
Jak ma wyglądać czwarta edycja lubelskiego Budżetu Obywatelskiego?

Zapraszamy  do  przedstawienia  pomysłów  na  regulamin  czwartej  edycji  lubelskiego  Budżetu
Obywatelskiego. Prosimy o przedstawienie ich w poniższej  tabeli. Po uzupełnieniu tabeli należy ją
przesłać na adres  obywatelski@lublin.eu do 13 listopada 2016 r.  Prosimy, w miarę możliwości, o
jasno i konkretnie przedstawione propozycje wraz z ich uzasadnieniem. W jednym formularzu można
przedstawić dowolną ilość propozycji.

Dane kontaktowe (Prosimy wypełnienie jeśli chcą Państwo być zaproszeni do dalszej części konsultacji):

Imię i nazwisko: Dominik Starczewski
Nazwa instytucji/organizacji: Indywidualnie

e-mail: dominiase@gmail.com
telefon:

1.

 

Propozycja (Prosimy o przedstawienie  propozycji lub uwagi jaka powinna zostać uwzględniona w przyszłorocznym Budżecie 
Obywatelskim w Lublinie):

Zmiana terminu głosowania na np.  21-30 września 2017.

Uzasadnienie propozycji (Prosimy o wskazanie dlaczego regulamin powinien uwzględniać powyższa propozycję. Prosimy o 
przedstawienie problemu, który zostanie rozwiązany dzięki Państwa propozycji. O ile to możliwe prosimy o zarysowanie skutków jakie może 
wywołać wdrożenie Państwa propozycji.):
Obecny termin głosowania powoduje, że projekty studenckie, w szczególności duże, są praktycznie nie do 
pobicia. Projekty dzielnicowe mają ograniczone szanse z nimi konkurować z uwagi na zupełnie różne proporcje 
w możliwości dotarcia z informacją do mieszkańców i zbierania głosów. Z doświadczenia wiem że większość 
głosujących studentów spoza Lublina, nie wie nawet na co konkretnie głosuje, po prostu podpisują karty, które 
wręczyli im starostowie czy inni przedstawiciele wnioskodawców. Działo się tak, gdyż pisząc do kolegi w sprawie 
poparcia naszego wniosku i starając się go przekonać do wsparcia naszej inicjatywy osiedlowej, stwierdził, że już 
coś podpisał, jak cała jego grupa na zajęciach, nawet nie wiedział co. Zmiana terminu głosowania pozwoliłaby, 
by  zagłosowali przede wszystkim mieszkańcy Lublina, zwiększyłoby to ich szanse, a wśród studentów  głos 
oddaliby Ci, którzy naprawdę się  interesują problematyką Budżetu Obywatelskiego, np. poprzez Internet. 

2 Propozycja (Prosimy o przedstawienie propozycji lub uwagi jaka powinna zostać uwzględniona w przyszłorocznym Budżecie Obywatelskim
w Lublinie):
Podział środków na 2 pule: ogólnomiejską, obejmującą co najmniej 3 dzielnice lub wszystkie oraz dzielnicową 

Uzasadnienie propozycji (Prosimy o wskazanie dlaczego regulamin powinien uwzględniać powyższa propozycję. Prosimy o 
przedstawienie problemu, który zostanie rozwiązany dzięki Państwa propozycji. O ile to możliwe prosimy o zarysowanie skutków jakie 
może wywołać wdrożenie Państwa propozycji.):
Zwiększyłoby  to szansę poszczególnych mniejszych dzielnic na sukces, gdyż nie musiałyby konkurować z 
projektami ogólnomiejskimi. 

3. Propozycja (Prosimy o przedstawienie propozycji lub uwagi jaka powinna zostać uwzględniona w przyszłorocznym Budżecie Obywatelskim
w Lublinie):
Wyniki głosowania na projekty dzielnicowe wyrażane w procentach głosów do liczby mieszkańców.

Uzasadnienie propozycji (Prosimy o wskazanie dlaczego regulamin powinien uwzględniać powyższa propozycję. Prosimy o 
przedstawienie problemu, który zostanie rozwiązany dzięki Państwa propozycji. O ile to możliwe prosimy o zarysowanie skutków jakie 
może wywołać wdrożenie Państwa propozycji.):
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 Np. jeśli dzielnica A, uzyska 2000 głosów na 8000 mieszkańców, a dzielnica B 4000 na 29000 tysięcy to żeby  
przechodził projekt dzielnicy  A. W innym wypadku nie ma ona praktycznie żadnych szans. 

Pozdrawiam  serdecznie i liczę  na  rozpatrzenie  przedstawionych przeze mnie 
uwag i propozycji. 

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem e-mail: obywatelski@lublin.eu.
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