoty Budżetu
Obywatelskiego do 2 – 2,5 mln tak jak
jest to w innych podobnych do
Koszalina miastach. Dzięki takiemu
rozwiązaniu mieszkańcy będą mogli
zdecydować o przeznaczeniu większej
części środków.

częściowo
pozytywnie

Kwota Budżetu
Obywatelskiego 2015 wyniesie
nie mniej niż
1,5 mln zł. Ostateczna decyzja
podjęta zostanie przez
Prezydenta Miasta w
późniejszym terminie.

Osoba fizyczna

1. Rada Budżetu Obywatelskiego nie
jest potrzebna, ponieważ jej rola jest
niedostateczna – za mała ilość spotkań i
dyskusji z autorami projektów.
2. Bez Rady możliwe będzie głosowanie
na wszystkie projekty pozytywnie
ocenione przez wydziały Urzędu
Miejskiego.
3. Zwiększenie ilości spotkań
konsultacyjno – informacyjnych z
mieszkańcami miasta.

1. negatywnie
2. negatywnie
3. pozytywnie

1. Rada Budżetu
Obywatelskiego zostanie
powołana na identycznych
zasadach. Jednak zwiększona
zostanie liczba spotkań, a w
każdym spotkaniu Rady
Budżetu Obywatelskiego
uczestniczyć będą autorzy
projektów oraz mieszkańcy,
którzy chcieliby się włączyć w
dyskusję nad projektami.
2. Na karcie do głosowania

7.

8.

9.

znajdzie się do 10 projektów, z
każdej kategorii. Rada Budżetu
Obywatelskiego wybierze nie
więcej niż 20 projektów
zaproponowanych przez
mieszkańców miasta.
3. Zwiększona zostanie liczba
spotkań informacyjnych, które
odbędą się pomiędzy
styczniem a lutym 2014 roku.
10.

Osoba fizyczna

Czy projekty złożone w pierwszej edycji
Budżetu Obywatelskiego zostaną
automatycznie włączone do drugiej
edycji, czy należy je ponownie składać?

negatywnie

Projekty złożone w jednej
edycji nie wejdą
automatycznie do kolejnej
edycji Budżetu
Obywatelskiego. Należy złożyć
je ponownie na nowym
formularzu.

Osoba fizyczna

Co stanie się z projektami złożony w
pierwszej edycji Budżetu
Partycypacyjnego?

negatywnie

Zrealizowane zostaną projekty
wybrane przez mieszkańców
oraz projekty z listy
rezerwowej, jeżeli zostaną
środki po rozstrzygnięciu
przetargów. Pozostałe
projekty nie zostaną
wykonane w 2014 roku.
Istnieje możliwość ponownego
złożenia projektów (patrz
punkt 10).

Osoba fizyczna

Propozycja, aby kwotę budżetu
obywatelskiego (1 milion złotych)
podzielić na poszczególne kategorie
projektów: na duże projekty
przeznaczyć 500 tys. zł, na średnie
projekty 400 tys. zł oraz 100 tys. zł na
projekty małe.

Częściowo
pozytywnie

Kwota do wykorzystania na
projekty małe wyniesie 100
tys. zł. Na projekty duże
przeznaczone zostanie nie
mniej niż 1,4 mln zł. Patrz
punkt 1 i 8.

Osoba fizyczna

1. Dlaczego tyle głosów (ponad 1000)
było nieważnych?
2. Głosowanie skrócić do jednego
tygodnia albo do dwóch tygodni.
3. Wprowadzenie skali ocen (od 1 do 5)
projektów w głosowaniu mieszkańców.
Pokaże to, które projekty są ważne dla
poszczególnych mieszkańców.
4. Autorzy projektów powinni otrzymać
większą pomoc w trakcie

1. pozytywnie
2. pozytywnie
3. negatywnie
4. pozytywnie
5. pozytywnie
6. pozytywnie
7. negatywnie
8. negatywnie

1. Większość głosów była
nieważna ze względów
formalnych: brak wyrażenia
zgody na przetwarzanie
danych osobowych, brak
numeru PESEL, błędny numer
PESEL, oddanie dwóch lub
więcej głosów przez osobę
identyfikującą się tym samym

11.

12.

