RAPORT
Po zakończonym procesie wyboru projektów
Budżetu Obywatelskiego w Piasecznie na rok 2018

20 listopada 2017 r.
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Część I
raport po zakończonej weryfikacji projektów

W dniach 8 maja 2017 r. – 11 czerwca 2017 r. odbył się proces zgłaszania projektów do Budżetu
Obywatelskiego w Piasecznie na rok 2018.
Przez pięć tygodni Urząd Miasta i Gminy Piaseczno prowadził kampanię informacyjną w zakresie
zachęcania osób zainteresowanych do zgłaszania projektów do Budżetu Obywatelskiego. W
tym okresie odbyło się sześć spotkań informacyjnych połączonych z dyskusją z mieszkańcami
na temat potrzeb lokalnych. Spotkania przeprowadzono na terenie miasta Piaseczno w
poniższych terminach i lokalizacjach:







9 maja – Przedszkole nr 9, ul. Przesmyckiego 100/101
16 maja – Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Szkolna 15
25 maja – ZSP w Piasecznie, ul. Główna 50
25 maja – Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Świętojańska 18
30 maja – Szkoła Podstawowa nr 2, al. Kasztanów 12
30 maja – Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5

W okresie przeznaczonym na zgłaszania projektów, w celu dotarcia do jak największej liczby
odbiorców, rozdystrybuowano plakaty oraz ulotki informacyjne, szczególnie na terenie
placówek oświatowych miasta Piaseczno. Otwarto również stronę na portalu Facebook –
„Budżet Obywatelski w Piasecznie”.
Dnia 4 czerwca podczas pikniku „Wolne Piaseczno” otwarto punkt informacyjny dotyczący
Budżetu Obywatelskiego, w którym osoby zainteresowane mogły uzyskać wszelkie potrzebne
informacje oraz otrzymać papierowy formularz zgłoszeniowy.

Weryfikacja projektów do Budżetu Obywatelskiego
w Piasecznie na rok 2018

Weryfikacja projektów do Budżetu Obywatelskiego w Piasecznie została przeprowadzona w
dniach 8 maja – 31 lipca. W tym okresie projekty były analizowane w zakresie formalnym oraz
merytoryczny (zgodnie z § 3 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego w Piasecznie na rok 2018).
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W weryfikację merytoryczną zaangażowane były poniższe wydziały, biura oraz jednostki
organizacyjne Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno:











Zespół Doradców Burmistrza
Wydział Infrastruktury i Transportu Publicznego
Wydział Utrzymania Terenów Publicznych
Biuro Promocji i Informacji
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Wydział Ochrony Środowiska
Wydział Oświaty
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
Centrum Kultury w Piasecznie
Biblioteka Miasta i Gminy Piaseczno
Zgłaszanie projektów – statystyki

Zarejestrowanych projektów: 62
Zarejestrowanych autorów projektów: 72
Projektów zgłoszonych elektronicznie: 51 (82%)
Projektów zgłoszonych papierowo: 11 (18%)
Zarejestrowanych projektów w oparciu o obszary terytorialne:






Ogólnomiejskie: 20
Piaseczno Północ: 6
Piaseczno Centrum I: 8
Piaseczno Centrum II: 6
Piaseczno Południe: 20

Lista zgłoszonych projektów

Ilekroć w liście zgłoszonych projektów mowa jest o:
Uchwale – rozumie się przez to Uchwałę nr 920/XXXII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia
22 marca 2017 r.
Regulaminie – rozumie się przez to Regulamin Budżetu Obywatelskiego w Piasecznie na rok
2018 – stanowiący załącznik do ww. Uchwały.
Obszarach:
OGL – rozumie się przez to projekty ogólnomiejskie (o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 1
Regulaminu)
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PPN – rozumie się przez to projekty lokalne dla obszaru Piaseczno Północ (o którym mowa w §
4 Uchwały)
PC1 - rozumie się przez to projekty lokalne dla obszaru Piaseczno Centrum I (o którym mowa w
§ 4 Uchwały)
PC2 - rozumie się przez to projekty lokalne dla obszaru Piaseczno Centrum II (o którym mowa w
§ 4 Uchwały)
PPD - rozumie się przez to projekty lokalne dla obszaru Piaseczno Południe (o którym mowa w
§ 4 Uchwały)
Numer
projektu

Nazwa projektu

Obszar

Decyzja weryfikacyjna

Koszt (w zł)

1

Klony na Rynku
Piaseczyńskim

PC1

Weryfikacja pozytywna

18 000

2

Inteligentna komunikacja

OGL

3

(wycofany przed oddaniem
do rozpatrzenia)

4
5
6

7

Modernizacja ciągów pieszo
- jezdnych
Zielona bariera wzdłuż
Puławskiej
Miejski tor modelarski offroad dla modeli skali 1:10
Mini Sport dla
Przedszkolaków
(Modernizacja Placu Zabaw Wólka Kozodawska)

8

Ścieżka rowerowa
Budowa ciągu pieszorowerowego na ul.
Gwalberta w Piasecznie
Ścieżka rowerowa wzdłuż
rzeki Jeziorki

9
10

Jednostronny chodnik w ul.
Mickiewicza w Piasecznie

11

12
13
14

Montaż lustra drogowego na
wyjeździe z ul. Chopina w ul.
Gerbera
Nowe ławki i kosze uliczne
na terenie Zalesia Dolnego
Droga asfaltowa na odcinku
zabudowanym
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Weryfikacja negatywna.
Brak zgodności z §7 Uchwały
Weryfikacja negatywna.
Brak zgodności z §4 ust. 4
pkt. 1 Regulaminu

99 000
nie podano

PC2

Weryfikacja pozytywna

67 900

PPN

Weryfikacja pozytywna

5 000

OGL

Weryfikacja pozytywna

100 000

PPD

Weryfikacja negatywna. Brak
zgodności z § 3 ust. 9
Regulaminu

5 987

PPN

Weryfikacja negatywna. Brak
zgodności z § 1 ust. 1 oraz § 4
Uchwały

385 000

PPD

Weryfikacja pozytywna

100 000

PPD

PPD

PPD

Weryfikacja negatywna. Brak
zgodności z § 7 Uchwały
Weryfikacja negatywna. Brak
zgodności z § 1 ust. 2 pkt. 1
oraz § 4 ust. 6 pkt. 6
Regulaminu
Projekt zrealizowano poza
procedurą Budżetu
Obywatelskiego.

