
 

 
Projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Sprawozdanie ze spotkania poświęconego konsultacjom 

Budżetu Obywatelskiego na rok 2016  

z radomskimi organizacjami pozarządowymi 

 

W dniu 02 lutego 2015r. w sali konferencyjnej (nr 114) Urzędu Miejskiego  

w Radomiu zostało zorganizowane przez Referat Centrum Komunikacji Społecznej Kancelarii 

Prezydenta oraz Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw w Lublinie spotkanie 

konsultacyjne dot. Budżetu Obywatelskiego na rok 2016. 

Spotkanie to rozpoczęło się o godzinie 15°° w w/w dniu – uczestnikami spotkania byli 

przedstawiciele radomskich organizacji pozarządowych zainteresowani wskazaną tematyką 

(lista obecności w załączeniu). 

Spotkanie miało na celu prezentację poszczególnych etapów Budżetu Obywatelskiego na 2016 

rok.  

Spotkanie rozpoczął Pan Paweł Dycht – kierownik Referatu Centrum Komunikacji Społecznej 

Kancelarii Prezydenta, po czym oddał głos Panu Prezydentowi Radosławowi Witkowskiemu. Po 

przemówieniu Pana Prezydenta głos zabrał ponownie Pan Paweł Dycht    omawiając prezentację 

i informując zgromadzonych o wprowadzonych zmianach m.in. zwiększenie puli środków na 4 

mln. 800 tys., również bardzo istotna zmiana - dany projekt nie może przekroczyć kwoty 600 

tys. zł w poszczególnym obszarze, jak i okres głosowania w tym roku będzie trwać dwa miesiące. 
Przedstawiono harmonogram konsultacji: 

od 14 stycznia do 13 lutego 2015 

 Składanie przez mieszkańców propozycji inwestycji i zadań do budżetu na rok 2016. 

 Spotkania Prezydenta z Mieszkańcami. Akcja informacyjna dotycząca konsultacji 
społecznych oraz harmonogramu Budżetu Obywatelskiego 2016 r. 

od 20 stycznia do 02 marca 2015 

 Weryfikacja zgłoszonych projektów przez merytoryczne wydziały i jednostki. 

od 14 stycznia do 06 czerwca 2015 

 Akcja promocyjna Budżetu Obywatelskiego. 

od 09 marca do 20 marca 2015 

 Weryfikacja i ostateczna akceptacja projektów przez Zespół Opiniujący. 

do 25 marca 2015 

 Podanie przez Prezydenta do publicznej wiadomości ostatecznej listy projektów 
poddanych pod głosowanie oraz projektów nie podlegających głosowaniu.  

 Podanie do wiadomości zasad głosowania oraz miejsc, w których się ono odbędzie. 

od 25 marca do 7 kwietnia 2015 

 Spotkania z wnioskodawcami projektów skierowanych pod głosowania. 

 Spotkania grup lokalnych odnośnie idei Budżetu Obywatelskiego. 
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 Spotkania/warsztaty promocji projektów. 

od 07 kwietnia do 06 czerwca 2015 

 Głosowanie w wyznaczonych miejscach oraz Mobilnych Punktach Głosowania. 

 Głosowanie na stronie www.konsultacje.radom.pl . 

od 06 czerwca do 26 czerwca 2015 

 Przeliczenie głosów oraz przedstawienie opinii publicznej wyników głosowania. 

od 01 lipca do 15 listopada 2015 

 Spotkania z wnioskodawcami projektów skierowanych do realizacji w celu 
doprecyzowania warunków realizacji projektu. 

 Prace nad kosztorysem i planami projektów w celu umieszczenia ich w planie budżetu 
miasta na rok 2016. 

do 15 listopada 2015 

 Ujęcie wygranych projektów w projekcie budżetu miasta Radomia. 

Po wystąpieniu Kierownika Centrum Komunikacji Społecznej głos oddano uczestnikom 

spotkania gdzie nastąpiła dyskusja. Pytania i poruszone kwestie dotyczyły m.in.: 

 Wyłączenia z Budżetu Obywatelskiego boisk szkolnych. Stwierdzono ,iż są to zadania 

własne Gminy i Radni Radomia powinni znaleźć fundusze na ten cel. 

 Projekty szkolne nas miażdżą i nie mamy żadnych szans na wygraną. Jest to łatanie 

dziury w budżecie miasta Radomia. Nasze siły nie są równe apelował  Pan Krzysztof 

Łyżwiński Prezes Stowarzyszenia Budujemy Przystań w Radomiu.  

 Pani Anna Głogowska – Prezes Radomskiego Banku Żywności również była przeciwna 

projektom szkolnym podsumowując ten fakt stwierdzeniem, iż szkoły jako instytucje 

nastawione są na swoje potrzeby. 

 Padły jeszcze pytania odnośnie:  dróg lokalnych – dlaczego są dyskryminowane,  

o zakup środka trwałego dla stowarzyszenia, czy jest możliwość zgłoszenia wniosku 

modernizacji pomnika katyńskiego na cmentarzu i czy urny mobilne będą dostępne w 

tym roku i czy na tych samych zasadach co w poprzednich latach.  

Na zakończenie zachęcono uczestników spotkania do składania wniosków  

w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2016.   

 

http://www.konsultacje.radom.pl/

