Raport z przeprowadzonych
konsultacji społecznych w sprawie:
przeprowadzenia konsultacji
społecznych dotyczących Uchwały
Rady Miejskiej w Dąbrowie
Górniczej w sprawie zasad i trybu
przeprowadzenia konsultacji
społecznych z mieszkańcami
Dąbrowy Górniczej na temat
Budżetu Miasta Dąbrowa Górnicza
na 2018 rok.

Dąbrowa Górnicza 2017

WPROWADZENIE
7 września 2016 roku, został powołany zespół ds. wypracowania nowego modelu budżetu partycypacyjnego,
który nazwano DBP 2.0. W zespole tym, wyłonionym przez Dąbrowską Radę Działalności Pożytku Publicznego
znalazło się 15 mieszkańców naszego miasta, którzy w sposób znaczący angażowali się w dotychczasowe edycje
budżetu. Wspólnie z pracownikami Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej w cyklu 6
sobotnich spotkań wypracowali oni nowy model budżetu partycypacyjnego – DBP 2.0, który jest niezwykle
innowacyjny. Zrywa bowiem z dotychczasowymi praktykami stosowanymi w Dąbrowie i innych polskich
miastach, stawiając, na jakość dialogu urzędu z mieszkańcami i co najważniejsze – na pogłębiony dialog samych
mieszkańców w poszczególnych dzielnicach Dąbrowy Górniczej.
Po zakończeniu pracy Zespołu pracownicy Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej
przełożyli wypracowany model DBP 2.0 na zapisy projektu Uchwały, która po konsultacji z Kancelarią Prawniczą
Urzędu Miejskiego została przekazana do konsultacji społecznych z mieszkańcami Dąbrowy Górniczej
Zarządzeniem nr 1481.2017 Prezydenta Miasta Dabrowa Górnicza z dnia 05.01.2017 r. w sprawie:
przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Dąbrowy Górniczej na temat
Budżetu Miasta Dąbrowa Górnicza na 2018 rok.

INFORMACJA O DZIAŁANIACH PODJĘTYCH W RAMACH
ZASTOSOWANYCH NARZĘDZI KONSULTACYJNYCH

KONSULTACJI

WRAZ

Z

OMÓWIENIEM

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 1481.2017 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 05.01.2017 r. w sprawie:
przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Dąbrowy Górniczej na temat
Budżetu Miasta Dąbrowa Górnicza na 2018 rok., podjęto decyzję, że konsultacje społeczne w przedmiotowej
sprawie skierowane są do mieszkańców Dąbrowy Górniczej.
Przedmiotowe konsultacje społeczne prowadzone były w następujących formach:
a) przeprowadzenia spotkań z mieszkańcami,
b) zbierania pisemnych/elektronicznych uwag mieszkańców.
Konsultacje zostały przeprowadzone w następujących terminach:


19 lutego br. – godzina 14:00 oraz 17:00, Centrum Aktywności Obywatelskiej

Uwagi do dokumentu można było przekazać do Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności
Obywatelskiej w:
•
formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej lub listownie na adres: Urząd
Miejski w Dąbrowie Górniczej - Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, ul. Graniczna
21, 41-300 Dąbrowa Górnicza
•

formie elektronicznej na adres: ngo.dabrowagornicza@gmail.com

Konsultacje społeczne trwały od 10 stycznia 2017 roku do 27 stycznia 2017 roku.
Komórką odpowiedzialną merytorycznie za zakres konsultacji społecznych oraz koordynację zadań z zakresu
działań informacyjnych i technicznych był Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej.

AKCJA INFORMACYJNA
Akcja informacyjna poprzedzona została wydaniem Zarządzenia Nr 1481.2017 Prezydenta Miasta Dąbrowa
Górnicza z dnia 05.01.2017 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Uchwały Rady
Miejskiej w Dąbrowie Górniczej w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych
z mieszkańcami Dąbrowy Górniczej na temat Budżetu Miasta Dąbrowa Górnicza na 2018 rok.,
Akcja informacyjna rozpoczęła się z dniem 09 stycznia 2017 roku od publikacji informacji o konsultacjach
w następujących źródłach przekazu:


Biuletynie
Informacji
Publicznej
gornicza.pl/BIP.aspx?Sel=18094&Nr=1&ident=98682



Platformie
Konsultacji
Społecznych
gornicza.pl/aktualnosci/20170109/272/nowy_model_dbp_20.html



Oficjalnej stronie miasta https://dabrowa-gornicza.pl/aktualnosc-3-129821-dbp_2_0.html

http://www.bip.dabrowa-

http://konsultacje.dabrowa-

Akcja informacyjna w mediach internetowych i społecznościowych prowadzona była przez cały okres
konsultacji społecznych.

