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RAPORT Z PRZEPROWADZENIA
KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DO
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2021

1 | Wprowadzenie
Konsultacje społeczne do tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego (Budżet
Obywatelski 2021) zostały przeprowadzone w dniach od 15 stycznia do 28
października i obejmowały następujące działania:
1. Nabór wniosków (w tym weryfikacja i maraton pisania wniosków).
2. Spotkania dyskusyjne dla wnioskodawców.
3. Głosowanie (w tym działanie Mobilnych Punktów Wsparcia).
4. Ogłoszenie wyników głosowania oraz zwycięskich zadań przeznaczonych do
realizacji.
5. Ewaluacja.
Przez cały czas trwania procedury prowadzone były działania informacyjne.

W minionej edycji łączna kwota przeznaczona na budżet obywatelski wyniosła
6 999 185 zł. Podział tych środków wyglądał następująco:
●
●
●
●
●

441 000 zł – kwota przeznaczona na kategorię rejonową,
567 000 zł – kwota przeznaczona na kategorię ogólnomiejską,
1 260 000 zł – kwota przeznaczona na kategorię oświatową,
13 984 zł – kwota przeznaczona na promocję,
685 201 zł – kwota przeznaczona na rezerwę służącą pokryciu różnic
w wysokości pomiędzy środkami zapisanymi w uchwale budżetowej na
realizację zadań a wysokością środków zaoferowanych w postępowaniach
o udzielenie zamówień publicznych.
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W tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego wzięło udział 7 306 osób.

Lp. Etap budżetu obywatelskiego

Liczba uczestników

1.

Nabór wniosków

136

2.

Maraton pisania wniosków

70

3.

Spotkania dyskusyjne (tylko dla wnioskodawców)

103

4.

Głosowanie elektroniczne (w tym głosowanie w

6 956

Mobilnych Punktach Wsparcia i w Urzędzie
Miasta)
5.

Ewaluacja

41
Łącznie:

7 306
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2 | Akcja informacyjna

Wzory plakatów promujących poszczególne etapy Budżetu Obywatelskiego 2021 (1 – nabór, 2 –
głosowanie, 3 ewaluacja).

Działania informacyjne obejmowały:
Dystrybucję ulotek i plakatów, które były umieszczane w:
● klatkach schodowych w blokach administrowanych przez gorzowskie
spółdzielnie mieszkaniowe i Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
(z wyłączeniem plakatów informujących o ewaluacji),
● siedzibach Urzędu Miasta przy ul. Sikorskiego, Myśliborskiej, Okólnej,
Teatralnej,
● Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim, Urzędzie Skarbowym, Zakładzie
Ubezpieczeń Społecznych, Starostwie Powiatowym, Powiatowym Urzędzie
Pracy, w punkcie obsługi klienta w Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym,
w placówkach oświatowych (w przypadku naboru wniosków) i w siedzibach
uczelni wyższych: WSB, AWF, AJP,
● galeriach handlowych: Nova Park, Askanie, Kupcu Gorzowskim, Panoramie,
Galerii Manhattan,
● formie elektronicznej na monitorach w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych,
Powiatowym Urzędzie Pracy.

Zamieszczanie informacji w prasie Urzędu Miasta (Gorzowskich Wiadomościach
Samorządowych, SPAM-ie).
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Przekazywanie informacji prasowych do lokalnych mediów (Telewizja Teletop,
TVP3, Radio Plus, Radio Gorzów, Radio Eska, Radio VOX FM Gorzów, Gazeta
Lubuska, Gazeta Wyborcza, Echo Gorzowa, Gorzowianin.com, Super Express
Gorzów, Gorzow24.pl).
Publikowanie informacji w internecie - na stronie Urzędu Miasta www.gorzow.pl
oraz na miejskich mediach społecznościowych (na Facebooku: Gorzów Przystań,
Przystań na konsultacje, Gorzów INFO).
Zorganizowanie zabawy na Facebooku, w ramach której mieszkańcy byli zachęcani
do promocji budżetu obywatelskiego poprzez przesłanie swojego zdjęcia zrobionego
podczas głosowania. Uczestnicy zabawy mogli następnie odebrać w Urzędzie Miasta
pakiet miejskich upominków.
Działania promocyjne podejmowane przez wnioskodawców - samodzielne
przygotowanie plakatów, zbieranie głosów od przechodniów oraz założenie
wydarzenia na Facebooku pt. Przybij pionę na budżecie - BO66400 promującego
pakiet 5 zadań z kategorii ogólnomiejskiej.