100 000

40 000

2 000

PPD

Weryfikacja pozytywna

56 601,22

PPD

Weryfikacja negatywna. Brak
zgodności z § 7 Uchwały

100 000

15

(wycofany przed oddaniem
do rozpatrzenia)

16

Bitwa o Piaseczno
Budowa chodnika wzdłuż
ulicy Żółkiewskiego
Budowa chodnika wzdłuż
ulicy Dźwiękowej w
Józefosławiu
Zajęcia z akrobatyki dla
dzieci i młodzieży w wieku
od 5 do 13 lat

17
18

19

OGL

100 000

PPN

Weryfikacja negatywna.
Brak zgodności § 1 ust. 1 i § 4
Uchwały

45 000

OGL

Weryfikacja pozytywna

26 000

PPN

21

Stolik do gry w szachy w
Parku Zachodnim

PC2

23

PC2

Weryfikacja pozytywna

100 000

25

Budowa chodnika przy ul.
Urbanistów

PPN

29
30
31
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Boiska dla młodzieży w
Zalesinku

Weryfikacja negatywna.
Brak zgodności § 1 ust. 1 i § 4
Uchwały
Weryfikacja negatywna. Brak
zgodności z § 4 ust. 6 pkt. 5
Regulaminu

30 000

60 000

OGL

Weryfikacja negatywna.
Brak zgodności § 3 ust. 7
Regulaminu

9 000

PC1

Weryfikacja pozytywna

8 000

PC1

Weryfikacja pozytywna

18 800

PC1

Weryfikacja pozytywna

97 500

PPD

Weryfikacja pozytywna

16 000

PPD

Weryfikacja negatywna. Brak
zgodności z § 1 ust. 2 pkt 2
Regulaminu

79 000

26

28

5 000

14 150

PPN

Animacja w Bibliotece zajęcia literacko-plastyczne
wokół książki
E-senior w świecie aplikacji
mobilnych
Bezpieczne przejścia dla
pieszych w centrum miasta aktywne "kocie oczy"
Spowalniacze ruchu ul.
Wołodyjowskiego

20 000

Weryfikacja pozytywna

Latarnie LED na ulicy
Dźwiękowej w Józefosławiu

27

Weryfikacja negatywna.
Brak zgodności § 3 ust. 7
Regulaminu
Weryfikacja negatywna.
Brak zgodności § 3 ust. 7
Regulaminu

PC2

24

Z kulturą na "T" - Co w winie
"piszczy"?

1 000

Weryfikacja pozytywna

ogniska w wyznaczonych
miejscach w parku miejskim

22

nie podano

PPD

20

Piknik/impreza dla osiedla
Kusocińskiego, Wojska
Polskiego i al. Róż
Monitoring na Osiedlu
Kusocińskiego oraz Park
Zachodni lub Os. Wojska
Polskiego.

Weryfikacja negatywna.
Brak zgodności z §4 ust. 4
pkt. 1 Regulaminu
Weryfikacja negatywna. Brak
zgodności z § 3 ust. 9
Regulaminu

Śmietniki w Zalesinku i
Gołkowie Letnisku
MamBox - ławka do
karmienia i przewijania
niemowląt
Nareszcie bez smyczy wybieg z przeszkodami
Chyliczkowska
Kąciki relaksu ZSP w
Piasecznie

32
33

34
35

PPD

Weryfikacja pozytywna

9 000

OGL

Weryfikacja pozytywna

18 000

PC1

Weryfikacja pozytywna

90 000

PPD

Weryfikacja pozytywna

23 130

36

Projekt Sonda

OGL

Weryfikacja pozytywna

22 000

37

Kontraruch rowerowy dla
Piaseczna

OGL

Weryfikacja negatywna. Brak
zgodności z § 4 ust. 6 pkt. 6
Regulaminu

30 750

OGL

Weryfikacja pozytywna

33 000

PPD

Weryfikacja negatywna. Brak
zgodności z § 1 ust. 2 pkt 2
Regulaminu

61 500

Organizacja pikniku
rodzinnego. Turniej Piłki
Nożnej dla dzieci Mini
Mistrzostwa Świata 2018.
Odkomarzanie i
odkleszczanie terenów
Zalesia Dolnego, osiedla
Orężna, Zalesinka, GołkówLetnisko oraz Parku
Miejskiego w Piasecznie

38

39

40

Budowa obustronnej Drogi
Rowerowej Jana Pawła.

OGL

Weryfikacja negatywna. Brak
zgodności z § 3 ust. 9
Regulaminu

400 000

41

W drodze do III ligi profesjonalne wyposażenie
Stadionu Miejskiego przy ul.
1-maja 16 w Piasecznie

OGL

Weryfikacja pozytywna

78 000

42

"Pies w mieście Piasecznie"

OGL

Weryfikacja pozytywna

57 000

OGL

Weryfikacja pozytywna

97 500

PPD

Weryfikacja pozytywna

69 000

PPD

Weryfikacja pozytywna

21 350

PPD

Weryfikacja pozytywna

100 000

PPD

Weryfikacja pozytywna

16 800

43

44

Bezpieczne przejścia dla
pieszych w Piasecznie aktywne "kocie oczy"
Doposażenie placu zabaw
oraz siłowni zewnętrznej na
Stadionie Miejskim w
Piasecznie, ul. 1 Maja 16

45

46

47
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Bezpieczna ulica
Rozbudowa systemu
rowerów miejskich o
dodatkową stację:
Piaseczno- Stadion Miejski
Bezpłatne kursy
komputerowe dla seniorów

48

49

50

Gimnastyka dla Seniora z
elementami rehabilitacji.
Jednolita organizacja ruchu
dla osiedli między ulicami
Słowicza, Jarząbka i
Tukanów.
Letni Bal Seniorów z DJ Wiką
– łączymy pokolenia

PPD

Weryfikacja pozytywna

5 200

PC1

Weryfikacja negatywna. Brak
zgodności z § 4 ust. 6 pkt. 1
Regulaminu

50 000

OGL

Weryfikacja pozytywna

15 000

51

Zajęcia dla mam z dziećmi.

PPD

Weryfikacja negatywna. Brak
zgodności z § 3 ust. 9
Regulaminu

1 800

52

Piaseczyńska Orkiestra Dętamuzyczną wizytówką
Piaseczna

OGL

Weryfikacja pozytywna

80 500

53

Deptak Marusarzówny

PC2

Weryfikacja pozytywna

100 000

54

55

56
57

58

59

60

Drążki do ćwiczeń street
work-outb na placu przy ul
Puławskiej 38/40 Piaseczno
Sztuka w przestrzeni
miejskiej - mural na ul.
Zgody
Wyniesienie przejść dla
pieszych na Powstańców
Warszawy Wariant I

PC1

Weryfikacja negatywna.
Brak zgodności § 3 ust. 7
Regulaminu

59 715

OGL

Weryfikacja pozytywna

37 000

PC2

Weryfikacja pozytywna

19 500

Łatwiejsze parkowanie

OGL

Weryfikacja negatywna. Brak
zgodności z § 7 Uchwały

90 000

PC1

Weryfikacja pozytywna

10 000

OGL

Weryfikacja negatywna. Brak
zgodności z § 7 Uchwały

300 000

OGL

Weryfikacja pozytywna

22 580

Uspokojenie ruchu na ul.
Jarząbka poprzez
zainstalowanie trzech
progów zwalniających przy
przedszkolu, ul. Strusiej,
przy nowym parkingu ul.
Jarząbka
Wdrożenie systemu
elektronicznego w urzędzie
gminy do przesyłania decyzji
podatkowych mailem a nie
za pomocą tradycyjnej
Poczty
Komputer, Internet 40+ to
dziecinnie proste