13.

przygotowania projektów – pomoc w
oszacowaniu kosztów projektu,
określeniu własności gruntów.
5. Zwiększenie komunikacji pomiędzy
Radą Budżetu Obywatelskiego a
autorami projektów.
6. Opisy projektów dostępne na stronie
internetowej to za mało. Powinno
zwiększyć się dostęp mieszkańców do
opisów projektów – umieszczać je na
przystankach autobusowych, w
autobusach MZK. Opisy projektów
powinny znaleźć się także na karcie do
głosowania.
7. Podział projektów ze względu na
zakres oddziaływania: na projekty o
charakterze dzielnicowym i na projekty
ogólnomiejskie. Głosowanie
odbywałoby się w okręgach na projekty
z danej dzielnicy oraz na projekty o
charakterze ogólnomiejskim.
8. Stworzenie osobnego budżetu
rowerowego, z którego będą
realizowane projekty rowerowe. W ten
sposób inne projekty z Budżetu
Obywatelskiego będą miały większą
szansę na realizację.

14. Osoba fizyczna

Ograniczenie maksymalnej kwoty
projektu do 300 tys. zł. Jednocześnie
można podzielić projekty na trzy
kategorie: do 100 tys. zł, do 200 tys. zł
oraz do 300 tys. zł, pozwoli to

numerem PESEL.
2. Głosowanie skrócone
zostanie do dwóch tygodni.
Zgodnie z harmonogramem
odbędzie się między 1 a 15
czerwca 2014 roku.
3. Nie zostanie wprowadzona
skala ocen projektów w czasie
głosowania. Każdemu, kto
weźmie udział w głosowaniu
przysługiwać będą trzy głosy
na projekty z każdej kategorii.
Łącznie do dyspozycji będzie
sześć głosów.
4. Autorzy projektów
otrzymają większą pomoc przy
przygotowaniu projektów.
Odbędą się spotkania
informacyjne dla
mieszkańców, w czasie których
będzie można skorzystać z
pomocy. Dostępna ona będzie
także w Urzędzie Miejskim.
5. Zwiększona zostanie liczba
spotkań Rady Budżetu
Obywatelskiego. Ponadto na
każde spotkanie Rady
zapraszani będą autorzy
projektów.
6. Opisy projektów dostępne
będą także w formie katalogu
w miejscach głosowania oraz
na stronie internetowej. W ten
sposób mieszkańcy przed
oddaniem swojego głosu będą
mogli zapoznać się ze
skróconym opisem projektu.
7. Projekty podzielone zostaną
na kategorie ze względu na
wartość. Patrz punkt 1.
8. Nie zostanie stworzony
osobny budżet rowerowy, a
projekty rowerowe mogą być
propozycjami do Budżetu
Obywatelskiego.
negatywnie

Kwota przeznaczona na
realizację projektów wyniesie:
- 100 tys. zł na projekty małe,
- nie mniej niż 1,4 mln zł na

zrealizować więcej projektów w ramach
kwoty miliona złotych.

projekty duże.
Maksymalna wartość małego
projektu wyniesie 50 tys. zł,
natomiast dużego 500 tys. zł.

15. Osoba fizyczna

1. Wyniki internetowego głosowania
powinny zawierać liczbę głosów, a nie
zestawienie procentowe, dzięki czemu
łatwiej zweryfikować szanse projektu w
trakcie głosowania.
2. Uproszczenie formularzy
zgłoszeniowych, aby więcej osób mogło
złożyć projekty popełniając mniej
błędów. Ułatwienie dla osób starszych,
które też mają swoje pomysły.
3. Prośba o rozważenie zasadności
realizacji projektów złożonych w
pierwszej edycji Budżetu
Obywatelskiego – są one ważne i
potrzebne dla mieszkańców Koszalina.

1. pozytywnie
2. pozytywnie
3. negatywnie

1. Wyniki głosowania na
stronie internetowej
podawane będą w formie
procentowej oraz ilościowej.
2. Formularz zgłoszeniowy
zostanie uproszczony. Lista
mieszkańców popierających
projekt ograniczona zostanie
do 15 osób.
3. Patrz punkt 10 i 11.

16. Osoba fizyczna

Zwiększyć dostępność opisów
projektów. Można je umieścić w formie
katalogu w miejscach do głosowania. W
ten sposób każdy kto będzie chciał
zagłosować, będzie mógł zapoznać się z
projektami.

pozytywnie

Opisy projektów dostępne
będą w formie katalogu w
miejscu głosowania oraz na
stronie internetowej Urzędu
Miejskiego.