Fot. 1 i 2 - uczestnicy zabawy.

Funkcję promocyjną pełniły także Mobilne Punkty Wsparcia działające podczas
głosowania oraz maraton pisania wniosków zorganizowany w pierwszych dniach
naboru projektów.
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3 | Nabór i weryfikacja wniosków
W tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego nabór wniosków trwał od 1 lutego do
1 marca. Mieszkańcy mogli zgłaszać swoje pomysły:
● przez stronę – www.gorzow.konsultacjejst.pl,
● mailowo na adres – bsr@um.gorzow.pl,
● pisemnie – przez złożenie papierowego wniosku w kancelarii ogólnej Urzędu
Miasta przy ul. Sikorskiego 3-4.
Do każdego wniosku należało dołączyć listę z minimum 20 podpisami poparcia.
Mieszkańcy mogli skorzystać z cennika miejskiego, który wraz z formularzem wniosku
i wzorem listy poparcia, był dostępny w kancelarii ogólnej UM oraz na stronie
www.gorzow.pl.
W przypadku zgłoszenia infrastruktury na terenach placówek oświatowych wymagane
było dostarczenie oświadczeń od dyrektorów, w których zgadzają się na realizację
inwestycji na terenie zarządzanej przez siebie placówki i zobowiązują się do jej
przyszłego

utrzymania

oraz

zapewnienia ogólnodostępności dla

wszystkich

mieszkańców. W przypadku projektów służących przede wszystkim do obsługi
wspólnot (np. pomysły dot. zagospodarowania podwórek), wymogiem formalnym było
dostarczenie uchwały, w której min. 1 wspólnota zobowiązuje się do przyszłego
utrzymania powstałej infrastruktury.
Maraton pisania wniosków
Na początku naboru wniosków został zorganizowany maraton pisania wniosków
– spotkanie, podczas którego mieszkańcy zainteresowani złożeniem projektu do
budżetu obywatelskiego mogli skorzystać z pomocy urzędników. Wzięło w nim udział
ok. 70 osób. Maraton pisania wniosków służył nie tylko skonsultowaniu projektu
z pracownikami urzędu, lecz także promowaniu swoich pomysłów – podczas
spotkania mieszkańcy przedstawiali sobie wzajemnie swoje projekty oraz zbierali pod
nimi podpisy na listach poparcia. Maraton został zorganizowany 4 lutego 2020 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miasta.
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Fot. 3 i 4 – Maraton pisania wniosków oraz weryfikacja zgłoszonych projektów na Zespole
Opiniującym.

W tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego mieszkańcy zgłosili 180 projektów,
w tym:
● 155 w kategorii rejonowej,
● 15 w kategorii ogólnomiejskiej,
● 10 projektów oświatowych.
Zgłoszone pomysły były weryfikowane przez urzędników wchodzących w skład
Zespołu Opiniującego. Podczas trzech posiedzeń zespołu, pozytywnie zaopiniowano
130 projektów, a negatywnie – 43. Równolegle 7 pomysłów zostało wycofanych przez
wnioskodawców. Listy wszystkich zgłoszonych zadań wraz z oceną były publikowane
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie www.gorzow.pl. Zgłoszone zadania
wraz z ich oceną i uzasadnieniem można znaleźć pod poniższymi linkami:

Kategoria rejonowa: https://linkd.pl/ddms
Kategoria ogólnomiejska: https://linkd.pl/ddm9
Kategoria oświatowa: https://linkd.pl/ddma
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4 | Spotkania dyskusyjne
Ze względu na obostrzenia związane z pandemią, w tym roku spotkania dyskusyjne
przybrały formę spotkań przeznaczonych wyłącznie dla wnioskodawców, które trwały
od 4 do 25 czerwca. Łącznie wzięły w nich udział 103 osoby.
3 spośród wszystkich spotkań zakończyły się kompromisem, w wyniku którego pod
głosowanie poddano pakiety zadań mające gwarancję wygranej niezależnie od
wyniku głosowania. Dotyczyło to spotkań wnioskodawców z Wieprzyc, osiedla
Staszica oraz kategorii oświatowej, które w poniższej tabeli zostały wyróżnione
kolorem.

Fot. 5-8. Spotkania dla wnioskodawców
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Lp.

Kategoria

Termin spotkania

Miejsce spotkania

Liczba
uczestników
(wnioskodawców)

1.

Osiedle Słoneczne

4 czerwca

6

2.

Piaski

8 czerwca

11

3.

Wieprzyce

9 czerwca

8
sala sesyjna UM
ul. Sikorskiego 3-4

4.

Śródmieście / Centrum

15 czerwca

10

5.

Zakanale

16 czerwca

11

6.

Zamoście

17 czerwca

7

7.

Osiedle Staszica

18 czerwca

15

8.

Manhattan

22 czerwca

5

9.

Dolinki

23 czerwca

2
dawny klub „Lamus”
ul. Sikorskiego 5

10.

Górczyn

24 czerwca

9
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11.

Kategoria oświatowa

25 czerwca

7

(godz. 12.00)

12.

Kategoria ogólnomiejska

25 czerwca

12

(godz. 17.00)

5 | Głosowanie
Nowością w tegorocznym budżecie obywatelskim było przeprowadzenie głosowania
wyłącznie

drogą

elektroniczną,

przez

stronę:

www.gorzow.konsultacjejst.pl.

Towarzyszyło temu działanie Mobilnych Punktów Wsparcia, w których osoby
nieczujące się pewnie w obsłudze komputera mogły oddać głos z pomocą urzędniczek
Biura Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji. Głosować można było również w samym
biurze. W ten sposób głosy oddało 199 osób.
Mieszkańcy mieli możliwość głosowania za pomocą karty mieszkańca, karty seniora
lub przez wpisanie danych takich jak: imię, nazwisko, adres zameldowania, imię matki,
imię ojca oraz miejsce urodzenia.
Głos mogli oddać mieszkańcy Gorzowa Wielkopolskiego, którzy ukończyli 13 lat.
Uprawnieni do głosowania mieli do dyspozycji 4 głosy:
● 1 głos na zadanie z kategorii rejonowej: Zamoście, Zakanale,
Śródmieście/Centrum, Piaski, Staszica, Wieprzyce, Manhattan, Górczyn,
Osiedle Słoneczne, Dolinki,
● 1 głos na zadanie z kategorii oświatowej,
● 2 głosy w kategorii ogólnomiejskiej: 1 na zadanie twarde, 1 na zadanie
miękkie.
W trakcie głosowania podjęto 25 943 próby oddania głosu. Wśród nich znalazło się
16 303 prób udanych (głosów ważnych) oraz 9 640 prób nieudanych. Ważne głosy
oddało 6 956 mieszkańców.
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Wśród najczęstszych przyczyn oddania nieważnych głosów znalazły się błędy
dotyczące:
●
●
●
●

literówek,
pisowni imion – używanie zdrobnień zamiast pełnych form,
pisowni miejscowości urodzenia – używania skrótów,
adresu – podawanie adresu zamieszkania zamiast adresu zameldowania.
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Mobilne Punkty Wsparcia
Podczas głosowania Mobilne Punkty Wsparcia funkcjonowały przez 6 dni
w 5 lokalizacjach:

Lp.

Termin

1.

8 września (9.00-16.00)

Lokalizacja

Stary Rynek
2.

9 września (9.00-16.00)

3.