61

Budowa lokalnej drogi
gminnej

PPD

62

Ratujmy pałacyk – chlubę
Piaseczna

OGL
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Weryfikacja negatywna.
Brak zgodności § 1 ust. 1 i § 4 i 194 650,01
§ 7 Uchwały
Weryfikacja negatywna. Brak
zgodności z § 4 ust. 4 pkt. 2
650 000
Regulaminu oraz § 7 Uchwały
SUMA: 4 415 312,01 zł

PROJEKTY DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA
OGÓLNOMIEJSKIE
Numer
projektu

Nazwa projektu

Koszt (w zł)

6

Miejski tor modelarski off-road dla modeli skali 1:10

100 000

19

Zajęcia z akrobatyki dla dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 13 lat

26 000

33

MamBox – ławka do karmienia i przewijania niemowląt

18 000

36

Projekt Sonda

22 000

38
41

Organizacja pikniku rodzinnego. Turniej Piłki Nożnej dla dzieci Mini
Mistrzostwa Świata 2018
W drodze do III ligi – profesjonalne wyposażenie Stadionu
Miejskiego przy ul. 1-maja 16 w Piasecznie

33 000
78 000

42

„Pies w mieście Piasecznie”

57 000

43

Bezpieczne przejście dla pieszych w Piasecznie – aktywne „kocie
oczy”

97 500

50

Bal Seniorów z DJ Wiką - Łączymy pokolenia

15 000

52

Piaseczyńska Orkiestra Dęta - muzyczną wizytówką Piaseczna

80 500

55

Sztuka w przestrzeni miejskiej – mural na ul. Zgody

37 000

60

Komputer, Internet 40+ to dziecinnie proste

22 580

Kwota przeznaczona na obszar OGÓLNOMIEJSKIE : 400 000 zł
Suma kosztów projektów dopuszczonych do głosowania
w ww. obszarze: 586 580 zł

PIASECZNO POŁUDNIE
Numer
projektu

Nazwa projektu

Koszt

9

Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ul. Gwalberta w Piasecznie

100 000

13

Nowe ławki i kosze uliczne na terenie Zalesia Dolnego

56 601,22

17

Budowa chodnika wzdłuż ulicy Żółkiewskiego

100 000
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30

Spowalniacze ruchu ul. Wołodyjowskiego

16 000

32

Śmietniki w Zalesinku i Gołkowie Letnisku

9 000

35

Kącik relaksu ZSP w Piasecznie

23 130

44

Doposażenie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej na Stadionie
Miejskim w Piasecznie, ul. 1 Maja 16

69 000

45

Bezpieczna ulica

21 350

46

Rozbudowa systemu rowerów miejskich o dodatkową stację:
Piaseczno – Stadion Miejski

100 000

47

Bezpłatne kursy komputerowe dla seniorów

16 800

48

Gimnastyka dla Seniora z elementami rehabilitacji

5 200

Kwota przeznaczona na obszar PIASECZNO POŁUDNIE : 250 000 zł
Suma kosztów projektów dopuszczonych do głosowania
w ww. obszarze: 517 081,22 zł

PIASECZNO PÓŁNOC
Numer
projektu

Nazwa projektu

Koszt (w zł)

5

Zielona bariera wzdłuż Puławskiej

5 000

Kwota przeznaczona na obszar PIASECZNO PÓŁNOC : 250 000 zł
Suma kosztów projektów dopuszczonych do głosowania
w ww. obszarze: 5 000 zł
Głosowanie nie odbędzie się, zgłoszony projekt zostanie zrealizowany.

PIASECZNO CENTRUM I
Numer
projektu

Nazwa projektu

Koszt

1

Klony na Rynku Piaseczyńskim

18 000

27

Animacja w Bibliotece – zajęcia literacko-plastyczne wokół książki

8 000

11 | S t r o n a

28

E-senior w świecie aplikacji mobilnych

18 800

29

Bezpieczne przejścia dla pieszych w centrum miasta – aktywne
„kocie oczy”

97 500

34

Nareszcie bez smyczy – wybieg z przeszkodami Chyliczkowska

90 000

58

Uspokojenie ruch na ul. Jarząbka poprzez zainstolowanie dwóch
progów zwalniających przy przedszkolu, ul. Strusiej, przy nowym
parkingu ul.Jarząbka

10 000

Kwota przeznaczona na obszar PIASECZNO CENTRUM I : 250 000 zł
Suma kosztów projektów dopuszczonych do głosowania
w ww. obszarze: 246 800 zł
Głosowanie nie odbędzie się, zgłoszone projekty zostaną zrealizowane.

PIASECZNO CENTRUM II
Numer
projektu

Nazwa projektu

Koszt (w zł)

4

Modernizacja ciągu pieszego przy Parku Zachodnim

67 900

Piknik/impreza dla osiedla Kusocińskiego, Wojska Polskiego i Al.
Róż
Monitoring na Osiedlu Kusocińskiego oraz Park Zachodni lub Os.
Wojska Polskiego

22
23

14 150
100 000

53

Deptak Marusarzówny

100 000

56

Wyniesienie przejść dla pieszych na Powstańców Warszawy
Wariant I

19 500

Kwota przeznaczona na obszar PIASECZNO CENTRUM II : 250 000 zł
Suma kosztów projektów dopuszczonych do głosowania
w ww. obszarze: 301 550 zł
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MAPA PRZYBLIŻONYCH LOALIZACJI PROJEKTÓW DOPUSZCZONYCH DO
GŁOSOWANIA

NAJCZĘSTSZE POWODY ODRZUCEŃ PROJEKTÓW

1) Koszty projektów nie mieszczą się w maksymalnej dopuszczalnej kwocie
przeznaczonej na jeden projekt w wysokości 100 000 złotych.
2) Projekty zostały zgłoszone poza granicami administracyjnymi miasta
Piaseczno.
3) Formularz nie zawierał wymaganej listy poparcia z 15 podpisami
mieszkańców.
4) Formularz został złożony po terminie.
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Część II
raport po zakończonym głosowaniu

