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Szanowni Państwo
Przewodniczący
Ciał doradczych i opiniodawczych
Prezydenta Miasta Lublin

Szanowni Państwo!
Po trzech latach funkcjonowania Budżetu Obywatelskiego przedstawiamy
propozycję zmian w nadchodzącej, czwartej edycji BO i zapraszamy do ich
konsultacji. Uwagi i opinie można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres obywatelski@lublin.eu, do 31 stycznia 2017 roku. Spotkanie konsultacyjne
odbędzie się 12 stycznia (czwartek) o godzinie 17:00 w sali 104, Kancelaria
Prezydenta, ul. Bernardyńska 3.
Przedstawiona propozycja zmian została opracowana na podstawie głosów
w dyskusji, jakie trafiły do Urzędu Miasta Lublin do 13 listopada 2016 roku, a także
były tematem spotkania, które odbyło się w Urzędzie Miasta. Z uwagami można
zapoznać się na stronie internetowej http://lublin.eu/mieszkancy/obywatelskilublin/obywatelski/ w wiadomości „Budżet Obywatelski 2018 – konsultacje społeczne”.
Poniżej zakres proponowanych zmian:
1. Nowe progi projektów małych i dużych.
Mały projekt będzie się mieścić w granicach 25 000 zł - 300 000 zł, zaś projekt
duży obejmować będzie koszty od 300 001 zł do 800 000 zł. Efektem zmiany powinna
być realizacja większej ilości projektów z Budżetu Obywatelskiego oraz mniejsza skala
proponowanych inwestycji i działań. Zmiana progu minimalnych kosztów projektu
może również skutkować większą ilością projektów.
Dotychczasowa regulacja zakładała, że projekt mały mieścił się w granicach 50
000 zł – 500 000 zł, projekt duży w granicach 500 001 zł – 1 200 000 zł, a minimalna
wartość projektu to 50 000 zł.
2. Nowy podział kwoty 15 mln zł pomiędzy projekty duże i małe.
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Na małe projekty przeznaczamy 9 000 000 zł, a na duże 6 000 000 zł. Skutkiem
tej zmiany powinno być zwiększenie ilości małych projektów, dzięki czemu będą one
realizowane we wszystkich częściach miasta.
Dotychczasowa regulacja zakładała, że na projekty małe przeznaczone jest 8
000 000 zł, na projekty duże 7 000 000 zł.
3. Zagwarantowanie kwoty 150 000 zł dla każdej z dzielnic, na jeden,
poddany pod głosowanie projekt.
W ten sposób maksymalnie 4 050 000 zł z góry dzielone byłoby pomiędzy
27 dzielnic, niezależnie od wyników głosowania. W praktyce oznacza to, że po
głosowaniu, poza projektami które uzyskały największą liczbę głosów, do realizacji
kierowane byłyby projekty obejmujące swym zasięgiem jedną dzielnicę i których koszt
nie przekracza 150 000 zł. Warunkiem jest to, że w wynikach głosowania nie ma
żadnego projektu małego realizowanego na danej dzielnicy. W praktyce w ten sposób,
niezależnie od wielkości dzielnicy, ilości głosujących na danym terenie osób, każda
z dzielnic miałaby prawnie zagwarantowany jeden projekt. Może okazać się, że będą
dzielnice, w których nie będzie jednak zrealizowany żaden projekt. Sytuacja ta będzie
miała miejsce jeśli:
•

żaden ze zgłoszonych do realizacji w danej dzielnicy projektów nie mieści się
w kwocie 150 000 zł czyli wszystkie projekty obejmujące tę jedną dzielnicę są
droższe;

•

nie ma zgłoszonego żadnego projektu, który obejmowałby tę jedną dzielnicę lub
zgłoszone projekty obejmujące tę jedną dzielnicę, nawet jeśli są w granicy do
150 000 zł, obejmują swym zasięgiem także inną dzielnicę.
Dotychczas sprawa ta nie była poruszona w regulaminie.

4. Głosowanie odbywa się w systemie elektronicznym oraz papierowym
z zastrzeżeniem, że w systemie papierowym jedna osoba oddaje jeden głos,
tylko za siebie.
System elektroniczny obejmuje mechanizm weryfikacji, uniemożliwiający
zagłosowanie na inną osobę, której dane znamy. Weryfikacja odbywa się
za pośrednictwem SMS lub adresu e-mail. Głosowanie w systemie papierowym
odbywać miałoby się w sposób uniemożliwiający zbieranie kart poza oficjalnymi
punktami głosowania i dostarczanie ich hurtowo. W praktyce, jedna osoba
przychodząca do punktu, oddawałaby jedną kartę do głosowania. Osoba głosująca
pobierałaby kartę do głosowania w punkcie lub przychodziłaby z wypełnioną już kartą
do głosowania. Po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość, dane osoby
byłyby wprowadzane do systemu przez pracownika punktu. Jedna osoba będzie
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mogła oddać tylko i wyłącznie swoją kartę głosowania lub też kartę osoby, która
wystawi stosowne upoważnienie.
Zapraszam do przesyłania Państwa uwag i opinii na adres
obywatelski@lublin.eu a także do uczestnictwa w spotkaniu konsultacyjnym 12
stycznia 2016 r. o godz. 17.00.

Zastępca Prezydenta
Krzysztof Komorski
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