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WNIOSEK – INTERPELACJA
Dotyczy: Niesłuszne rozstrzygnięcie realizacji projektów Budżetu Obywatelskiego

„Intencją samorządowych władz miasta jest uspołecznienie procesu tworzenia budżetu
miasta, zwiększenie bezpośredniego udziału w tym procesie możliwie największej liczby
mieszkańców” – takie zdanie znajduje się w uzasadnieniu do uchwały wprowadzającej zasady
funkcjonowania Budżetu Obywatelskiego w mieście Elbląg na rok 2017.
Niestety po zakończeniu głosowania na zadania Budżetu Obywatelskiego doszło do kuriozalnej
sytuacji. W wyniku decyzji Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego zdecydowano, że projekt,
który zdobył największą ilość głosów w Okręgu nr 5 nie będzie realizowany z tej puli środków.
Zgodnie z regulaminem do realizacji powinien zostać zaproponowany kolejny projekt
z największą ilością głosów, w tym wypadku jest to projekt rewitalizacji parku przy
ul. Lotniczej wyceniony na kwotę 400 tys zł. Na projekt ten zagłosowało 311 osób!
Niestety Zespół stwierdził, że nie ma wystarczającej puli środków na realizację tego projektu
ponieważ do realizacji zakwalifikowały się również małe projekty na kwotę 50 tys. złotych.
Warto podkreślić, że już przed głosowaniem było niemal pewne, że małe projekty będą
realizowane a kwota na zadania okręgowe wyniesie 350 tysięcy złotych. Należało wówczas
zapisać na karcie do głosowania, że projekt przy Lotniczej będzie realizowany „do kwoty 350
tys. złotych”.
Dodam, że w ubiegłym roku była podobna sytuacja w Okręgu nr 1. Zwycięski projekt miał
adnotację „do 400 tys. złotych”, finalnie po przeprowadzonej procedurze przetargowej nowe
place zabaw na Zawadzie powstaną za kwotę 344 tys. złotych.
Podobna sytuacja mogłaby mieć miejsce przy realizacji zadania rewitalizacji parku przy
Lotniczej. Można było okroić zakres zadania, nie wiemy też jaka byłaby ostateczna wartość
inwestycji po zakończeniu przetargu.
Mieszkańcy z okręgu 5,którzy oddali głosy na ten projekt są rozgoryczeni i stracili zaufanie do
projektu Budżetu Obywatelskiego. Ich zniechęcenie potęguje fakt, że zamiast realizacji
zadania, które uzyskało 311 głosów zrealizowany zostanie m.in. projekt, który zdobył tylko
8 głosów mieszkańców.
Panie Prezydencie, popełniony został błąd, który nie wiem czy można jeszcze naprawić.
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