Budżet Obywatelski w Piasecznie to proces włączania mieszkańców w decydowania o kształcie
części budżetu Gminy Piaseczno. Niniejszy raport jest drugą częścią Raportu Budżetu
Obywatelskiego w Piasecznie na rok 2018. Pierwsza część zatytułowana „Raport – Weryfikacja
projektów do Budżetu Obywatelskiego na rok 2018” została opublikowana 1 sierpnia 2017 r, z
kolei druga zatytułowana „Raport po zakończonym głosowaniu w Budżecie Obywatelskim na
rok 2018” opublikowano 17 października 2017 r.
W dniach 8 maja 2017 r. – 11 czerwca 2017 r. przeprowadzono proces zgłaszania projektów do
Budżetu Obywatelskiego w Piasecznie na rok 2018. Zgłoszono wówczas 62 projekty, z czego 35
przeszło pozytywną weryfikację.
W obszarach terytorialnych Piaseczno Północ oraz Piaseczno Centrum I zgłoszono projekty,
których suma szacunkowych kosztów była zbyt niska, aby w tych obszarach przeprowadzono
głosowanie. W związku z tym projekty zgłoszone w obszarach Piaseczno Północ i Piaseczno
Centrum I zostały zakwalifikowane do realizacji na rok 2018.
W obszarach Piaseczno Południe i Piaseczno Centrum II, a także w kategorii projektów
ogólnomiejskich przeprowadzono głosowanie zgodnie z §6 Regulaminu Budżetu
Obywatelskiego (stanowiącego załącznik do Uchwały nr 920/XXXII/2017 Rady Miejskiej w
Piasecznie z dnia 22 marca 2017 r.)
Głosowanie rozpoczęło się 1 września 2017 r. Głosowanie za pomocą kart papierowych
zakończyło się 17 września, natomiast głosowanie internetowe 1 października. W głosowaniu
wzięło udział 1474 osoby.
Organizacja głosowania wiązała się z prowadzoną kampanią promocyjno-informacyjną. Dnia 22
sierpnia 2017 r. odbyła się prezentacja projektów, połączona z losowaniem kolejności
projektów na kartach do głosowania.
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Głosowanie za pomocą kart papierowych odbywało się we współpracy ze szkołami
podstawowymi, Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji oraz placówkami Centrum Kultury na
terenie miasta. W ośmiu punktach na terenie miasta rozmieszczone były urny do głosowania,
wraz z kartami. W Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno oraz w Galerii Auchan uruchomiono kioski
do głosowania internetowego. Na terenie całego miasta Piaseczno rozmieszczono plakaty
informujące o trwającym głosowaniu w Budżecie Obywatelskim.

WYNIKI GŁOSOWANIA

Po zakończeniu i zweryfikowaniu zgodności głosów z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego w
głosowaniu zwyciężyło łącznie 9 projektów. Warunkiem zwycięstwa projektu było spełnienie
dwóch kryteriów:
I.

II.

Wygrywają projekty kolejno wg ich popularności (liczby głosów), aż do wyczerpania
puli przeznaczonej na dany obszar (400 tys. zł na projekty ogólnomiejskie i po 250
tys. zł na każdy obszar projektów lokalnych)
Projekt zwycięski musi zebrać przynajmniej 10% głosów w swojej kategorii.

Jednakże, ze względu na wolne środki w puli Budżetu Obywatelskiego Burmistrz Miasta i Gminy
Piaseczno zdecydował się zarekomendować Radzie Miejskiej projekty spełniające tylko jedno z
dwóch powyższych kryteriów.
Do niniejszego raportu załącza się protokół z głosowania w Budżecie Obywatelskim na rok 2018.

Dnia 22 sierpnia 2017 r. odbyło się spotkanie,
podczas którego oficjalnie zaprezentowano
projekty, które wzięły udział w głosowaniu.
Podczas spotkania rozlosowano również
numery projektów na kartach do głosowania.
fot. Anna Grzejszczyk/UMiG
Piaseczno
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PROJEKTY ZWYCIĘSKIE
WRAZ Z PROJEKTAMI ZAREKOMENDOWANYMI PRZEZ BURMISTRZA

1) Bezpieczne przejścia dla pieszych w Piasecznie – aktywne “kocie oczy”
2) Organizacja pikniku rodzinnego. Turniej Piłki Nożnej dla dzieci Mini Mistrzostwa Świata
2018.
3) Pies w mieście Piasecznie
4) Miejski tor modelarski off-road dla modeli skali 1:10
5) W drodze do III ligi – profesjonalne wyposażenie Stadionu Miejskiego przy ul. 1-maja 16 w
Piasecznie
6) MamBox – ławka do karmienia i przewijania niemowląt
7) Budowa chodnika wzdłuż ulicy Żółkiewskiego
8) Kąciki relaksu ZSP w Piasecznie
9) Doposażenia placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej
10) Rozbudowa systemu rowerów miejskich o dodatkową stację: Piaseczno – Stadion Miejski
11) Nowe ławki i kosze uliczne na terenie Zalesia Dolnego oraz Gołkowa-Letnisko
12) Deptak Marusarzówny
13) Monitoring na Osiedlu Kusocińskiego oraz Park Zachodni lub Os. Wojska Polskiego
14) Wyniesienie przejść dla pieszych na Powstańców Warszawy Wariant I
15) Modernizacja ciągu pieszego przy Parku Zachodnim
16) Zielona bariera wzdłuż Puławskiej
17) Klony na Rynku Piaseczyńskim
18) Animacja w Bibliotece – zajęcia literacko-plastyczne wokół książki
19) E-senior w świecie aplikacji mobilnych
20) Bezpieczne przejścia dla pieszych w centrum miasta – aktywne “kocie oczy”
21) Nareszcie bez smyczy – wybieg z przeszkodami Chyliczkowska
22) Uspokojenie ruch na ul. Jarząbka poprzez zainstalowanie trzech progów zwalniających
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PROTOKÓŁ
Z GŁOSOWANIA W BUDŻECIE OBYWATELSKIM W PIASECZNIE NA ROK 2018
(wraz z listą projektów, o której mowa w § 6 ust. 11 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego w Piasecznie)

W głosowaniu wypełniono: 1474 kart
w tym:
- ważnych: 1278
- nieważnych: 196
Spośród kart ważnych:
W kategorii projektów ogólnomiejskich oddano głosów: 1046
W kategorii projektów lokalnych oddano: 981 głosów
w tym:
- w obszarze terytorialnym Piaseczno Centrum II: 155 głosów
- w obszarze terytorialnym Piaseczno Południe: 826 głosów

Zgodnie z § 6 ust. 12 – 15 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego w Piasecznie w głosowaniu wygrywają poniższe
projekty:

PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE
1)
2)
3)

Bezpieczne przejścia dla pieszych w Piasecznie - aktywne "kocie oczy"
Organizacja pikniku rodzinnego. Turniej Piłki Nożnej dla dzieci Mini Mistrzostwa Świata 2018
Pies w mieście Piasecznie

PIASECZNO POŁUDNIE
1)
2)
3)

Budowa chodnika wzdłuż ulicy Żółkiewskiego
Kąciki relaksu ZSP w Piasecznie
Doposażenia placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej

PIASECZNO CENTRUM II
1)
2)
3)

Deptak Marusarzówny
Monitoring na Osiedlu Kusocińskiego oraz Park Zachodni lub Os. Wojska Polskiego
Wyniesienie przejść dla pieszych na Powstańców Warszawy Wariant I

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Lista projektów wraz z wynikami głosowania w kategorii projektów ogólnomiejskich
Załącznik nr 2 – Lista projektów wraz z wynikami głosowania w obszarze Piaseczno Południe
Załącznik nr 3 – Lista projektów wraz z wynikami głosowania w obszarze Piaseczno Centrum II

Koordynator ds. Budżetu Obywatelskiego w Piasecznie
Miłosz Gibas
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Załącznik nr 1
Lista projektów wraz z wynikami głosowania w kategorii projektów ogólnomiejskich

LICZBA
CZĘSTOŚĆ
GŁOSÓW

NAZWA PROJEKTU
Bezpieczne przejścia dla pieszych w
Piasecznie - aktywne "kocie oczy"
Organizacja pikniku rodzinnego. Turniej
Piłki Nożnej dla dzieci Mini Mistrzostwa
Świata 2018.

