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Posiedzenie Zespołu ds. Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego  

10.02.2022 r. 

1. Powitanie członków Zespołu ds. Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego przez Przewodniczącego Zespołu – 

p. Mariusza Szlendaka. 

2. Głos zabrał dyrektor Gabinetu Prezydenta – p. Patryk Pawełczak informując, że ostatnie spotkanie Zespołu 

powinno być planowane na 10 marca, ze względu na procedurę związaną ze zgłaszaniem projektu uchwały na 

sesję RMP.  

Dyrektor poinformował również, że jedną z propozycji nowelizacji Ustawy o samorządzie gminnym jest zapis, 

aby zielony budżet w puli środków na budżet obywatelski stanowił co najmniej 30% tej puli.   

3. Głos zabrał p. Wiesław Rygielski – reprezentujący KDO przy WKiOŚ: 

- w definicji Zielonego Budżetu: Procentowy udział powierzchni biologicznie czynnej dla tworzonych terenów 

zieleni w ramach Zielonego Budżetu nie może być mniejszy niż 75%. – procentowy zapis o udziale powierzchni 

czynnej nie powinien być wyznacznikiem tego, czy projekt kwalifikuje się do Zielonego Budżetu; 

- wydziały powinny mieć więcej swobody podczas opiniowania projektów zgłoszonych w ramach Zielonego 

Budżetu, ze względu na projekty tj. elastyczne opaski na stare drzewa, strefowanie roślinności przeznaczanej 

do koszenia; 

- projekty zgłaszane do Zielonego Budżetu powinny dawać efekt biologiczny lub ekologiczny; 

- problem ujęcia smogu w Zielonym Budżecie; 

- sugestia odbiurokratyzowania regulaminu w zakresie Zielonego Budżetu; 

- Komisje Dialogu Obywatelskiego powinny mieć możliwość wyrażania swojej opinii względem projektów 

zgłaszanych do PBO. 

4. Zgodnie z wytycznymi Inspektora Ochrony Danych UMP, Gabinet Prezydenta poinformował, że podczas prac 

Zespołu doszło do incydentu związanego z ochroną danych osobowych. Pouczono członków Zespołu Gabinet 

Prezydenta jako jednostka odpowiedzialna za stronę administracyjno-organizacyjną Zespołu ds. PBO 

odpowiada również za zapewnienie bezpieczeństwa takiego spotkania, w tym za bezpieczeństwo danych 

członków Zespołu. Aby zminimalizować ryzyko powtórzenia się incydentu w przyszłości, pouczono jego 

uczestników o zachowaniu w tajemnicy danych osobowych (w tym również adresów e-mail członków zespołu 

PBO), jak również innych informacji chronionych na podstawie przepisów prawa, które zostały pozyskane w 

toku realizowanych obowiązków w zespole PBO, a także do ich niewykorzystywania do innych celów, niż cel 

dla którego zostały pierwotnie pozyskane. 

5. Zespół przyjął następujące zapisy w zasadach, dotyczące opiniowania projektów przez KDO: 

- § 3, ust.2, pkt 5, lit. h 
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Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania przekazuje projekty do zaopiniowania, w kolejności, przez 

następujące podmioty: (…) Komisjom Dialogu Obywatelskiego, działającym przy właściwych komórkach 

organizacyjnych Urzędu Miasta Poznania, zgodnie z zakresem zadań przypisanych danej komórce. 

- § 3, ust. 18 i 19: 

18. Komisje Dialogu Obywatelskiego, działające przy właściwych komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta 

Poznania, mogą opiniować projekty zgodnie z zakresem przypisanych zadań.  

19. Opinia negatywna lub brak opinii Komisji Dialogu Obywatelskiego nie uniemożliwia dalszego procedowania 

projektu. Zarówno opinia pozytywna, jak i negatywna są dołączane do dokumentacji dotyczącej danego 

projektu. 

6. Po konsultacji z radcą prawnym Zespół przyjął zapis w zasadach PBO, ze osoby, które ukończyły 13 rok życia 
będą mogły samodzielnie zgłaszać projekty do PBO i samodzielnie głosować na projekty, bez pisemnego 
poświadczenia rodzica/prawnego opiekuna. 

7. Przedstawicielka Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska – p. Monika Rucka, przedstawiła propozycję 
zapisu dotyczącego definicji Zielonego Budżetu. Procentowy udział powierzchni biologicznie czynnej zostałby 
zmniejszony do 70%. Ostateczną propozycję WKiOŚ prześle członkom Zespołu przed kolejnym posiedzeniem. 

8. Dyskusja nt. propozycji, jakie do zasad zgłosili przedstawiciele rad osiedli: 

- RO Wilda zgłosiła następujące propozycje:  

• aby podczas głosowania nie trzeba było podawać adresu zamieszkania w Serwisie PBO – Zespół 

odrzucił propozycję, ze względu na to, że jest to jeden ze sposobów weryfikacji prawdziwości 

oddanego głosu; 

• aby podczas głosowania na projekty nie weryfikować oddanego głosu za pomocą kodu SMS - Zespół 

odrzucił propozycję, ze względu na to, że jest to jeden ze sposobów weryfikacji prawdziwości 

oddanego głosu, zwłaszcza w przypadku, kiedy nie można do weryfikacji zastosować numeru PESEL. 

 

9. Zgodnie z wynikami ankiety, wypełnionej przez członków Zespołu, przyjęto następujący zapis do zasad, 

dotyczący ogólnodostępności projektów zrealizowanych ze środków PBO: 

Wszystkie projekty zgłaszane do PBO23 muszą spełniać kryterium ogólnodostępności projektu – przez 

ogólnodostępność projektu należy rozumieć umożliwienie ogółowi mieszkańców nieodpłatną możliwość 

korzystania z efektów realizacji projektu wybranego w ramach budżetu obywatelskiego. W przypadku 

projektów infrastrukturalnych, remontowych lub polegających na zakupie sprzętu lub urządzeń – nieodpłatna 

możliwość korzystania, o której mowa powyżej, powinna obejmować co najmniej 25 godzin tygodniowo, 

pomiędzy godz. 6:00-22:00, z uwzględnieniem w miarę możliwości soboty lub niedzieli. W przypadku projektów 

innych niż inwestycyjne – realizacja projektów powinna odbywać się w przestrzeni publicznej, umożliwiając 

wszystkim zainteresowanym mieszkańcom możliwość nieodpłatnego korzystania w pełnym zakresie z efektów 

realizacji projektu. 

10. Dyskusja nt. podziału środków z PBO na rejony: 
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- większość członków Zespołu wyraziła opinię, aby więcej środków z puli 25 mln przeznaczyć na projekty 

rejonowe; 

- przeanalizowano propozycję algorytmu przeliczania środków zaproponowaną przez p. Marcina 

Grabowskiego; 

- ustalono, że na kolejne spotkanie Zespołu, Gabinet Prezydenta poprosi Wydział Budżetu i Kontrolingu o 

przygotowanie różnych wariantów wyliczeń podziału środków na rejony. 

11. Zakończenie posiedzenia Zespołu. 

 

 

Załącznik do protokołu – lista obecności. 


