Lp.

Zgłoszona uwaga

Sposób rozpatrzenia

Wszystkie projekty wpadają do jednej puli - likwidacja stref

NIE UWZGLĘDNIONO
niemniej wprowadzono co 3 lata głosowanie na
projekty ogólnomiejskie (pkt.4)

2.

Wszyscy głosują tylko 1 raz na 1 projekt, bez względu na miejsce
zamieszkania w Raciborzu

NIE UWZGLĘDNIONO
ze względu na to, że nie zrezygnowano z podziału na
strefy, niemniej w przypadku głosowania na projekty
ogólnomiejskie,
o których mowa w pkt.4 głosujący głosować będą
tylko na 1 projekt

3.

Każdy może oddać 2 głosy na 2 wybrane przez siebie projekty, przy
czym głosy te są równoważne i każdy jest o wartości 1 punktu

NIE UWZGLĘDNIONO
j.w.

1.

4.

Częściowo uwzględniono tj. projekty finansowane w
Likwidacja minimalnej i maksymalnej wartości projektu (tj. każdy
ramach Budżetu Obywatelskiego będą miały co 3 lata
projekt może być wart od 1 zł do 1,5 mln zł), raz na 3 lata jeden
wyłącznie
duży projekt
charakter ogólnomiejski

5.

Dopuszczenie projektów związanych z budową i remontem dróg,
chodników , parkingów ale wyłącznie gminnych (nie powiatowych
lub wojewódzkich czy krajowych)

6.

Realizacja projektów wyłącznie na terenach gminnych (bez
terenów wspólnot, obszarów zabudowy wielorodzinnej itp.)

Częściowo uwzględniono tj. dopuszczono chodniki,
parkingi, ciągi pieszo-rowerowe

NIE UWZGLĘDNIONO
W ramach regulaminu nie ograniczono projektów
wyłącznie do terenów stanowiących własność gminy,
tylko umożliwiono realizację projektów na terenach
zabudowy wielorodzinnej będących w użytkowaniu
wieczystym.

7.

Zakaz realizacji projektów dotyczących zakupu wyposażenia dla
klubów sportowych

UWZGLĘDNIONO

8.

Aby projekt był realizowany musi zdobyć minimum 100 głosów

UWZGLĘDNIONO

9.

Rezygnacja z listy poparcia projektu z 20 podpisami

NIE UWZGLĘDNIONO

10.

Rezygnacja z obowiązku organizowania spotkań z
wnioskodawcami, którzy zgłosili protest na odrzucone projekty

NIE UWZGLĘDNIONO

Wprowadzić preferowany zapis o działaniach miękkich, związanych
z integracją społeczności lokalnych, w tym: konferencje, festyny,
11.
spotkania nieformalne, gry, zabawy integracyjne, pikniki rodzinne,
zajęcia o różnym charakterze,

12.

Wykluczenie projektów realizowanych na rzecz jednostek
organizacyjnych Miasta i spółek komunalnych

Na etapie kampanii informacyjno-edukacyjnej
będziemy promować tego rodzaju działania

NIE UWZGLĘDNIONO

Ustalić skład stałego zespołu weryfikacyjnego, w skład którego
wchodzić będą pracownicy Urzędu Miasta, Radni Rady Miasta
Racibórz oraz dyrektorzy (bądź kierownicy) jednostek
zewnętrznych ( MZB w Raciborzu, OPS, Biblioteka itp., jeśli w danej
NIE UWZGLĘDNIONO
13. edycji pojawia się projekty dotyczące tych jednostek. Propozycja
ze względu na różnorodność zgłaszanych projektów
powołania stałego zespołu weryfikacyjnego ma na celu
wyeliminowanie sytuacji, gdy spotkanie trzeba rozpocząć od
omówienia projektów osobom, które uczestniczą w spotkaniu po
raz pierwszy.

Obniżyć minimalny wiek zgłaszającego do 16 lat (Propozycja wynika
z faktu każdorazowego obowiązkowego oceniania zgłaszających
przez Zespół Weryfikacyjny. Rozwiązanie takie poszarza grono
14.
potencjalnych zgłaszających, a tym samym większej liczby
projektów-pomysłów. Rozwiązanie to jest stosowane przez liczne
jednostki administracji publicznej np. Miasto Katowice

NIE UWZGKLĘDNIONO

Zgłaszanie projektu w wersji papierowej jest mało praktyczne i nie
powoduje, że dokumenty aplikacyjne np. podlegają wstępnej
weryfikacji w chwili złożenia. Taka forma zgłaszania jest również
uciążliwa jeśli zgłaszający jako załącznik chce złożyć np. komplet
kolorowych projektów roboczych (niekiedy w wersji 3D)
dotyczących danego zadania, wraz z ich wizualizacją. Podmioty
publiczne powinny umożliwić zgłaszającym złożenia dokumentów /
15.
podań również za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej
organu i opatrzenia podpisem potwierdzonym profilem zaufanym
ePUAP lub niekwalifikowanym podpisem elektronicznym CC SEKAP.
Taka forma umożliwia wygodne i kompletne przesyłanie
dokumentacji- zgłoszenia z oszczędnością czasu zarówno dla
zgłaszających jak i pracowników Urzędu Miasta Racibórz.
Rozwiązanie takie jest z powodzeniem stosowane przez liczne
jednostki administracyjne np. Miasto Katowice.

16.

Regulamin powinien uwzględniać możliwość realizacji projektów
nieruchomościowych stanowiących własność Skarbu Państwa w
użytkowanie wieczyste. Takie rozwiązanie znajduje się między
innymi w regulaminach Miasta Rybnik i Katowice.

NIE UWZGLĘDNIONO

NIE UWZGLĘDNIONO