KOSZT

KOSZT
SKUMULO
WANY

326

31%

97 500,00 zł

97 500,00 zł

244

23%

33 000,00 zł

130 500,00 zł

137

13%

57 000,00 zł

187 500,00 zł

87

8%

100 000,00 zł

287 500,00 zł

W drodze do III ligi - profesjonalne
wyposażenie Stadionu Miejskiego przy
ul. 1-maja 16 w Piasecznie

58

6%

78 000,00 zł

365 500,00 zł

MamBox - ławka do karmienia i
przewijania niemowląt

48

5%

18 000,00 zł

383 500,00 zł

Projekt Sonda

34

3%

26 000,00 zł

409 500,00 zł

33

3%

80 500,00 zł

490 000,00 zł

"Pies w mieście Piasecznie"
Miejski tor modelarski off-road dla
modeli skali 1:10

Piaseczyńska Orkiestra Dęta- muzyczną
wizytówką Piaseczna
Zajęcia z akrobatyki dla dzieci i młodzieży
w wieku od 5 do 13 lat

31

3%

22 000,00 zł

512 000,00 zł

Sztuka w przestrzeni miejskiej - mural na
ul. Zgody

29

3%

37 000,00 zł

549 000,00 zł

Bal Seniorów z DJ Wiką - Łączymy
pokolenia

14

1%

15 000,00 zł

564 000,00 zł

5
1046

0%
100%

22 580,00 zł
586 580,00 zł

586 580,00 zł
X

Komputer, Internet 40+ to dziecinnie
proste
SUMA

18 | S t r o n a

Załącznik nr 2
Lista projektów wraz z wynikami głosowania w obszarze Piaseczno Południe

LICZBA
CZĘSTOŚĆ
GŁOSÓW

NAZWA PROJEKTU
Budowa chodnika wzdłuż ulicy
Żółkiewskiego

KOSZT

KOSZT
SKUMULO
WANY

185

22%

100 000,00 zł

100 000,00 zł

176

21%

23 130,00 zł

123 130,00 zł

135

16%

69 000,00 zł

192 130,00 zł

Rozbudowa systemu rowerów miejskich
o dodatkową stację: Piaseczno- Stadion
Miejski

125

15%

100 000,00 zł

292 130,00 zł

Nowe ławki i kosze uliczne na terenie
Zalesia Dolnego oraz Gołkowa-Letnisko

113

14%

58 548,00 zł

350 678,00 zł

Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ul.
Gwalberta w Piasecznie

32

4%

100 000,00 zł

450 678,00 zł

Gimnastyka dla Seniora z elementami
rehabilitacji

30

4%

5 200,00 zł

455 878,00 zł

Bezpłatne kursy komputerowe dla
seniorów

14

2%

16 800,00 zł

472 678,00 zł

Bezpieczna ulica

12

1%

21 350,00 zł

494 028,00 zł

Spowalniacze ruchu ul. Wołodyjowskiego

4

0%

16 000,00 zł

510 028,00 zł

SUMA

826

100%

510 028,00 zł

Kąciki relaksu ZSP w Piasecznie
Doposażenie placu zabaw oraz siłowni
zewnętrznej na Stadionie Miejskim w
Piasecznie, ul. 1 Maja 16
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X

Załącznik nr 3
Lista projektów wraz z wynikami głosowania w obszarze Piaseczno Centrum II

LICZBA
CZĘSTOŚĆ
GŁOSÓW

NAZWA PROJEKTU

KOSZT

KOSZT
SKUMULO
WANY

Deptak Marusarzówny

56

36%

100 000,00 zł

100 000,00 zł

Monitoring na Osiedlu Kusocińskiego
oraz Park Zachodni lub Os. Wojska
Polskiego
Wyniesienie przejść dla pieszych na
Powstańców Warszawy Wariant I

42

27%

100 000,00 zł

200 000,00 zł

28

18%

19 500,00 zł

219 500,00 zł

25

16%

67 900,00 zł

287 400,00 zł

4

3%

14 150,00 zł

301 550,00 zł

155

100%

301 550,00 zł

Modernizacja ciągu pieszego przy Parku
Zachodnim
Piknik/impreza dla osiedla
Kusocińskiego, Wojska Polskiego i Al. Róż

SUMA
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X

Część III
raport ewaluacyjny

Ewaluacja Budżetu Obywatelskiego na rok 2018 to proces trwający przez cały okres realizacji
pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego w Piasecznie. W ramach ewaluacji przeprowadzono
dwie ankiety - z pomysłodawcami oraz z głosującymi i osobami zainteresowanymi. Po
zakończeniu głosowania zorganizowano spotkanie ewaluacyjne, w którym przedstawiciele
zainteresowanych grup przeprowadzili analizę Budżetu Obywatelskiego na rok 2018.

Jaką ocenę wystawili Budżetowi Obywatelskiemu Pomysłodawcy?
Ankieta ewaluacyjna przeprowadzona wśród Pomysłodawców projektów do Budżetu
Obywatelskiego.
Ankieta przeprowadzona na próbie 12 osób w dniach 4 sierpnia – 11 sierpnia 2017 r. Przez
ocenę rozumie się średnią arytmetyczną odpowiedzi w skali od 1 do 5.

1) Czy zasady Budżetu Obywatelskiego (dalej: BO) są proste i zrozumiałe?

Ocena: 4,64
2)

Czy zasady BO były łatwo dostępne?

Ocena: 4,91
3) Czy internetowy system obsługi BO (piaseczno.budzet-obywatelski.org) jest przejrzysty
i łatwy w użytkowaniu?

Ocena: 5,0
4) Jak ocenia Pan/Pani akcję informacyjną dot. BO?

Ocena: 4,36
5) Czy spotkania informacyjne, dyskusje organizowane przez Urząd Miasta i Gminy
Piaseczno jasno wyjaśniały zasady BO?

Ocena: 4,44
6) Jak ocenia Pan/Pani pracę zespołu weryfikującego projekty?

Ocena: 4,36
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7) Jak ocenia Pan/Pani kontakt z urzędnikami i ich wsparcie?

Ocena: 4,18
8) Jak ocenia Pan/Pani procedurę weryfikacji projektów?

Ocena: 4,0

Czy Piaseczno zostało odpowiednio podzielone na obszary terytorialne? Jeśli nie, jak w
przyszłych edycjach powinny zmienić się obszary?