12 września (12.00-17.00)

Galeria Askana

4.

15 września (12.00-17.00)

Kupiec Gorzowski

5.

16 września (9.00-15.00)

ul. Marcinkowskiego przy Pegazie

6.

19 września (12.00-17.00)

Nova Park
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W ramach działania Mobilnych Punktów Wsparcia mieszkańcy mogli nie tylko oddać
głos, lecz także wcześniej zapoznać się z projektami poddanymi pod głosowanie,
które zostały wymienione na specjalnie przygotowanych planszach. Mobilne Punkty
Wsparcia były również miejscami, w których mieszkańcy nieznający wcześniej
procedury budżetu obywatelskiego, mogli pozyskać informację na jej temat.

Fot. 9 i 10. Mobilne Punkty Wsparcia.
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6 | Zwycięskie zadania
Gorzowianie zdecydowali, że zrealizowanych zostanie 49 zadań – 36 w rejonach,
6 ogólnomiejskich oraz 7 z kategorii oświatowej. Dzięki porozumieniom zawartym
podczas spotkań dyskusyjnych 16 zadań zyskało gwarancję realizacji jeszcze przed
głosowaniem.

Lp.

1.

Kategoria

Osiedle Słoneczne

Zwycięskie zadania

Pakiet łączący 4 zadania za kwotę
425 452,00 zł:

Liczba głosów

711 głosów

Budowa drogi przy ul. Olimpijskiej 12-30
(340 000,00 zł),
Remont schodów między blokami przy
ul. Gwiaździstej 18-20 (28 132,00 zł),
Naprawa schodów przy wieżowcu przy
ul. Gwiaździstej 20 (29 970,00 zł),
Zagospodarowanie skarpy przy ul. Ikara
(27 350,00 zł).

2.

Piaski

Pakiet łączący 6 zadań za kwotę
429 713,00 zł:

270 głosów

Rozbudowa placu zabaw przy ul. Taczaka
(86 900,00 zł),
Budowa chodnika przy ul. Kazimierza
Wielkiego i Ukośnej (65 163,00 zł),
Montaż progów zwalniających przy
ul. Wiejskiej (9 150,00 zł)
Montaż zjazdu linowego dla dzieci
i młodzieży przy ul. Bazaltowej
(39 500,00 zł),
Remont chodnika przy ul. Kazimierza
Wielkiego (31 000,00 zł),
Budowa placu zabaw przy ul. Granitowej
i Kamiennej (198 000,00 zł).
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3.

Wieprzyce

Pakiet łączący 2 zadania za kwotę
352 800,00 zł:
Budowa odcinka ul. Komandosów
(334 000,00 zł),

34 głosy
(pakiet miał
gwarancję
wygranej)

Montaż ławek z oparciami i koszy na śmieci
przy ul. Dobrej (18 800,00 zł).

4.

Śródmieście / Centrum

Utwardzenie terenu podwórka przy
ul. Matejki (429 820,00 zł).

352 głosy

5.

Zakanale

Pakiet łączący 3 zadania za kwotę
436 100,00 zł:

676 głosów

Modernizacja terenu przy boisku sportowym
i placu zabaw przy ul. Strażackiej
(424 000,00 zł),
Poprawa infrastruktury rowerowej na terenie
Zakanala (1 800,00 zł),
Zakanale przyjazne dzieciom (10 300,00 zł).

6.

Zamoście

Pakiet łączący 4 zadania za kwotę
367 817,87 zł:

456 głosów

Budowa drogi z kostki brukowej ul. Wał
Poprzeczny (258 015,87 zł),
Budowa 2 zatok parkingowych przy
ul. Śląskiej 8-12 (87 900,00 zł),
Budowa chodnika przy ul. Mechanicznej
prowadzącego do Ryneczku przy
ul. Św. Jerzego (13 600,00 zł),
Poprawa infrastruktury rowerowej na terenie
Zawarcia (8 302,00 zł).

7.

Osiedle Staszica

Pakiet łączący 7 zadań za kwotę
430 983,00 zł:
Budowa drogi na istniejącej podbudowie
przy ul. Brukselskiej (169 281,00 zł),

404 głosy
(pakiet miał
gwarancję
wygranej)

Remont drogi asfaltowej przy ul. Staszica
(21 700,00 zł),
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Remont chodnika przy ul. Sportowej
(55 420,00 zł),
Bezpieczny wjazd przy ul. Matejki 75-79
(42 549,00 zł),
Poprawa infrastruktury rowerowej na terenie
Staszica (11 440,00 zł),
Montaż wiaty oraz dwóch ławostołów dla
rodzin z dziećmi w Parku Słowiańskim
(57 919,00 zł),
Budowa chodnika na odcinku od Ronda
Szczecińskiego do wjazdu obok budynku
przy Brukselskiej 7 (72 674,00 zł).

8.

Manhattan

Pakiet łączący 4 zadania za kwotę
430 532,00 zł:

853 głosy

Poprawa infrastruktury rowerowej na terenie
Manhattanu (21 932,00 zł),
Budowa schodów przy ul. Zielona Kotlina
(32 000,00 zł),
Remont ul. Batalionu Zośka wraz z regulacją
miejsc parkingowych (348 600,00 zł),
Przełączenie oświetlenia drogi miejskiej oraz
parkingu przy ulicy Ogińskiego wzdłuż
budynku Sosnkowskiego 46 (28 000,00 zł).

9.

Dolinki

Budowa podjazdów dla osób z
niepełnosprawnościami wraz z pracami
dodatkowymi przy kompleksie
przychodni Piłsudskiego 1A i 1B (384
448,00 zł).

10.

Górczyn

Pakiet łączący 4 zadania za kwotę
435 124,00 zł:

401 głosów

212 głosów

Budowa schodów z poręczą przy
ul. Połanieckiej (86 460,00 zł),
Budowa oświetlenia przy ul. Marii Juchacz
(335 900,00 zł),
Montaż progów zwalniających przy
ul. Szwoleżerów (9 000,00 zł),
Poprawa infrastruktury rowerowej na
Górczynie (3 764,00 zł).
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11.

Kategoria oświatowa

Pakiet łączący 7 zadań za kwotę
1 260 000,00 zł:
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZS
Gastronomicznych (400 000,00 zł),

3221 głosów
(pakiet miał
gwarancję
wygranej)

Mały Mistrz – plac zabaw z elementami
street workoutu przy ZS Mistrzostwa
Sportowego (330 000,00 zł),
Wykonanie strefy rekreacji – plac zabaw na
terenie PM nr 12 (250 000,00 zł),
Doposażenie placu zabaw w urządzenia
edukacyjno-sensoryczne przy PM nr 25
(84 000,00 zł),
Odnowienie placu zabaw przy PM nr 13
(60 100,00 zł),
Organizacja festynu z okazji Dnia
Przedszkolaka 2021 - projekt miękki
(22 000,00 zł),
Zakup i montaż stojaków rowerowych dla
szkół (113 900,00 zł).
12.

Kategoria ogólnomiejska
(zadanie miękkie)

Organizacja zawodów na skateparku
Open Jam 66400 (59 340,00 zł)

1441 głosów

13.

Kategoria ogólnomiejska
(zadanie twarde)

Pakiet łączący 5 zadań za kwotę
566 474,00 zł:

2055 głosów

Instalacja drzew solarnych zasilających
napis I <3 Gorzów (450 000,00 zł),
Gorzowski Banksy – organizacja konkursu
na mural o tematyce ochrony środowiska i
wykonanie projektu wraz z imprezą
tematyczną (58 000,00 zł),
Wykonanie muralu upamiętniającego
gorzowskiego artystę malarza Wiktora
Czyżewskiego (38 000,00 zł),
Parkrun – oznakowanie trasy (13 969,00 zł),
Umieszczenie 3 metalowych pojemników
w kształcie czerwonego serca do zbiórki
plastikowych nakrętek w parku
Górczyńskim, na łączce harcerskiej przy
Kłodawce oraz na parkingu przy
Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece
Publicznej (6505,00 zł).
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Wyniki głosowania zostały ogłoszone 29 września br., a protokół z ustalenia wyników
wraz listą zadań przeznaczonych do realizacji został udostępniony na stronie
www.gorzow.pl.

