
II SPOTKANIE GRUPY ROBOCZEJ DS. KWIDZYŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 

Termin: 23.07.2015 r. , godz. 16.00  

Sala 111 Urzędu Miejskiego w Kwidzynie  

Czas trwania spotkania: ~ 2 h 40 min 

PRZEBIEG SPOTKANIA:  

1) Sprawdzenie listy obecności.  

a. Obecni członkowie grupy roboczej.  

 

1. Justyna Liguz - Rada Miejska 

2. Lidia Bielawska - Karatysz -  Rada Miejska 

3. Ewa Lulińska - przedstawiciel mieszkańców 

4. Ewa Stec - organizacja pozarządowa 

5. Patryk Guziewicz - przedstawiciel mieszkańców 

6. Adam Kamiński - organizacja pozarządowa 

7. Jakub Kołodziejczyk -specjalista ds. zamówień publicznych w UM 

8. Krzysztof Malinowski - organizacja pozarządowa 

9. Marek Sidor -  Rada Miejska 

10. Mariusz Wesołowski - Rada Miejska 

 

b. Nieobecni członkowie grupy roboczej. 

 

1. Alicja Obuchowska - organizacja pozarządowa 

2. Beata Pawłowska – przedsiębiorca 

3. Katarzyna Strzała-Osuch - przedstawiciel Powiślańskiej Szkoły Wyższej 

4. Mirosław Góralski - Architekt Urzędu Miejskiego 

 

c. Goście nie będący członkami grupy roboczej.  

W spotkaniu uczestniczyła Pani Marta Wojnicz.  

 

2) Rozpoczęcie spotkania przez Panią Justynę Liguz.  

Przytoczona została agenda spotkania ustalona na poprzednim spotkaniu. Na posiedzeniu 

grupa robocza dyskutować będzie nad treścią i formą Regulaminu Budżetu Obywatelskiego w 

Kwidzynie na rok 2016 . Agenda tematów zawiera omówienie regulaminu pod kątem:  

 ogólnych zasad i formy informowania mieszkańców o KBO 

 formy podziału miasta i projektów w KBO 

 kwoty przeznaczonej do dyspozycji KBO w 2016 i spraw finansowania budżetu  

 ustalenia harmonogramu KBO  

 wyboru projektów do głosowania tj. twarde/miękkie  

 trybu zgłaszania projektów do KBO (grupy inicjatywne, poparcie)  

 oceny i weryfikacji projektów które mają stać się projektami poddanymi pod 

głosowanie 

 zasad głosowania  

 zasad promocji i konsultacji z mieszkańcami  

 



ETAP DYSKUSJI I PLANOWANIA OGÓLNEJ BUDOWY REGULAMINU 

3) Dyskusja nad zasięgiem terytorialnym KBO i podziałem miasta. 

 

a. Wymiana opinii na temat podziału miasta na okręgi w KBO 2016.  

Głosowanie: 2 osoby za podziałem miasta, 7 osób przeciw podziałowi miasta, 1 osoba się wstrzymała  

 W edycji KBO na rok 2016, nie będzie podziału miasta na okręgi.  

 

b. Wymiana opinii na temat podziału projektów na ogólnomiejskie i  projekty małe.  

Głosowanie: 8 osób za podziałem projektów na duże i małe, 1 osoba przeciw, 1 osoba się wstrzymała.  

 Projekty w ramach edycji KBO na 2016 rok będą podzielone na projektu duże i małe. 

  

4) Dyskusja nad kwotą do dyspozycji w KBO na rok 2016 i możliwościami podzielenia ogólnej 

kwoty na poszczególne rodzaje projektów.  

 

 Grupa robocza jednogłośnie proponuje by wartością ogólnej puli KBO był 1 000 000 zł. 

 Grupa robocza ustala podział puli 1 mln zł na 650 tyś. zł na projekty ogólnomiejskie 

oraz 350 tysięcy na projektu małe.   

 

a. Dyskusja nad zastosowaniem górnej granicy kwotowej w przypadku zgłaszania projektów 

małych.  

Głosowanie: 8 osób za ustaleniem górnej kwoty, 1 osoba przeciw, 1 osoba się wstrzymała.  

b. Dyskusja nad wartością górnej granicy kwotowej w przypadku zgłaszania projektów małych.   

 

 Decyzja w sprawie ustalenia górnej kwoty w przypadku zgłaszania projektów małych 

przechodzi na następne spotkanie.  

 

c. Dyskusja nad możliwością przenoszenia środków pomiędzy projektami dużymi, a małymi.  

Głosowanie: 1 osoba za przenoszeniem środków pomiędzy rodzajami projektów , 9 osób przeciw, 

żadna osoba nie wstrzymała się od głosu.  

 Pieniądze które zostaną, nie przechodzą na inne projekty,  ani na następny rok. Decyzja 

co z pieniędzmi należy do Burmistrza Miasta.  

 

5) Dyskusja nad podziałem projektów na twarde i miękkie.  

Głosowanie: 5 osób głosowało za możliwością finansowania projektów miękkich W KBO, 5 osób 

głosowało przeciw finansowaniu projektów miękkich w KBO , żadna osoba nie wstrzymała się od 

głosu.  

 Decyzja w sprawie możliwości finansowania projektów miękkich i twardych( 

inwestycyjnych)  zostanie podjęta na następnym spotkaniu.  

 



6) Dyskusja nad trybem zgłaszania projektów.  

 

a. Grupy inicjatywne.  

 

 Każda osoba bądź placówka może złożyć projekt w ramach KBO, pod warunkiem 

ogólnodostępności projektu dla wszystkich mieszkańców.  

 

b. Wymagania w przypadku list poparcia  

PROPOZYCJA WYPRACOWANA WSPÓLNIE:  

 

 Przy zgłaszaniu projektów wymagane są listy poparcia zawierające 25 podpisów 

poparcia dla projektów małych oraz 50 podpisów poparcia w przypadku projektów 

ogólnomiejskich.   

Głosowanie: 8 osób głosowało za , 1 osoba głosowała przeciw, 1 głos jest nieważny z powodu 

nieobecności członka grupy roboczej.  

7) Dyskusje nad kwestiami:  

 

 oceny i weryfikacji projektów które mają stać się projektami poddanymi pod głosowanie 

 zasad głosowania  

 zasad promocji i konsultacji z mieszkańcami  

 ustalenia harmonogramu KBO  

 podziału projektów na twarde i miękkie  

 ustalenia górnej kwoty przeznaczonej na realizację pojedynczego projektu małego 

zostają przeniesione na kolejne spotkanie.  

8) Wolne wnioski.  

 

a. Podniesienie dyskusji na temat logo i spraw wizerunkowych. 

 

b. Propozycja opracowania przed następnym spotkaniem 1 wersji Regulaminu 

Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego uwzględniając ustalone już kwestie.  

 

 Pani Justyna Liguz wraz z Panem Patrykiem Guziewicz na dodatkowym spotkaniu 

opracują 1 wersję Regulaminu KBO.  

 

9) Wybór terminu kolejnego spotkania  

Termin i miejsce  kolejnego spotkania to:  

20.08. 2015 r. , godz. 16.00 w sali 111 Urzędu Miejskiego w Kwidzynie  

 

* Dziękujemy Pani Marcie Wojnicz za aktywne uczestnictwo w spotkaniu grupy roboczej i miarodajny 

wpływ na dyskusję w kwestiach tworzenia regulaminu KBO.  Zapraszamy na kolejne spotkanie innych 

mieszkańców miasta Kwidzyna.  

 

 

Dokument opracował: Patryk Guziewicz  