1) Super. Uwzględnia nie tylko ilość mieszkańców, ale również charakter poszczególnych
obszarów miasta.
2) W mojej ocenie Zalesie Dolne powinno zostać wyłączone do oddzielnej strefy.
3) Jesteśmy tak małym miastem terytorialnie i tak dużym i stale rosnącym jeśli chodzi o
ilość ludności, że nie wiem czy powinniśmy robić podziały terytorialne kosztem
większych projektów. BRAKUJE nam jak powietrza obustronnych dróg rowerowych,
natomiast budżet obywatelski w tej formule uniemożliwia złożenie bardziej
skomplikowanego projektu. Można zrobić kilkaset ławeczek w różnych miejscach z
kilkudziesięciu projektów obywatelskich lub móc zrobić jeden wielki projekt stref zieleni
w całym mieście w kosztach około 1,0-1,4 mln złotych. Zrobić jedną pełną drogę
rowerową np. na Jana Pawła tak potrzebną, tak ważną dla kilkudziesięciu tysięcy ludzi
lub
zrobić
kilka
lokalnych
projektów
ważnych
dla
kilkuset.
Moim zdaniem warto w nowym rozdaniu móc mieć możliwość złożenia jednego
projektu na 1 mln. I jeśli otrzymałby on min. 50% wszystkich głosów to byłby traktowany
priorytetowo. Zdecydowanie rekomenduję zwiększenie budżetu i limitów dla projektów
ogólnomiejskich ze 100.000 do min. 500.000 zł + ew. mieć możliwość połączenia tego
projektu z dofinansowaniem unijnym, tak by zwiększyć potencjał inwestycyjny
zgłaszanego projektu. Ale tu musi być wsparcie też wydziału do spraw wydatków
pieniędzy unijnych. Tak by w serwisie były umieszczone cele i programy unijne dostępne
z MRR
4) Poprawnie.
5) Pomysł na podział jest bardzo dobry, ale brakuje możliwości głosowania dla wszystkich
mieszkańców gminy. Mieszkańcy przyległych miejscowości, Kamionki, Gołkowa czy
Bobrowca, korzystają z miejskich parków, placów zabaw i innych. Powinni mieć
możliwość głosowania.
6) Mój projekt jest dla całego miasta, więc trudno mi to ocenić.
7) Według mnie podział terytorialny nie ma większego znaczenia przy składaniu projektów
do Budżetu Obywatelskiego, gdyż cały teren miasta i gminy wymaga dodatkowych
inicjatyw w zaspokajaniu podstawowych potrzeb często nie dostrzeganych przez
radnych, albo mimo zgłaszania im takich potrzeb nie uwzględnianie ich w swoich
wnioskach do budżetu każdego przyszłego roku. Wiadomo bowiem powszechnie, że
radni nie mają żadnych ograniczeń w ilości zadań zgłaszanych w swoich wnioskach !
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8) nie mam zdania
9) Nie. Teren miasta Piaseczna powinien być oddzielony od Gołkowa

Co jeszcze należy ulepszyć?
1) Serwis był przejrzysty i to bardzo, brakowało mi informacji o już zgłoszonych projektach.
Ale najbardziej mi brakowało informacji o terenach należących do gminy na których
możnaby przygotować zielone skwery. Np. u zbiegu ul. Jarząbka, Słowiczej i Tukanów
MAMY TYLKO BETON!!!!!! NIE MA ANI JEDNEGO PARKU, STREFY ZIELONEJ, a ta która
jest została przejęta przez ludzi pijących alkohol, a nie ma strefy zielonej na której
możnaby uprawiać sport. postawić jakiś park do ćwiczeń, bo nie wiemy gdzie są i jakiej
wielkości tereny gminne. A taka lista mega by ułatwiła pracę nad koncepcjami.
2) spotkanie pomysłodawców z komisją weryfikacyjną po pozytywnej ocenie projektu
3) Kampania informacyjna oparta nie o internet czy oficjalne spotkania, na które mało kto
przychodzi, tylko o bezpośredni kontakt z mieszkańcami, w piekarni, w sklepie, na
przystanku , ulotki informacyjne rozdawane przez osoby posiadające wiedzę o
projekcie.
4) Zapewne informacja o kosztach realizacji pomysłów z tej edycji będzie pomocna przy
następnych.
5) Uważam, że należy wygospodarować większe środki na obywatelskie inicjatywy, bo nie
wszystkie istotne zadania można zmieścić w rygorystycznej kwocie 100.000,- zł.. Poza
tym proponuję wprowadzenie odpowiedniej (procentowej)tolerancji granicznej
wartości. Również projekty obywatelskie służące osiągnięciu lub zwiększeniu
bezpieczeństwa mieszkańców powinny uzyskać priorytet. Nazwiska autorów
rozpatrywanych projektów nie powinny być ujawniane szanownemu audytorium
kwalifikacyjnemu, by wyeliminować wszelkie osobiste animozje. Powody odrzucenia
projektów powinny być autorowi wyraźnie uzasadnione i przedstawiona winna być
perspektywa ewentualnie późniejszej realizacji lub uwzględnienia tytułu w głównym
projekcie budżetu Gminy, bo znakomita część obywatelskich projektów nie ma znamion
"gruszek na wierzbie", są to realne potrzeby często pomijane mimo, że istotne.
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Jak oceniają proces Budżetu Obywatelskiego głosujący i inne osoby zainteresowane?
Ankieta przeprowadzona na próbie 50 osób w dniach 12 września – 18 września 2017 r.

Jaka jest Pana/Pani ogólna opinia o tegorocznej edycji
Budżetu Obywatelskiego w Piasecznie po zakończonym
głosowaniu?
20

18

17

18
16
14

Zdecydowanie pozytywna

12

Raczej pozytywna
9

10

Trudno powiedzieć

8

Raczej negatywna

6

Zdecydowanie negatywna
3

4

2

2
0

Skąd Pan/Pani dowiedział/a się
o Budżecie Obywatelskim w Piasecznie?
25

23
Znajomi i członkowie rodziny

20
Prasa
16
15

Strona internetowa Gminy
Piaseczno
Portale społecznościwe

10
Inne
5
5

0
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3

2

1

Nie dotarła do mnie informacja o
BO

Czy Pani/Pana zdaniem spotkania informacyjne i
debaty z mieszkańcami na etapie składania
wniosków są przydatne i potrzebne?

8
Tak

2

Nie
Trudno powiedzieć
39

Jaka jest Pani/Pana opinia na temat prowadzonych
działań promocyjno-informacyjnych Budżetu
Obywatelskiego w Piasecznie?
14

13
12

12

12
Zdecydowanie pozytywna

10

Raczej pozytywna

8
6

Trudno powiedzieć

6

6

Raczej negatywna

4

Zdecydowanie negatywna

2
0

Według Pani/Pana kwota 1,4 mln przeznaczona w
tej edycji na projekty Budżetu Obywatelskiego to...
25

22

20
Zdecydowanie za mało
14

15

Raczej za mało
Wystarczająco

10
5

9

Raczej za dużo
Zdecydowanie za dużo

4
1

0
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Pani/Pana zdaniem maksymalny dopuszczalny koszt
jednego projektu w wysokości 100 tys. zł to ...
19

20

18

Liczba uczestników ankiety

18
16
Zdecydowanie za mało

14

Raczej za mało

12
10

Wystarczająco

8

8

Raczej za dużo

6

4

Zdecydowanie za dużo

4
2

0

0

Czy Pana/Pani zdaniem podział projektów na lokalne i
ogólnomiejskie był właściwy i powinien być
kontynuowany?

