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W związku z wnioskiem Komisji Budżetu Miasta (BRM.0012.3.2.2015.KJ) o rozważenie
możliwości zakończenia procedury Budżetu Obywatelskiego poprzez wywieszenie listy wybranych
zadań w terminie do 30 czerwca uprzejmie informuję, że Budżet Obywatelski ma charakter
procesu, którego poszczególne etapy są ze sobą bezpośrednio powiązane, a efekty wcześniejszych
etapów wpływają na kształt kolejnych i układają się w określoną całość. Czas trwania
poszczególnych etapów powinien być dostosowany do lokalnych uwarunkowań, m.in. liczby
mieszkańców miasta. Harmonogram Budżetu Obywatelskiego Katowice 2016 został opracowany
w taki sposób, aby pierwszy etap procesu - składanie projektów zadań do Budżetu Obywatelskiego
- rozpoczął się 30 marca 2015 roku i trwał ok. 7 tygodni. Podczas trwania pierwszego etapu
przeprowadzona powinna zostać akcja informacyjno-edukacyjna mająca na celu przybliżenie
mieszkańcom idei budżetu obywatelskiego, zapoznanie ich z wprowadzonymi zmianami
w stosunku do ubiegłorocznej edycji oraz zachęcenie do udziału w procesie. W tym celu, na terenie
Katowic mają zostać rozpowszechnione materiały informacyjne (ok. 30 tys. sztuk ulotek, broszur,
folderów informacyjnych i plakatów) oraz planowana jest organizacja 22 spotkań z mieszkańcami
wszystkich jednostek pomocniczych w Katowicach. Zaangażowanie mieszkańców w proces
decydowania o wydatkach środków publicznych jest związane ze wzrostem stawianych im
wymagań formalnych dotyczących zgłaszanych do Budżetu Obywatelskiego projektów zadań.
Każdy złożony wniosek wymaga szczegółowego zaplanowania, opracowania wraz z wcześniejszym
zasięgnięciem informacji o możliwości jego realizacji na określonym terenie, w określonej cenie
bądź zakresie przedmiotowym oraz uzyskania poparcia wyrażonego przez mieszkańców w liczbie
określonej w przepisach Regulaminu Budżetu Obywatelskiego.

Z uwagi na brak możliwości pominięcia bądź wprowadzenia ograniczeń czasowych
pierwszego etapu, przychylenie się do wniosku Komisji jest niemożliwe.

Jednocześnie informuję, iż w procedurze Budżetu Obywatelskiego Katowice 2017 zostanie
rozważona możliwość opracowania harmonogramu w taki sposób, aby wywieszenie listy
wybranych zadań mogło nastąpić w terminie do 30 czerwca 2016 roku.
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