STANOWISKO NR 1.2016
MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA ZIELONA GÓRA
z dnia 19 lutego 2016 r.
w sprawie Budżetu Obywatelskiego 2016

na podstawie § 6 pkt. 8 Ramowego Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Zielona Góra
stanowiącego załącznik do uchwały nr XVI.130.2015 Rady Miasta Zielona Góra w sprawie
powołania Młodzieżowej Rady Miasta Zielona Góra (Dz. Urz. Woj. Lubus. poz. 1004).
Młodzieżowa Rada Miasta Zielona Góra ocenia 
negatywnie przebieg tegorocznej edycji
Budżetu Obywatelskiego.
W trakcie analizy regulaminu, oraz sposobu jego ogłaszania i jakości kampanii informacyjnej
zwrócono uwagę na wiele uchybień. Szczególnie zauważa się problem dezinformacji
w sprawie ilości głosów, jakie mogli oddać obywatele oraz brak jednolitego wzoru kart
przejawiającego się w częstym używaniu arkuszy zbiorczych.
Na uwagę zasługują również: brak debat poprzedzających cykl głosowania oraz niewłaściwe
praktyki stosowane w tegorocznym Budżecie polegające na natarczywym charakterze
zbierania podpisów oraz nakazywaniu uczniom w części szkół, w tym maturzystom,
zdobywania głosów.
Sądzimy też, że dotychczasowe zasady wykluczają z udziału w życiu publicznym osoby
młode. Jako aktywni nastolatkowie będący głównymi odbiorcami wielu projektów
zgłaszanych do Budżetu Obywatelskiego powinniśmy być uwzględniani w procesie
decyzyjnym.
W związku z powyższym, mając na uwadze duże znaczenie partycypacji społecznej jako
czynnika rozwojowego miasta, zaleca się co następuje:
 powołanie ciała mającego na celu wypracowanie praktyk zapobiegających powyższym
uchybieniom, składającego się z przedstawicieli wszystkich grup społecznych, w tym
młodzieży oraz organizacji pozarządowych, które będzie działało według określonego
kalendarza prac;
 rejonizację Budżetu Obywatelskiego, która pozwoli na zaspokajanie potrzeb lokalnych
społeczności;
 obniżenie wieku umożliwiającego czynny udział w procesie decyzyjnym do 16 roku życia;
 wycofanie się z obecnego sposobu wyboru, który zastąpiony będzie głosowaniem
w urzędach lub przy zastosowaniu nowej, profesjonalnej i przejrzystej metody kodowanego
głosowania internetowego na przeznaczonej do tego platformie, którego wyniki i dane
potrzebne do weryfikacji ważności głosów będą gromadzone na serwerach własnych miasta;
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 stworzenie nowego regulaminu, który będzie wykluczał inwestycje drogowe oraz
ogólnobudowlane niebędące inwestycjami innowacyjnymi i/lub ogólnodostępnymi;
 wprowadzenie kategorii uwzględniającej działania nie będące inwestycjami trwałymi, ale
potrzebne według mieszkańców. Rozumie się przez to inicjatywy lokalne, projekty
edukacyjne i prospołeczne oraz wydarzenia kulturalne;
 wydłużenie terminu zgłaszania inicjatyw do Budżetu Obywatelskiego oraz podchodzenie do
nich w odpowiedni sposób, rzetelnie uzasadniając powód odrzucania ich części
i umożliwiając odwołanie się od podjętych decyzji;
 przygotowanie profesjonalnej i szeroko rozumianej kampanii informacyjnej oraz
odpowiedniej ilości debat i spotkań poprzedzających okres głosowania;
 zmianę terminu głosowania w Budżecie Obywatelskim na II lub III kwartał roku ze względu
na wydłużony proces oceny wniosków;
Reasumując, wyrażamy głębokie przekonanie, że powyższe zalecenia zostaną zastosowane
przez organy decyzyjne miasta z uwagi na dobro i interes mieszkańców Zielonej Góry,
a w szczególności nas  młodych obywateli miasta.
Przewodniczący Rady
Paweł Piotr Skibiński
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