9

Tak
Nie

38

Według Pani/Pana 5 tygodni przeznaczone na
zgłaszanie projektów do Budżetu Obywatelskiego
to...
35

32

Liczba uczestników ankiety

30
25

Zdecydowanie za krótko
Raczej za krótko

20

Wystarczająco
15

Raczej za długo

10

Zdecydowanie za długo

10
5
5

2
0

0
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Według Pani/Pana miesiąc przeznaczony na
głosowanie internetowe to...
Liczba uczestników ankiety

40

36

35
30

Zdecydowanie za krótko

25

Raczej za krótko

20

Wystarczająco

15

Raczej za długo

10
5

Zdecydowanie za długo

6

4

3

1

0

Według Pani/Pana dwa tygodnie przeznaczone na
głosowanie papierowe to...

Liczba uczestników ankiety

25

23
19

20

Zdecydowanie za krótko
Raczej za krótko

15

Wystarczająco
10

Raczej za długo
Zdecydowanie za długo

5

4
2

1

0

Jaka forma głosowania jest dla Pana/Pani bardziej
komfortowa?

2

Głosowanie internetowe
głosowanie za pomocą kart
papierowych

46
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Jakie czynniki w głównej mierze wpłynęły na
wybór zadań, na które Pan/Pani oddał/a głos w
zakończonym głosowaniu?
Liczba uczestników ankiety

25

Krótkie opisy projektów dostępne
w panelu do głosowania

23

Szczegółowe opisy projektów
dostępne w panelu do głosowania

20

Koszty projektów

15

13
Opisy wybranych zadań w
artykułach w prasie i internecie

10
4

5

Rekomendacja znajomych lub
rodziny

4

3

1

Chęć poparcia projektów
zgłoszonych przez organizację lub
szkołę, z którą jest się związanym

0

Czy według Pani/Pana informacje o projektach
były dostępne?
19

20

Liczba uczestników ankiety

18
15

16
14

Zdecydowanie tak

12

Raczej tak

10

Trudno powiedzieć

8

8

Raczej nie

6

Zdecydowanie nie

4

3

4
2
0

Czy Pani/Pana zdaniem osoby niepełnoletnie
powinny mieć możliwość udziału w
głosowaniu?
Tak, jednak wyłącznie
młodzież w wieku uczniów
uczęszczająca do szkół
średnich

16

28

Tak, bez dolnej granicy
wieku

4
Nie
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Czy wg Pani/Pana powinna zostać powołana
Grupa Robocza ds. Budżetu Obywatelskiego,
pełniąca funkcję opiniodawczo-doradczą, w skład
której wchodziliby mieszkańcy i przedstawiciele
organizacji pozarządowych?
Tak
17

Nie
29

Wiek osoby wypełniającej ankietę
30
24

Liczba uczestników ankiety

25

25 lat i mniej

20

25 - 35
15

35 - 50
11

50 - 60

10

60 lat i więcej
6

6

5
2
0
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Spotkanie ewaluacyjne Budżetu Obywatelskiego

Dnia 6 listopada 2017 r. odbyło się spotkanie ewaluacyjne Budżetu Obywatelskiego. Podczas
spotkania uczestnicy przeanalizowali główne zasady Budżetu Obywatelskiego i wyrazili swoje
opinie na temat zmian, które proponuje Urząd Miasta i Gminy Piaseczno. Głos mieszkańców
będzie jest wskazówką dla Urzędu, na jakie kwestie należy zwrócić uwagę przy tworzeniu
zasad Budżetu Obywatelskiego na rok przyszły.

Organizator spotkania: Miłosz Gibas – koordynator Budżetu Obywatelskiego w Piasecznie
W spotkaniu wzięli udział pomysłodawcy projektów do Budżetu Obywatelskiego na rok 2018
oraz przedstawiciele:
Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Piaseczno
Młodzieżowej Rady Gminy Piaseczno
Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno

Na spotkaniu dyskusji poddano poniższe zagadnienia związane z Budżetem Obywatelskim:
1. Podział miasta na obszary terytorialne
2. Maksymalne kwoty Budżetu Obywatelskiego
3. Prowadzenie działań zachęcających mieszkańców do zgłaszania projektów i do
uczestnictwa w głosowaniu
4. Zasady zgłaszania i weryfikacji projektów
5. Spotkanie promocyjne połączone z losowaniem projektów
6. Zasady głosowania
7. Harmonogram Budżetu Obywatelskiego
8. Konsultowanie realizacji projektów

