Posiedzenie Zespołu ds. Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego
17.12.2021 r.
1. Powitanie członków Zespołu ds. Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego przez przewodniczącego Zespołu –
p. Mariusza Szlendaka.
2. Przewodniczący Zespołu rozpoczął obrady od dyskusji na temat nowego podziału środków na rejony. W
dyskusji pojawiły się następujące argumenty:
- podział nie powinien w dotychczasowym stopniu bazować na liczbie mieszkańców danego rejonu;
- głosy mieszkańców mniejszych osiedli powinny być przeliczane innym współczynnikiem – powinny mieć inną
wagę;
- przelicznik głosów powinien być czytelny dla mieszkańców;
- dotychczasowy algorytm powinien być zmieniony tak, aby nie wliczał do powierzchni np. Jeziora Kierskiego;
- inny podział na projekty rejonowe i ogólnomiejskie, np. projekty dotyczące plaży nad Jeziorem Kierskim
dotyczą całego miasta;
- należy zaproponować inny podział miasta na rejony;
- propozycja podziału na 42 rejony – zgodnie z granicami rad osiedli – przy jednoczesnym zwiększeniu środków
na PBO;
- podział na mniejszą liczbę rejonów, np.: Wschód, Zachód, Północ, Południe; w ramach których zgrupowana
byłaby większa liczba rad osiedli;
- mieszkańcy małych osiedli nie chcą składać projektów, bo w głosowaniu są skazane na porażkę;
Wspólnie ustalono, że na kolejne spotkanie Zespołu, członkowie przygotują konkretne propozycje podziału
środków na rejony.
3. Członkowie Zespołu zgłosili następujące propozycje zmian do Zasad:
- Dyrektor Gabinetu Prezydenta – p. Patryk Pawełczak przedstawił propozycje Gabinetu Prezydenta do
rozdziału I, ust. 9, pkt 1-8 zasad PBO dotyczących Zielonego Budżetu i promowania PBO na wszystkich jego
etapach;
- w rozdz. I, ust.9, pkt1-8 dodano pkt 9) ogrody społeczne;
- P. Kamil Matyja zaproponował rozważenie stworzenia słowniczka na samym początku porządkującego
nazewnictwo;
- na wniosek ZZM - zamieniono zapisy "terenów zielonych" na "tereny zieleni";
- P. Marcin Grabowski zaproponował, aby dane wnioskodawcy, tj. jego imię i nazwisko, które są

publikowane w Serwisie PBO poszerzyć o obowiązkowe publikowanie adresu mailowego;
- P. Kamil Matyja zaproponował rozważenie wprowadzenia nowego punktu i ograniczenie dopuszczania
zgłaszania projektów o charakterze cyklicznym, powtarzalnym, które są zgłaszane co roku, typu Trener
osiedlowy, jeżeli uzyskały one w poprzedniej edycji lub kilku poprzednich edycjach dofinansowanie.
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Propozycja zapisu: Nie można ubiegać się o dofinansowanie projektów, które uzyskały dofinansowanie w
ostatnich dwóch edycjach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego;
- P. Matyja zwrócił uwagę na zapis w §2, ust. 16, pkt 1, że nie można składać projektów tam gdzie wstęp jest
odpłatny (np. ZOO, Palmiarnia Poznańska). Realizacja tego typu zadań w ramach PBO wyklucza osoby, które
np. przez swoje ubóstwo, nigdy z danego projektu nie będą mogły skorzystać lub zobaczyć jego efektów;
- P. Marcin Grabowski zaproponował wprowadzenie kryterium integralności: jedna działka lub działki obok
siebie – skutek braku tej zasady to większe rozdrobnienie projektów, ale dzięki jej wprowadzeniu wiem za
czym głosuję; nie za “pakietami” (rozwiązanie głosowanie kwotą lub większa ilość głosów – np. 10); efektem
będzie lista z większą ilością projektów i wyniki będą bardziej oddawały to co w dzielnicy jest popierane a co
nie cieszy już się takim poparciem;
4. Ustalenia na kolejne posiedzenie Zespołu:
- przygotowanie słowniczka z wyjaśnieniem pojęć do zasad – p. Kamil Matyja;
- Gabinet Prezydenta prześle propozycje zmian w zapisach do Biura Prawnego oraz Inspektora Ochrony Danych
z prośbą o komentarz;
- członkowie Zespołu przygotują propozycje innego podziału miasta na rejony;
5. Zakończenie posiedzenia Zespołu.

Załącznik do protokołu – lista obecności.
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