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RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
DOTYCZĄCYCH WSKAZANIA ZADAŃ
DO II EDYCJI ZIELONEGO BUDŻETU MIASTA KATOWICE
PRZEDMIOT KONSULTACJI
Przedmiotem konsultacji społecznych była diagnoza potrzeb mieszkańców Katowic w zakresie szeroko
pojętej ekologii i ochrony środowiska.
Zielony budżet to kolejne, obok budżetu obywatelskiego, narzędzie włączające mieszkańców
we współdecydowanie o sprawach miasta i umożliwiające realny wpływ na poprawę środowiska
naturalnego na terenie miasta. Na realizację projektów w 2022 r. w ramach Zielonego Budżetu miasta
Katowice decyzją Prezydenta Miasta przeznaczono kwotę 3 mln zł. Środki te rozdzielono między 22
jednostki pomocnicze miasta, a jej część przeznaczono również na pulę projektów ogólnomiejskich.

CEL KONSULTACJI
Konsultacje społeczne miały na celu zebranie pomysłów mieszkańców i wybór takich, które
w najwyższym stopniu wpisywałyby się w założenia Zielonego Budżetu miasta Katowice
i charakteryzowały największym wpływem na poprawę środowiska naturalnego na terenie miasta.
Mieszkańcy mieli możliwość zgłoszenia propozycji w formie projektów korzystnych dla środowiska
naturalnego (m.in. zazielenienie przestrzeni publicznej, systemowa rewitalizacja skwerów i parków,
tworzenie łąk kwietnych, tworzenie ogrodów deszczowych i zbiorników małej retencji na terenach
skwerów i parków miejskich, warsztaty i działania edukacyjne w zakresie ekologii i ochrony przyrody)
oraz projektów związanych z systemowymi programami dotyczącymi zwierząt (np. sterylizacja, zajęcia
edukacyjne o właściwej opiece oraz odżywianiu).

ZASIĘG TERYTORIALNY KONSULTACJI
Konsultacje społeczne miały charakter ogólnomiejski i były skierowane do wszystkich mieszkańców
Katowic.
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ODPOWIEDZIALNY ZA PRZEPROWADZENIE KONSULTACJI
Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice.

AKCJA INFORMACYJNA
Informacje o konsultacjach były publikowane na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu
Miasta Katowice i na portalach: bo.katowice.eu, katowice.eu/konsultacje, katowice.eu/zielonybudzet.
Ponadto informacje o możliwości wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz poszczególnych
etapach weryfikacji były szeroko rozpowszechnione za pomocą urzędowych kanałów informacyjnych
w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter), miejskiego informatora Nasze Katowice (wydanie
majowe i sierpniowe), rozsyłane przez biuletyn informacyjny dedykowany dziennikarzom oraz
mieszkańcom, pocztą elektroniczną do Radnych Rady Miasta oraz Radnych Rad Jednostek
Pomocniczych miasta Katowice. W celach informacyjnych opublikowano również specjalny folder –
Przewodnik po II edycji Zielonego Budżetu Miasta Katowice.

DZIAŁANIA PODJĘTE W RAMACH KONSULTACJI
Konsultacje społeczne zostały uruchomione zarządzeniem nr 1504/2021 Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. wskazania zadań do
II edycji Zielonego Budżetu miasta Katowice. Określono w nim m.in. formę przeprowadzenia
konsultacji, sposób i tryb zgłaszania propozycji zadań oraz harmonogram działań.

HARMONOGRAM II EDYCJI ZIELONEGO BUDŻETU MIASTA KATOWICE
Akcja informacyjno-promocyjna

od 12 do 25 kwietnia 2021 r.

Zgłaszanie projektów zadań do Zielonego Budżetu

od 26 kwietnia
do 27 maja 2021 r.

I etap weryfikacji

do 17 czerwca 2021 r.

Ogłoszenie wyników I etapu weryfikacji

do 24 czerwca 2021 r.

II etap weryfikacji

do 2 września 2021 r.

Ogłoszenie wyników II etapu weryfikacji

do 9 września 2021 r.

Etap pracy Zespołu Oceniającego

do 23 września 2021 r.
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Ogłoszenie wyników pracy Zespołu Oceniającego
oraz informacji o wyborze zadań do realizacji

do 30 września 2021 r.

