PROTOKÓŁ nr 2/2016
z posiedzenia Rady Budżetu Obywatelskiego
26.02.2016 r., godz. 16.00
Pl. Wszystkich Świętych 3-4, s. 303
Posiedzenie Rady Budżetu Obywatelskiego otworzył Pan Andrzej Kulig - Zastępca Prezydenta Miasta
Krakowa. Członkowie Rady obecni byli według załączonej listy obecności (załącznik nr 1).

1. Przystąpiono do omówienia stanu realizacji zadań I i II edycji budżetu obywatelskiego:
 II edycja - Zgodnie z otrzymywanymi informacjami od realizatorów poszczególnych zadań,
wykonanie zadań II przebiega bez problemów.
 I edycja :
a) „Rewitalizacja placów zabaw” – Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu złożył wniosek
o wprowadzenie tego zadania do budżetu z jednoczesnym wskazaniem jego finansowania z innego
zadania ZIKiT. Odpowiednie Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa jest przygotowywane
i prawdopodobnie zostanie podpisane w przyszłym tygodniu. Po tym możliwe będzie ponowne
ogłoszenie przetargu.
b) „Ogród zabaw w Parku Dębnickim” – zgodnie z opiniami Wydziału Architektury i Urbanistyki
oraz Biura Planowania Przestrzennego należy opracować projekt zagospodarowania całego obszaru
Parku Dębnickiego, jednakże nie jest to możliwe w ramach środków przeznaczonych na realizację
całego zadania. Jednocześnie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostało wpisane zadanie pn.
„Budowa parku Dębnickiego – część c”. Ustalono, że ZIKiT nawiąże kontakt w autorką koncepcji
Parku Dębnickiego w celu ustalenia ewentualnych możliwości wspólnej realizacji obu zadań.
c) „"Siłownia pod chmurką" w Parku Bednarskiego, czyli urządzenia do ćwiczeń na świeżym
powietrzu dla osób w różnym wieku”– realizacja projektu została negatywnie zaopiniowana przez
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków. Piotr Marczyk zauważył, że z przesłanej do Członków Rady
Budżetu Obywatelskiego korespondencji dotyczącej realizacji przedmiotowego projektu wynika, że
zarówno Wojewódzki Konserwator Zabytków, jak i Wnioskodawczyni zgadzają się na realizację
zadania w okolicy Plant Nowaczyńskiego. Ustalono, że ZIKiT zorganizuje kolejne spotkanie
z Wnioskodawczynią projektu.
d) „Uruchomienie tablicy informującej o stężeniach zanieczyszczeń powietrza” – program
funkcjonalno-użytkowy jest przygotowany. Do połowy marca powinien zostać ogłoszony przetarg na
realizację zadania.
e) „"Od dzieciaka do starszaka" - gigantyczny plac zabaw w Parku Jordana” – w związku ze
zmianą realizatora zadania z Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu na Zarząd Zieleni
Miejskiej wystąpiono o przesunięcie środków.
Pan Paweł Popławski (ZIS) zwrócił uwagę, że zmieniły się uwarunkowania mające wpływ na
realizację projektu II edycji budżetu obywatelskiego pn. „Publiczne kąpielisko wraz
z ogólnodostępną plażą miejską zlokalizowane na terenie kamieniołomu na Zakrzówku”, ale
sama realizacja nie jest zagrożona. Poinformowano również, że planowana jest organizacja spotkania
w gronie przedstawicieli Zarządu Zieleni Miejskiej, Zarządu Infrastruktury Sportowej, Rady Budżetu
Obywatelskiego oraz Wnioskodawczyni.
W odniesieniu do projektu „Zagospodarowanie terenu zielonego na terenie Dzielnicy XVII”
Zarząd Zieleni Miejskiej ponownie zadeklarował, że realizacja projektu zostanie dokończona
w ramach środków własny ZZM.

2. Sprawy bieżące:
Prezydent Andrzej Kulig poinformował, że w poniedziałek 29.02.2016 r. odbędzie się konferencja
prasowa inaugurująca tegoroczną edycję budżetu obywatelskiego.
3. Pan Dominik Jaśkowiec – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa przedstawił prezentację
PowerPoint dotyczącą Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.
Prezentacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
4. Pan Łukasz Wantuch – Radny Dzielnicy III Prądnik Czerwony przedstawił ideę
„Crowfundingowego budżetu obywatelskiego” (CFBO):
Sposób składania wniosków, obowiązek dostarczenia do nich list poparcia oraz przebieg weryfikacji
złożonych propozycji w przypadku CFBO miałyby być takie same jak w przypadku budżetu
obywatelskiego. Zasadnicza różnica pojawia się w głosowaniu. Według Łukasza Wantucha
głosowanie w ramach CFBO miałoby polegać na tym, że każdy mieszkaniec Krakowa, który złoży
wniosek o dopisanie do listy głosujących i którego wniosek zostanie pozytywnie zweryfikowany,
dostawałby co miesiąc „wirtualne 50 zł”, które mógłby „wydać” na dowolną liczbę projektów.
Wnioskodawcy projektów poddanych pod głosowanie miałyby 30 dni na zebranie środków na
realizację swojego projektu. Pan Łukasz Wantuch zwrócił uwagę, że w zaproponowanym przez niego
narzędziu głosowanie trwa 24 h/ dobę przez cały rok. CFBO trwa do momentu wyczerpania puli
środków finansowych przeznaczonych na jego realizację
Zaproponował organizację edycji pilotażowej za 100 000 zł.
W toku dyskusji na temat pomysłu Pana Radnego Łukasza Wantucha zwrócono uwagę, że odgórne
ustalenie kwoty na CFBO i zastosowanie powyższego sposobu głosowania spowoduje, że w pewnym
momencie środki finansowe przeznaczone na realizację CFBO wyczerpią się i nie wszyscy
mieszkańcy chcący brać udział w głosowaniu będą mogli tego dokonać (mając do dyspozycji kwotę
100 000 zł, 50 zł może być jednorazowo podzielone pomiędzy 2 000 mieszkańców).
Zwrócono również uwagę, że CFBO zupełnie pomija partycypacyjny wymiar budżetu
obywatelskiego.
Pan Prezydent Andrzej Kulig zarządził głosowanie dotyczące tego czy idea CFBO powinna zostać
dopracowana i przedstawiona jeszcze raz na kolejnym posiedzeniu RBO czy dyskusja nad pomysłem
powinna zostać zakończona. Za oddaleniem dyskusji głosowało 10 członków RBO, 3 wstrzymało się
od głosu.
Na tym spotkanie zakończono.
Protokół sporządziła: Alina Bratko – Wydział Spraw Społecznych

Protokół zaakceptował:
/-/ Andrzej Kulig
Współprzewodniczący Rady
Budżetu Obywatelskiego
Załączniki:
1. Lista obecności;
2. Prezentacja PowerPoint dot. Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego

