Raport z przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego
na 2017 rok
Konsultacje społeczne dotyczące wydzielonej części budżetu Miasta Pabianic na 2017 rok,
zostały przeprowadzone w okresie od 26 czerwca do 20 października 2016 r.
Celem konsultacji było uzyskanie od Mieszkańców Miasta Pabianic propozycji zadań do
budżetu obywatelskiego oraz dokonanie przez Mieszkańców, którzy w roku głosowania na zadania
do budżetu obywatelskiego ukończą 16 lat i przebywają na terenie Miasta z zamiarem stałego
pobytu, wyboru zadań do budżetu obywatelskiego spośród tych propozycji, które zostały
pozytywnie zweryfikowane, zgodnie z Regulaminem budżetu obywatelskiego dla Miasta Pabianic
na 2017 rok.
Konsultacje przeprowadzono w formie:
1) warsztatu oraz spotkań konsultacyjnych dla Mieszkańców umożliwiających zdobycie wiedzy na
temat procesu budżetu obywatelskiego,
2) otwartych spotkań z przedstawicielami organizacji pozarządowych,
3) wyboru pomiędzy przedstawionymi propozycjami w drodze głosowania.
Ad. 1) Kampania promocyjna budżetu obywatelskiego dla Miasta Pabianic na 2017 rok rozpoczęła
się 26 czerwca 2016 r. podczas V Pabianickiego Dnia Zdrowia. Na przygotowanym stoisku
Mieszkańcy mogli porozmawiać z przedstawicielem Urzędu Miejskiego na temat tegorocznego
budżetu obywatelskiego, zaopatrzyć się w ulotkę z harmonogramem bieżącej edycji oraz listę
kontaktową do jednostek merytorycznych pomocnych w trakcie wypełniania formularzy.
26 lipca 2016 r. w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w godzinach 17:00-18:00 odbył się bezpłatny,
otwarty warsztat z wypełniania formularza propozycji zadania, w którym udział wzięło dwoje
Mieszkańców.
Przez cały czas trwania II edycji budżetu obywatelskiego Mieszkańcy mogli uzyskać informacje na
jego temat w Wydziale Spraw Społecznych i Gospodarczych w godzinach pracy Urzędu, a także
podczas trzech spotkań konsultacyjnych zorganizowanych kolejno 9, 23 i 30 sierpnia br.
w godzinach 16:00-18:00 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego. W spotkaniach uczestniczyło łącznie
siedem osób.
Ad. 2) Przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych mieli okazję prześledzić
harmonogram tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego, usłyszeć o zmianach, które wystąpiły
w regulaminie względem I edycji oraz zobaczyć nowy formularz zgłoszeniowy oraz kartę do
głosowania 29 czerwca br. podczas Otwartej konferencji.
W spotkaniu informacyjne dla pabianickich NGO, które odbyło się po rozpoczęciu etapu
głosowania, 4 października br. w godzinach 17:00-19:00, w sali nr 4 Urzędu Miejskiego.
Ad. 3) W ramach II edycji budżetu obywatelskiego wpłynęło 39 propozycji zadań, z których 21
zostało zakwalifikowanych do etapu głosowania. Mieszkańcy w dniach 3-16 października br. mogli
oddać głos na trzy wybrane przez siebie zadania, przyznając im odpowiednio 3, 2 i 1 punkt
w sposób tradycyjny, w jednym z trzech punktów do głosowania lub elektronicznie za

pośrednictwem strony www.budzet.um.pabianice.pl. Przez Internet wpłynęły 2563 głosy, z czego
229 głosów nieważnych, a w sposób tradycyjny 319, w tym 15 głosów nieważnych. Do realizacji
zakwalifikowano 10 zadań:
1. Ścieżka rowerowa w Pabianicach odcinek ul. Zamkowa, 180 000 zł,
2. Tężnie Solankowe – Dar Młodzieży, 199 000 zł,
3. Wieloryb CZUJ-CZUJ! – Górka Aktywności, 199 912 zł,
4. Lodowisko Harcowisko, 200 000 zł,
5. Poprawa infrastruktury obiektu piłkarskiego klubu PTC Pabianice poprzez modernizację
oświetlenia boiska treningowego oraz zakup dwóch boksów dla zawodników rezerwowych,
197 200 zł,
6. Sterylizacja jako skuteczny sposób zwalczania bezdomności zwierząt – akcja informacyjnoedukacyjna, 7 200 zł,
7. MŁODZIEŻOWE MISTRZOSTWA PABIANIC W STRZELECTWIE SPORTOWYM
– "Grand Prix Pabianic 2017" w konkurencji karabin pneumatyczny 10m, 1 500 zł,
8. MŁODZIEŻOWE MISTRZOSTWA PABIANIC W BRYDŻU SPORTOWYM – "Grand
Prix Pabianic 2017", 1 500 zł,
9. Pabia_NICE YOUTH PHOTO & FILM FESTIVAL 2017, 7 000 zł,
10. Festiwal muzyczny młodych autorów i kompozytorów Pabianice 2017, 5 000 zł.
Konsultacje zakończono ewaluacją, z której raport opublikowano 20 listopada 2016 r. na
stronie www.budzet.um.pabianice.pl. Ewaluacja została przeprowadzona w terminie
26.10-08.11.2016 r. poprzez badanie ankietowe, w którym wzięło udział 261 osób. 83,1%
Mieszkańców wyraziło pozytywną opinię o II edycji budżetu obywatelskiego. Największą aprobatę
respondentów uzyskało tegoroczne głosowanie przez Internet oraz punktowy system głosowania.
Nie zabrakło również propozycji rozwiązań do zastosowania w przyszłym roku. Wśród nich
najczęściej pojawiające się to:
• przywrócenie możliwości zgłaszania zadań na terenie jednostek miejskich,
• wprowadzenie ograniczenia jedna osoba/organizacja = jeden projekt,
• położenie większego nacisku na działania informacyjno-edukacyjne i promocję budżetu,
wydłużenie terminu składania formularza oraz głosowania.
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