1. Podział miasta na obszary terytorialne i ewentualne rozszerzenie granic
Uczestnicy spotkania uznali, iż minęło do tej pory niewystarczająco czasu i na tę chwilę nie
można jednoznacznie uznać, czy obecnie funkcjonujący system podziału miasta należy zmienić.
Padła propozycja podziału środków proporcjonalnie do liczby zgłoszonych projektów. Z
aprobatą liczyła się propozycja umożliwienia przenoszenia środków z obszarów terytorialnych,
w których zgłoszono mniejszą liczbę projektów do obszarów, w których środki mogłyby być
wykorzystane, ze względu na dużą liczbę projektów.
Uczestnicy spotkania jednomyślnie sprzeciwili się rozszerzaniu zakresu terytorialnego Budżetu
Obywatelskiego na obszary wiejskie, które zostały najgorzej potraktowane (per capita) przez
Fundusz Sołecki. Argument przeznaczenia środków Funduszu Sołeckiego w wysokości 4,49 zł na
osobę w Józefosławiu i 11,60 zł na osobę w Zalesiu Dolnym nie przekonał zgromadzonych osób
do poparcia pomysłu rozszerzania Budżetu Obywatelskiego. Jako kontrargument mówiono o
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funkcji Budżetu Obywatelskiego jako odpowiedzi na Fundusze Sołeckie - dostępne na obszarach
wiejskich i niedostępne w mieście Piaseczno.
2. Maksymalne kwoty Budżetu Obywatelskiego
W dyskusji udało się wyróżnić dwa dominujące stanowiska. Pierwsze stanowisko zakładało
pozostanie przy małych kwotach do 100 tys. zł. Argumentowane było chęcią pozostania przy
idei, w której poprzez Budżet Obywatelski realizowane są małe projekty. Drugie stanowisko
zakłada umożliwienie zgłaszania projektów za duże kwoty – milion zł lub więcej. Celem takiego
rozwiązania miało być zwiększenie popularności Budżetu Obywatelskiego, poprzez
umożliwienie zgłaszania droższych projektów. Pomysł ten liczył się również z krytyką w gronie
uczestników i został uznany za rozwiązanie, które może również spowodować spadek
konkurencji między projektami, poprzez przeznaczenie całej puli Budżetu Obywatelskiego na
jeden projekt, bądź bardzo małą liczbę projektów.
3. Prowadzenie działań zachęcających mieszkańców do zgłaszania projektów
i do uczestnictwa w głosowaniu
Uczestnicy spotkania uznali, że kluczem do zwiększenia popularności Budżetu Obywatelskiego
jest jego wiarygodność. Najlepszym sposobem na zdobycie zaufania mieszkańców jest sprawna
realizacja wszystkich zwycięskich projektów. Realizowane projekty powinny być również
intensywnie promowane przez Urząd. Na spotkaniu ewaluacyjnym padła również propozycja,
aby projekty realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego oznaczać specjalną symboliką,
wzorując się rozwiązaniem stosowanym przy realizacji projektów finansowanych z Funduszy
Europejskich.
Podczas spotkania ustalono również, że istotne znaczenie będzie miało wsparcie Budżetu
Obywatelskiego ze strony rad doradczych Gminy Piaseczno, a w szczególności Rady Działalności
Pożytku Publicznego, Młodzieżowej Rady i Rady Seniorów. Rady miałyby pomóc w
przekazywanie idei Budżetu Obywatelskiego grupom mieszkańców, które zrzeszają w ramach
swoich działalności. W proces rozpowszechniania idei, w opinii uczestników spotkania, powinno
być zaangażowane jak najwięcej stowarzyszeń, klubów, parafii oraz innych grup działających na
terenie miasta Piaseczno.
4. Zasady zgłaszania i weryfikacji projektów
Uczestnicy spotkania nie mieli szczególnych zastrzeżeń co do zasad zgłaszania i weryfikacji
projektów. Jednakże, po zakończeniu głosowania w pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego
przeprowadzono ankietę internetową z prośbą o wydanie opinii o całym procesie. W ankiecie
mieszkańcy uznali (między innymi), iż wiek uczestników procesu Budżetu Obywatelskiego
mógłby zostać obniżony. Ze strony koordynatora Budżetu Obywatelskiego padła sugestia
zmiany minimalnego wieku uczestników zgłaszania projektów i głosowania do 16 lat, czyli do
wieku umożliwiającego uczestnictwo uczniom szkół średnich. Uczestnicy spotkania
zasugerowali obniżenie tej granicy do 13 lat, czyli do wieku, w którym uzyskuje się ograniczoną
zdolność do czynności prawnych.
Podczas spotkania informowano również o drobnych błędach w internetowym systemie do
zgłaszania projektów. Wspomniano o ograniczonej możliwości dodawania punktów na mapie
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lokalizacji, braku możliwości zaznaczania obszaru (powierzchni), na którym zlokalizowany został
projektu, a także o nie do końca jasnym opisie zasad, który mógł wprowadzać mieszkańców w
błąd.
Padła również sugestia, aby ograniczyć możliwość zgłaszania pomysłów do Budżetu
Obywatelskiego radnym Rady Miejskiej w Piasecznie. Osoba proponująca taką zmianę
wytłumaczyła, iż Budżet Obywatelski ma być skierowany przede wszystkim do mieszkańców,
którzy na co dzień mają ograniczony wpływ na wydatkowanie budżetu gminnego. Radni z kolei,
mając inicjatywę uchwałodawczą oraz do dyspozycji cały budżet Gminy Piaseczno mogliby
ograniczyć swoje działania i pozostawić uczestnictwo w zgłaszaniu projektów do Budżetu
Obywatelskiego jedynie osobom, którym nie przysługują przywileje radnego.
Po dwuipółgodzinnej dyskusji Koordynator
wypracowane wnioski i zamknął spotkanie.

Budżetu

Obywatelskiego

podsumował

5. Spotkanie promocyjne połączone z losowaniem projektów
Ze strony Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno padła propozycja, aby podczas przyszłorocznej
edycji przenieść losowanie numerów na kartach oraz spotkanie promocyjne poza mury urzędu.
Ze strony uczestników padły jednak słowa, że urząd jest dobrą przestrzenią do prezentowania
projektów. Zasugerowano natomiast zorganizowanie drugiego spotkania, tym razem w innej
lokalizacji, bardziej przyjaznej mieszkańcom, podczas którego chętni pomysłodawcy mogliby
zaprezentować swoje projekty, na przykład w ramach innego wydarzenia kulturalnego
organizowanego w Piasecznie.
6. Zasady głosowania
Uczestnicy spotkania przeprowadzili dyskusję na temat zmiany systemu głosowania. W obecnej
edycji głosujący posiadali po jednym głosie w kategorii projektów lokalnych i ogólnomiejskich.
Koordynator Budżetu Obywatelskiego zaproponował zmianę systemu na stosowany m. in. w
Warszawie. W rozwiązaniu, o którym mowa głosujący zamiast głosu posiada pulę środków i
dystrybuuje ją na wybrane projekty, aż do jej całkowitego wykorzystania. Padła również
propozycja skrócenia okresu przeznaczonego na głosowanie z miesiąca do dwóch tygodni.
7. Harmonogram Budżetu Obywatelskiego
W związku ze zbliżającym się rokiem wyborczym poruszono temat harmonogramu Budżetu
Obywatelskiego. Istnieje ryzyko, że ze względu na wybory samorządowe, które odbędą się w
listopadzie 2018 roku, proces Budżetu Obywatelskiego mógłby „utonąć” w morzu informacji
związanych z kampanią wyborczą. Dlatego Koordynator Budżetu Obywatelskiego
zaproponował przeniesienie całego procesu na pierwszą połowę roku. Propozycją było
przeprowadzenie zgłaszania projektów w pierwszym kwartale roku (luty/marzec), natomiast
przeprowadzenie głosowania w czerwcu 2018 roku.
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8. Konsultowanie realizacji projektów
Pomysłodawcy projektów zasugerowali, aby Urząd Miasta i Gminy pozostawał w kontakcie z
autorami projektów, a także umożliwił konsultowanie oraz składanie uwag do realizacji
projektów Budżetu Obywatelskiego na każdym możliwym etapie. Koordynator Budżetu
Obywatelskiego zadeklarował, że co kilka miesięcy organizowane będą spotkania, podczas
których przedstawione zostaną raporty z realizacji zadań Budżetu Obywatelskiego.

Podsumowanie
Niniejszy raport stanowi podsumowanie pierwszej część Budżetu Obywatelskiego w Piasecznie
na rok 2018. W dokumencie zawarto protokoły z weryfikacji projektów oraz z głosowania,
statystyki, a także najważniejsze informacje o etapach realizacji Budżetu Obywatelskiego. Na
koniec zaprezentowano wyniki ewaluacji prowadzonej przez cały okres realizacji pierwszej
edycji Budżetu Obywatelskiego w Piasecznie.
Raport stanowi zbiór informacji i opinii, które powinny został wykorzystane przy tworzeniu
kolejnych edycji Budżetu Obywatelskiego w Piasecznie.

Dokument wytworzył Koordynator Budżetu Obywatelskiego - Miłosz Gibas
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