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Posiedzenie Zespołu ds. Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego  

02.12.2021 r. 

1. Powitanie członków Zespołu ds. Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego przez dyrektora Gabinetu 

Prezydenta UMP – p. Patryka Pawełczaka. 

2. Przedstawiciele Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska: Magdalena Garczarczyk, Aneta Mikołajczyk 

i Wiesław Rygielski zaprezentowali główne założenia, którymi można się kierować opiniując wnioski złożone 

do PBO lub podczas głosowania: 

- mniej sztucznych nawierzchni na boiskach i placach zabaw (omówienie badań z ww. dziedziny), 

- zwrócenie uwagi na projekty związane z nasadzeniami, ogrodami miododajnymi – mogą szkodzić środowisku, 

wiązać się z wycinką drzew lub degradacją terenu, 

- różnica między postrzeganiem przez mieszkańców terenów zieleni urządzonej i nieurządzonej, 

- propozycja warsztatów dla wnioskodawców w celu zwiększenia świadomości, jak ich projekt wpływa na 

środowisko- uniknięcie konfliktów, 

- zaangażować do działań CIL, 

- wymagać certyfikatów na wszelkich powierzchniach użytkowanych przez dzieci, 

- wytyczyć grupę działań, które mogłyby być preferencyjne, 

- PBO nie powinien służyć budowie boisk w szkołach. 

3. Głosy członków Zespołu: 

- głos KDO ds. Środowiska byłby pomocny przy głosowaniu na projekty w PBO, 

- w głosowaniu obywatele lobbują na rzecz niektórych projektów, np. szkoły. Szkoły mają cel edukacyjny, a nie 

powinny mieć celu komercyjnego i nie powinny lobbować na rzecz „swoich” projektów w PBO, 

- propozycja ograniczenia wykorzystywania PBO do projektów komercyjnych na rzecz projektów 

obywatelskich, 

- KDO powinna wyrażać opinię względem projektów zgłoszonych do PBO, 

- wszystkie KDO powinny mieć możliwość wyrażania opinii względem projektów, a rola KDO powinna być 

bardziej formalna, 

- należy wypracować zapisy odnoszące się do boisk sztucznych i zmian terenów zieleni nieuporządkowanej w 

uporządkowaną, 

- nie zawsze wycinka drzew wiąże się z degradacją środowiska – indywidualne podejście do każdego projektu 

4. Dyrektor Gabinetu Prezydenta – p. Patryk Pawełczak zadeklarował, że spotka się z przedstawicielami KDO 

ds. Środowiska, aby wypracować propozycję zapisów w Zasadach PBO dot. środowiska. 

5. Wybory przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Zespołu ds. PBO: 

- autoprezentacja wszystkich członków Zespołu, 

- głosowanie tajne i anonimowe na przewodniczącego Zespołu – 1 kandydatura 
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Mariusz Szlendak – 23/26 głosów 

- głosowanie tajne i anonimowe na wiceprzewodniczącego Zespołu – 1 kandydatura 

Małgorzata Szymaniak – 26/26 głosów 

- przewodniczącym Zespołu ds. PBO został p. Mariusz Szlendak, zastępczynią przewodniczącego Zespołu 

została p. Małgorzata Szymaniak. 

6. Prowadzenie obrad obejmuje p. Mariusz Szlendak. 

7. §1 zasad PBO referuje dyrektor Pawełczak, podkreślając konieczność ustalenia nowej definicji Zielonego 

Budżetu w konsultacji z ZZM i WKiOŚ. 

8. Wolne głosy i wnioski członków Zespołu: 

- zwiększenie kwot na projekty – teraz często problem z pełna realizacja zadań, 

- inny podział miasta na rejony – małe osiedla lub osiedla z mała liczba mieszkańców nie maja szans w starciu 

z dużymi osiedlami, 

- podział na rejony powinien być tożsamy z podziałem na 42 jednostki pomocnicze, 

- algorytm wg którego następuje podział środków na dzielnice powinien w mniejszym stopniu uwzględniać 

liczbę mieszkańców, 

- rozstrzygnięcie kwestii terenów w poszczególnych częściach miasta, z których korzystają wszyscy mieszkańcy, 

np. Cytadela, 

- problem projektu, który od lat wygrywa w PBO „Trener senioralny, trener osiedlowy, trener przedszkolaka”, 

w tegorocznej edycji autor projektu pozgłaszał podobne do projektów rejonowych, 

- identyczne projekty nie powinny być zgłaszane do PBO co roku, 

- propozycja wprowadzenia dodatkowej kategorii projektów do 100 000 zł dla terenów podlegających 

konkretnym radom osiedli, 

- zniwelowanie zjawiska pompowania kosztów na projekty rejonowe – większość projektów jest wycenianych 

na maksymalną kwotę 600 000 zł, 

- podniesienie kwot na projekty – propozycja ustalenia procentowego, a nie kwotowego, 

- propozycja dodania nowej kategorii dla projektów – projekty kulturalne, 

- kwestia doprecyzowania możliwości promocji zgłaszanych projektów, 

- postawienie strony internetowej, informującej o możliwości skorzystania z zajęć sportowych w ramach 

zwycięskich projektów z PBO. 

9. Ustalenia przewodniczącego na kolejne posiedzenie Zespołu: 

- prośba o przygotowanie danych z liczbą mieszkańców w rozbiciu na poszczególne rady osiedli za 2021 r. 

- przesłanie maili przewodniczącego i zastępczyni pozostałym członkom Zespołu, 

- przesłanie maili wszystkich członków Zespołu przewodniczącemu i zastępczyni, 
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- umieszczenie Zasad PBO w gogle.doc z prośbą o wprowadzanie komentarzy przez członków Zespołu do 10 

grudnia br. 

- wnoszenie propozycji innego podziału Poznania na rejony, 

- propozycje gości do zaproszenia na Zespół, 

- ustalenie trwania posiedzeń Zespołu – do 2,5h, 

- zaproszenie na jedno ze spotkań Zespołu realizatora projektu „Trener osiedlowy trener senioralny, trener 

przedszkolaka”. 

10. Zakończenie posiedzenia Zespołu. 

 

 

 

 

 

Załącznik do protokołu – lista obecności. 