7 | Ewaluacja
Tegoroczna ewaluacja budżetu obywatelskiego trwała od 13 do 28 października
i miała na celu podsumowanie minionej edycji oraz pozyskanie opinii na jej temat od
osób biorących w niej udział - zarówno ze strony mieszkańców, jak i realizujących ją
pracowników Urzędu Miasta. Działania ewaluacyjne obejmowały dwa spotkania
- jedno dla urzędników, drugie dla mieszkańców. Mieszkańcy mogli również podzielić
się swoją opinią w ankiecie dostępnej na stronie gorzow.konsultacjejst.pl.
W ewaluacji łącznie wzięło udział 57 osób, w tym 16 pracowników urzędu oraz
41 mieszkańców.
Wyniki ewaluacji w podziale na poszczególne etapy budżetu obywatelskiego
(szczegółowy raport z ewaluacji można znaleźć na stronie www.gorzow.pl w zakładce
„Dialog społeczny”):
Nabór i weryfikacja wniosków:
1. Urzędnicy jako wnioskodawcy lub jako osoby bliskie wnioskodawcom
W obu tego typu przypadkach urzędnicy będą wyłączani z oceniania wniosków
złożonych przez siebie lub swoich bliskich, a także z ich wyceniania oraz
z nadzorowania realizacji w przypadku wygranej.
2. Wycena zadań miękkich
Na etapie wyceny osoba oceniająca zadanie będzie kontaktować się z wnioskodawcą
w celu ustalenia szczegółów – w kosztorysie powinny być wskazane konkretne
informacje dot. np. nagród czy posiłków.

17 | strona

Środki miejskie powinny być przede wszystkim przeznaczone na organizację
wydarzenia, a nie na zakup nagród – atrakcyjność zadań miękkich nie powinna
polegać na rozdawaniu nagród.
Wstępnie przyjęto, że od przyszłorocznej edycji BO nagrody będą mogły stanowić
maksymalnie 15% wartości zadania miękkiego. Przeanalizowane zostaną zwycięskie
zadania miękkie z poprzednich edycji pod kątem rozkładu wydatków, a także rozkład
procentowy wydatków w małych miękkich projektach unijnych (jako model możliwy do
zastosowania w budżecie obywatelskim).

Spotkania dyskusyjne:
1. Formuła spotkań w trakcie pandemii
Zgodnie z rekomendacją mieszkańców, w sytuacji jeśli pandemia będzie trwała także
w trakcie kolejnych edycji budżetu obywatelskiego, spotkania mogłyby być
organizowane w formule mieszanej - łączącej spotkania na żywo (zorganizowane dla
wnioskodawców

i

jednej

osoby

towarzyszącej

przy

zachowaniu

zasad

bezpieczeństwa) oraz transmisję on-line z możliwością udziału w dyskusji dla
pozostałych mieszkańców. Po pandemii nastąpi powrót do tradycyjnego przebiegu
spotkań otwartych, podczas których głos mogą zabrać wszyscy uczestnicy.
2. Nieobecność wnioskodawców na spotkaniach dyskusyjnych
Rozwiązaniem

wskazanego

problemu

jest

szersze

informowanie

o

tym,

że wnioskodawcy mogą być reprezentowani przez pełnomocników. Z kolei w sytuacji
kiedy uczestnik spotkania postanawia je opuścić, moderatorzy będą prosić
o wskazanie decyzji w zakresie dalszych losów zadania zgłoszonego przez tę osobę.
Głosowanie

