
Protokół z posiedzenia Rady ds. 

Partycypacji Społecznej 

Poniedziałek, 23 maja 2022 r. 

 

Posiedzenie odbyło się w Ratuszu ul. Jezuickiej 1. 

W posiedzeniu uczestniczyli:  

- Pan Krzysztof Badowski 

- Pan Szymon Baumgart 

- Pan Paweł Bokiej 

- Pan Krzysztof Borowicz 

- Pan Kazimierz Drozd 

- Pani Maria Gałęska 

- Pan Patryk Gulcz 

- Pan Paweł Górny 

- Pan Kornel Kopczyk 

- Pan Jan Kwiatoń 

- Pani Patrycja Olszewska 

- Pan Jacek Rosół  

- Pan Michał Sztybel 

- Pani Ewa Zbelicka 

Ponadto, na zaproszenie Przewodniczącego Rady ds. Partycypacji Społecznej,  

w posiedzeniu uczestniczyli także: 

- Pani  Ewa Hardyk - Zastępca Prezesa Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

- Pan Krzysztof Mójta - członek Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Członków 

Spółdzielni Mieszkaniowych 

Porządek posiedzenia: 



 Omówienie projektu regulaminu programu Bydgoski Budżet Obywatelski: 

Zaproponowany przez Przewodniczącego porządek posiedzenia  (omówienie projektu 

regulaminu programu Bydgoski Budżet Obywatelski) poprzedziła krótka informacja  

o możliwości realizowania inwestycji z programu Bydgoski Budżet Obywatelski na terenach 

będących własnością spółdzielni mieszkaniowych. Po przekazaniu informacji obecnym na 

Radzie, zaproszeni goście opuścili posiedzenie.  

Przeprowadzono dyskusję na temat możliwości realizacji inwestycji na terenach nie 

będących własnością miasta oraz nad możliwościami realizacji inwestycji, które byłyby 

zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.  

Przewodniczący Rady po przekazaniu opinii prawnej o możliwości realizacji inwestycji na 

terenach prywatnych m.in. spółdzielni zaproponował, aby Rada – w drodze głosowania – 

udzieliła pełnomocnictwa Przewodniczącemu w zakresie przedstawienia Radzie Miasta 

Bydgoszczy propozycji dotyczącej możliwości realizacji inwestycji z programu BBO na 

terenach niebędących własnością miasta na następujących warunkach: 

- korzystanie z wykonanej inwestycji obywać się będzie z zachowaniem zasady 

ogólnodostępności; 

- koszty utrzymania oraz bieżących napraw będą obowiązkiem podmiotu na którego terenie 

została wykonana inwestycja 

- umowa z właścicielem terenu zawierana będzie na etapie weryfikacji zgłoszonego projektu 

- umowa z właścicielem terenu zawierana będzie na okres amortyzacji inwestycji, jednak nie 

krócej niż na 15 lat 

- zmiany w zakresie możliwości realizacji inwestycji na terenach niebędących we władaniu 

miasta wejdą w życie od kolejnej edycji programu Bydgoski Budżet Obywatelski – w 2023 

roku.  

W głosowaniu: 8 głosami za, 4 głosami przeciw i 3 wstrzymującymi się, Przewodniczącemu 

Rady udzielone zostało pełnomocnictwo w ww. zakresie.   

Następnie na posiedzeniu omawiana  była kwestia wypracowania regulaminu programu 

Bydgoski Budżet Obywatelski.  

Zdecydowano o następujących rozwiązaniach w nowym regulaminie BBO: 

 W przypadku braku wyrażenia opinii, przez właściwą terytorialnie Radę 

Osiedla, w sprawie możliwości przeznaczenia ponad 50 proc. środków na 



jeden projekt, kompetencje do podjęcia decyzji w sprawie posiada Rada ds. 

Partycypacji Społecznej, która – w formie uchwały – decyduje o możliwości 

realizacji projektu za całość środków przeznaczonych na jeden projekt.  

W głosowaniu: 12 głosami za, 1 głosem przeciw i 1 wstrzymującym się, zaakceptowano.  

 Wprowadzenie kategorii  mikroprojektów osiedlowych – na projekty będące 

odrębną, 4 kategorią w programie przeznaczone zostaną środki finansowe  

w ilości 2 procent (środki te zostaną pozyskane z puli projektów 

ponadosiedlowych, które będą posiadały 18 procent ogólnego budżetu) – na 

jeden projekt będzie można przeznaczyć ok. 10.000 złotych. Nowa kategoria 

projektów pozwoli na realizację niewielkich zadań dedykowanych np. 

seniorom. 

W głosowaniu: 11 głosami za, 2 głosami przeciw, zaakceptowano propozycję.   

Ponadto jednomyślnie  przyjęto zmiany w regulaminie zaproponowane przez zespół 

roboczy, tj. 

- zmiana w karcie do głosowania (ograniczenie do: numeru projektu, nazwy projektu  

i skróconego opisu, co powstanie (wraz z lokalizacją) do 200 znaków. Jeśli opis projektu 

będzie rozbudowany, do każdego projektu wygenerowane zostanie odrębne hiperłącze  

z rozszerzonym opisem);  

- termin zgłaszania projektów: 1.06-5.07; 

- termin głosowania 15.11-15.12; 

- dostosowanie reszty harmonogramu do ww. dat; 

- małe projekty społeczne – zmieniono nazwę kategorii na projekty społeczne 

- informowanie o posiedzeniach zespołu ds. weryfikacji z minimalnie 3 dniowym 

wyprzedzeniem - Rada ds. Partycypacji Społecznej dodatkowo weryfikuje projekty, które 

wstępnie uzyskały weryfikację negatywną – w celu zapewnienia możliwości realizacji 

projektu bądź w celu podtrzymania weryfikacji negatywnej. 

Na tym posiedzenie Rady zostało zakończone. 