INFORMACJE O ZEBRANYCH OPINIACH I REKOMENDACJACH MIESZKAŃCÓW
Wszystkie informacje o zebranych opiniach i rekomendacjach mieszkańców pokazane zostały w informacji z
przeprowadzonych konsultacji, który jest Załącznikiem do niniejszego raportu.

INFORMACJA O SPOSOBIE USTOSUNKOWANIA SIĘ PREZYDENTA MIASTA DO ZEBRANYCH OPINII WRAZ
Z UZASADNIENIEM
Budżet Partycypacyjny jest demokratycznym procesem, który powierza obywatelom prawo alokowania części
środków z budżetu miejskiego lub innego budżetu, który ich dotyczy. To proces innowacyjny, samouczący się i
wymagający zaangażowania mieszkańców, lokalnych liderów, pozarządowców i samorządowców.
W ciągu czterech lat funkcjonowania DBP powstało 244 projektów, które wymyślili pomogli opracować i
wybrali mieszkańcy 35 dzielnic Dąbrowy Górniczej, oprócz efektów pozytywnych, które trudno przecenić,
ujawniły się zjawiska wymagające korekty. Przede wszystkim dotyczy to Dzielnicowych Forów Mieszkańców,
które były prezentacjami, a nie dyskusjami nad wspólnym projektowaniem dzielnicy przez mieszkańców.
Mankamentami DBP okazały się także zbyt mały czas, jaki poświęcano na dialog oraz brak możliwości ingerencji
w poszczególne przedsięwzięcia w trakcie ich realizacji.
7 września 2016 roku, został powołany zespół ds. wypracowania nowego modelu budżetu partycypacyjnego,
który nazwano DBP 2.0. W zespole tym, wyłonionym przez Dąbrowską Radę Działalności Pożytku Publicznego
znalazło się 15 mieszkańców naszego miasta, którzy w sposób znaczący angażowali się w dotychczasowe edycje
budżetu. Wspólnie z pracownikami Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej w cyklu 6
sobotnich spotkań wypracowali oni nowy model budżetu partycypacyjnego – DBP 2.0, który jest niezwykle
innowacyjny. Zrywa bowiem z dotychczasowymi praktykami stosowanymi w Dąbrowie i innych polskich
miastach, stawiając, na jakość dialogu urzędu z mieszkańcami i co najważniejsze – na pogłębiony dialog samych
mieszkańców w poszczególnych dzielnicach Dąbrowy Górniczej.
Prowadzeniem cyklicznych spotkań z mieszkańcami w każdej z 35 dzielnic Dąbrowy Górniczej zajmą się
specjalnie wyszkoleni animatorzy. Spotkania te zaplanowano w ten sposób, by zaczynając od zdiagnozowania
potrzeb dzielnicy, zbierania pomysłów na projekty, poprzez dyskusję i warsztaty, wyłonić priorytety dla
dzielnicy, a na końcu, wspólnie z mieszkańcami i przy pomocy urzędników wypracowywać konkretne projekty
do realizacji.

Największą zmianą jest jednak rezygnacja z głosowania na rzecz osiągnięcia kompromisu przez uczestników
spotkań konsultacyjnych. Zakłada się, że głosowania odbędą się tylko w tych dzielnicach, w których nie uda się
wybrać projektu lub kilku projektów akceptowanych przez wszystkich uczestników konsultacji. Podział, granice
poszczególnych dzielnic jak również kwoty przeznaczone na zadania wyznaczone w ramach procedury
pozostają bez zmian.

PREZYDENT MIASTA
Zbigniew Podraza