1. Mobilne Punkty Wsparcia
Zgodnie z rekomendacją mieszkańców, MPW zostaną utrzymane. W każdym rejonie
powinien stanąć jeden punkt - niezależnie od tego, czy w danym rejonie mieszkańcy
uzyskali kompromis czy nie. Punkty powinny stawać przy często odwiedzanych
miejscach – np. sklepach, szkołach.
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2. Sposób weryfikacji danych i wpisywanie informacji do formularza
Dane wpisane w formularzu do głosowania muszą pokrywać się z danymi
widniejącymi w ewidencji ludności, w związku z czym występuje wiele nieścisłości
- są one przekazywane do Wydziału Spraw Obywatelskich, który wraz z firmą
obsługującą platformę do głosowania przeanalizuje możliwość uspójnienia pisowni
danych.
Formularz do głosowania zawierał instrukcje dotyczące poprawnego sposobu
wpisywania wszystkich danych (pisowni imion, nazwisk, nazw miejscowości
urodzenia, adresów zameldowania). Tego rodzaju instrukcje będą powielane
w formularzach do głosowania podczas kolejnych edycji budżetu obywatelskiego.
W przypadku braku przeszkód technicznych, w formularzu dodana zostanie
podpowiedź, aby wpisywać dane widniejące w dowodzie tożsamości.
3. Powrót do głosowania za pomocą kart papierowych
Urząd Miasta nie przewiduje przywrócenia takiej możliwości.

Realizacja zwycięskich zadań:

1. Propozycja wprowadzenia zakazu utwardzania powierzchni z wykorzystaniem
materiałów innych niż przepuszczające wodę
Wybór odpowiednich materiałów jest konsultowany na etapie projektowania
- zgłoszona opinia zostanie przekazana pracownikom Urzędu Miasta nadzorującym
realizację zwycięskich zadań ze wskazaniem, aby stosowanie nawierzchni
przepuszczalnych było traktowane jako rekomendacja dla projektantów.
2. Publikowanie raportów z realizacji
Cykliczne raporty dotyczące realizacji projektów wraz z danymi kontaktowymi do
urzędników nadzorujących realizację są publikowane na stronie www.gorzow.pl
w zakładce „Dialog społeczny”, w której wyświetlają się odnośniki przekierowujące do
poszczególnych edycji budżetu obywatelskiego.
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3. Propozycja przedstawiania (wizualizacji) zadań zrealizowanych w ramach
budżetu obywatelskiego
Wydział Geodezji i Katastru pracuje nad aktualizacją Geoportalu, w którym będzie
możliwość filtrowania zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego według cech
takich jak m.in. rok zgłoszenia, kategoria, stan realizacji.
Tematy pozostałe
1. Działania informacyjne
Zgodnie ze zgłoszoną uwagą, większy nacisk zostanie położony na promocję etapu
naboru wniosków. Wzięty pod uwagę zostanie także pomysł stworzenia przewodnika
dla początkujących wnioskodawców. Prawidłowo wypełniony wniosek mógłby być
jednym

z

załączników

prezentowanych

na

stronach

miasta

i

stronie

gorzow.konsultacjejst.pl obok innych pomocniczych materiałów, takich jak np. cennik
miejski.
2. Granice rejonów
Obowiązujące granice rejonów zostaną utrzymane.
3. Funkcjonowanie kategorii rejonowej, ogólnomiejskiej i oświatowej
● Propozycja

zniesienia

zasady

ogólnodostępności

w

przypadku

infrastruktury powstałej na terenach placówek oświatowych
● Propozycja usunięcia kategorii oświatowej
Zasada ogólnodostępności wszystkich projektów realizowanych ze środków budżetu
obywatelskiego zostanie utrzymana. Ze względu na skomplikowaną sytuację
związaną z zapewnieniem ogólnodostępności infrastruktury oświatowej, rezygnacja
z tej kategorii może być brana pod uwagę. Należy jednak rozważyć rozszerzenie
projektów oświatowych o monitoring, organizację niezależnych wejść na obiekty oraz
ograniczenie ogólnodostępności w godzinach nocnych, z uwzględnieniem specyfiki
poszczególnych rodzajów infrastruktury.
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