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Niepołomice, 01.03.2017 r.  

Protokół nr 1/2017 

z posiedzenia Rady Programowej Budżetu Obywatelskiego 

W dniu 01.03.2017 r. odbyło się spotkanie Rady Programowej Budżetu Obywatelskiego.  

W spotkaniu uczestniczyli: 

1. Wojciech Biernat 

2. Paweł Lasek 

3. Marta Makowska 

4. Paweł Pawłowski 

5. Krzysztof Sondel 

 

Przebieg spotkania: 

1. Paweł Lasek zgłosił brak realizacji jednego z ustaleń z poprzedniej Rady Programowej, tj. 

poinformowania w Gazecie Niepołomickiej o przyczynie braku realizacji projektów na osiedlu 

Zagrody.  

2. Marta Makowska przedstawiła stan realizacji zadań z BO 2017. Wyremontowana jest 

świetlica środowiskowa, rozpoczęły się warsztaty warzenia piwa w męskim gronie, zakup 

strojów dla klubu sportowego Dąb i kilka innych projektów. M. Makowska skontaktowała się 

ze wszystkimi autorami projektów z prośbą o informację, czy się włączają w realizację zadań. 

Poinformowała również  wszystkie jednostki, w których będą realizowane zadania, o tym, że 

będą w nich realizowane zadania, zwiększany jest odpowiednio budżet tych jednostek.   

3. Marta Makowska zaprezentowała nową stronę Niepołomickiego Budżetu Obywatelskiego. 

Strona jest dostępna pod adresem: https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/. Następnie  

omówiła propozycje  zmian odnośnie składania wniosków i głosowania. W 2017 r. będzie 

możliwość głosowania na  papierowych kartach, przez internet oraz smsowo.  

4. Marta Makowska przedstawiła informację o spotkaniach w sprawie BO w sołectwach  oraz 

wstępne uwagi i propozycje odnośnie zmian w regulaminie BO. Zmiany, które cieszą się 

dużym poparciem to: 

- zwiększenie kwoty na BO, 

- wprowadzenie kryterium celowości przy ocenie projektów, 

- w przypadku, gdy wybrane zadanie nie może być zrealizowane, do realizacji wchodzi 

następne z listy. 

5. Wojciech Biernat zwrócił uwagę, że wprowadzenie kryterium celowości z jednej strony 

wydaje się być niezbędne do wprowadzenia, z drugiej strony w regulaminie należy  

w możliwie jasny i precyzyjny sposób określić zasady oceny celowości, tak by zminimalizować 

możliwe odwołania na tym polu. 

6. Paweł Pawłowski zwrócił uwagę na potrzebę promocji BO wśród dzieci i młodzieży. Urny do 

głosowania znajdują się w szkołach, jest to dobry sposób, aby wyjaśnić dzieciom na czym 

polega BO i budować społeczeństwo obywatelskie, jest to również jedna z rekomendacji ze 

spotkania Drona Społecznego.  
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7. Paweł Pawłowski zaproponował, żeby  odwołania rozpatrywał inny skład osobowy niż 

oceniający wnioski. 

8. Paweł Lasek zaproponował, aby włączyć do Rady Programowej dodatkowe osoby, 

reprezentujące organizacje pozarządowe, działaczy lokalnych. 

 

 

Ustalenia: 

1. Szczegółowa informacja (w tym harmonogram prac) odnośnie placu zabaw na osiedlu 

Zagrody zostanie przekazana mieszkańcom wtedy, gdy będzie znana dokładna jego 

lokalizacja.  

2. Spotkania Rady Programowej będą protokołowane.  

3. Na przewodniczącego Rady Programowej wybrano Pawła Pawłowskiego. 

4. Przewodniczący Rady Programowej wystąpi do Rady Miejskiej z wnioskiem o zwiększenie 

kwoty na budżet obywatelski.   

5. Rada Programowa zawnioskuje do Burmistrza o powiększenie Rady Programowej o 2 

dodatkowe osoby. 

6. Członkowie Rady Programowej, którzy byli na wcześniejszych etapach zaangażowani w  dany 

projekt (czy to na etapie zgłaszania projektu, czy oceny merytorycznej) będą wyłączeni z 

głosowania nad rozpatrzeniem odwołania od wyników weryfikacji. 

7. Marta Makowska do dnia 15.03 prześle projekt regulaminu BO do Rady Programowej. 

 

Na tym zakończono posiedzenie Rady Programowej Budżetu Obywatelskiego. 

Spotkanie protokołował: Paweł Pawłowski. 

 

  

     Przewodniczący Rady Programowej 

              Budżetu Obywatelskiego       

               Paweł Pawłowski 


