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W odpowiedzi  na Pana interpelację  z  dnia 26 sierpnia 2021 r.,  dotyczącą  budżetu
obywatelskiego proszę przyjąć następujące wyjaśnienia.

Uchwała  nr  XXXVII/542/2021  Rady  Miasta  Kalisza  z  dnia  26  marca  2021  r.  w
sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2022 rok w sposób precyzyjny określiła
postępowanie w zakresie zgłaszania projektów, ich weryfikacji i opiniowania oraz pozostałe
etapy  procedowania,  a  także  udzielania  mieszkańcom  pomocy  i  wyjaśnień  przy
opracowywaniu projektów (Rozdział 5, par. 5, ust. 1 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego
Miasta Kalisza na 2022 rok).

Rozdział  5  ww.  regulaminu  w  sposób  jednoznaczny  określa  właściwe  podmioty,
biorące udział w opiniowaniu projektów, w terminie określonym w załączniku nr 7 do ww.
regulaminu. 

Pański  postulat  dotyczący modyfikacji  kalendarza  budżetu  obywatelskiego zostanie
przeanalizowany pod kątem zasadności i wprowadzenia stosownego zapisu do uchwały lub
jej załącznika.

Stwierdzam,  że  proces  weryfikacji  i  opiniowania  zgłoszonych  projektów
przeprowadzany  jest  z  poszanowaniem  ww.  regulaminu,  a  okres  dwóch  miesięcy,  które
zostały przeznaczone na prace z tym procesem związane daje gwarancję efektywności. 

Kryterium  ogólnodostępności,  które  po  raz  pierwszy  pojawiło  się  w  Regulaminie
Budżetu Obywatelskiego Miasta  Kalisza  na 2021 rok ma zapewnić  mieszkańcom Kalisza
możliwość nieograniczonego korzystania z efektów realizacji każdego z projektów.  

Uprzejmie informuję,  że projekt  pod nazwą „Kaliskie  centrum e-Kolarstwa” został
zweryfikowany pozytywnie i zostanie poddany pod głosowanie.  
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Interpelacja w sprawie budżetu obywatelskiego.

Nieporozumienia podczas opiniowania tegorocznych projektów zgłaszanych przez mieszkańców do
budżetu obywatelskiego, skłaniają mnie do ponownego już zgłoszenia postulatu, aby tak przestawić
kalendarz budżetu obywatelskiego, aby nabór nowych wniosków kończył się najpóźniej w pierwszym
kwartale każdego roku. Wtedy samorząd miałby kwiecień i maj na weryfikację projektów i dialog z
mieszkańcami, a w czerwcu mogłoby odbywać się głosowanie. To znowu zapewni lepsze planowanie
budżetu miasta na przyszły rok, a jednostkom wykonawczym da czas, na lepsze przygotowanie się do
realizacji wyłonionych zadań. Postulat ten zgłaszam od wielu lat i mam nadzieję, że w końcu znajdzie
uznanie i zastosowanie, ponieważ coroczne doświadczenia uzasadniają jego realna potrzebę.

Drugi mój postulat dotyczy weryfikacji i modyfikacji tzw. zasady ogólnodostępności, obowiązującej
projektodawców. Nie mogę się pogodzić z faktem, że  urząd miasta opiniuje negatywnie, np.: zakup
wyposażenia do sprzątania miasta dla Stowarzyszenia „Godzina dla Kalisza”, bo czyste miasto to dla
mnie dobro ogólnodostępne. To samo dotyczy zakupu sprzętu do utrzymania porządku i czystości
przy bunkrach kaliskich. Zakup ergometrów i trenażerów dla Kaliskiego Towarzystwa Wioślarskiego,
też służyłby mieszkańcom Kalisza, przecież każdy może zapisać się do klubu sportowego i trenować.
To  samo  dotyczy  zaopiniowanego  negatywnie  przez  zespół  UMK  projektu  Centrum  e-Kolarstwa.
Nawet jeśli uznamy, że zakup umundurowania i elementów ceremoniału harcerskiego dla 62 Kaliskiej
Drużyny  Harcerzy  Starszych  „Brzoza”  im.  Stefana  Szolc-Rogozińskiego,  stanowi  odzież  osobistego
użytku – choć może być i przechodnią – to w jaki inny sposób harcerstwo ma zdobyć fundusze na ten
cel?  Nie  pomijajmy  jednak  faktu,  że  harcerstwo  jest  idea  ogólnodostępną  i  każdy  może  być
harcerzem, a ceremoniał harcerski jest otwarty i przesiąknięty ideą braterstwa. Powyższe przykłady
uniemożliwiły mi głosowania za zatwierdzeniem listy zadań do BO2022.

W  związku  z  powyższym,  wnioskuję  o  przesunięcie  najważniejszych  akcentów  budżetu
obywatelskiego na jak najwcześniejsze miesiące każdego roku kalendarzowego. Wnioskuję także o
pilną weryfikację i modyfikację „zasady ogólnodostępności”, bo w obecnym kształcie wypacza ideę
budżetu obywatelskiego i krzywdzi bardzo cenne inicjatywy ważnych organizacji społecznych.
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