Konsultacje przeprowadzono w formie otwartego naboru wniosków do Zielonego Budżetu miasta
Katowice. Propozycje działań mieszkańcy składali za pomocą formularza zgłoszeniowego, którego wzór
został określony zarządzeniem. Każdy mieszkaniec mógł zgłosić dowolną liczbę propozycji zadań, przy
czym każde z nich wymagało złożenia osobnego formularza.
Propozycje zadań przyjmowano w dwóch kategoriach:



projektów ogólnomiejskich - zlokalizowanych na terenie miasta Katowice i odpowiadających
na potrzeby mieszkańców więcej niż jednej jednostki pomocniczej;
projektów lokalnych - zlokalizowanych na terenie jednej jednostki pomocniczej miasta
Katowice (składane przez mieszkańców zamieszkujących jednostkę pomocniczą, której dotyczy
zgłaszane zadanie);

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należało złożyć od 26 kwietnia do 27 maja 2021 r. na jeden
z poniżej podanych sposobów:




osobiście w Wydziale Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice
pocztą tradycyjną (wniosek powinien wpłynąć do Urzędu najpóźniej 27 maja 2021 r.)
drogą elektroniczną poprzez:

a) Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Miasta Katowice
b) wiadomość e-mail na adres: zielonybudzet@katowice.eu, w formie załącznika do wiadomości

Zebrane propozycje zadań, zgodnie z zarządzeniem, podlegały weryfikacji na trzech etapach:




weryfikacja formalna wniosków przeprowadzona przez Wydział Komunikacji Społecznej
weryfikacja merytoryczna wniosków przeprowadzona przez merytorycznie właściwe jednostki
organizacyjne miasta Katowice oraz komórki Urzędu Miasta Katowice
etap pracy Zespołu Oceniającego, który kończy się przygotowaniem rekomendacji, czyli
wskazaniem do realizacji tych projektów mieszkańców, które w najwyższym stopniu wpisują
się w założenia Zielonego Budżetu miasta Katowice i charakteryzują się największym wpływem
na poprawę środowiska naturalnego na terenie miasta.

ZEBRANE OPINIE
W czasie naboru wniosków, od 26 kwietnia do 27 maja, do Wydziału Komunikacji Społecznej wpłynęło
164 propozycji zadań na łączną kwotę ponad 6 mln złotych. Wśród wszystkich zgłoszeń znalazło się 28
projektów ogólnomiejskich.
Spośród złożonych wniosków, aż 153 pozytywnie oceniono pod względem formalnym. Weryfikacja
formalna wniosków dotyczyła poprawności i kompletności wypełnienia formularza, zgodnie z zapisami
zarządzenia – patrz załącznik nr 2 do raportu.
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Kolejny etap, weryfikacja merytoryczna, odbywał się w wydziale lub instytucji miejskiej, w których
realizowane są zadania o określonym charakterze. Na tym etapie sprawdzone zostały elementy
składowe, które zadecydowały czy projekt spełnia warunki umożliwiające jego realizację. W czasie
weryfikacji merytorycznej pozytywnie oceniono 127 wniosków - patrz załącznik nr 3 do raportu.
Wszystkie pozytywnie zweryfikowane na drugim etapie oceny propozycje mieszkańców zostały
przekazane do ostatniej fazy procesu – prac eksperckich Zespołu Oceniającego. W jego skład weszli
eksperci z Urzędu Miasta Katowice oraz Zakładu Zieleni Miejskiej, środowisk naukowych i organizacji
pozarządowych: dr hab. Edyta Sierka (Uniwersytet Śląski), dr hab. inż. arch. Krzysztof Rostański
(Politechnika Śląska) oraz Natalia Szyszko (prezes Stowarzyszenia Kurka Wodna). W toku prac Zespół
Oceniający wskazał listę zadań do realizacji, w podziale na projekty lokalne i ogólnomiejskie. Wybrano
89 projektów mieszkańców za blisko 2,7 mln złotych, które w opinii Zespołu charakteryzują się
największym wpływem na poprawę środowiska naturalnego na terenie miasta - patrz załącznik nr 4
do raportu.
Wyniki konsultacji czyli lista zadań wskazanych do realizacji przez Zespół Oceniający została przekazana
Prezydentowi Miasta Katowice. Stanowisko Prezydenta wobec pomysłów zebranych w trakcie
konsultacji wraz ze wskazaniem zadań, które będą realizowane z II edycji Zielonego Budżetu Miasta
Katowice w roku 2022 jest zawarte w załączniku nr 5 do raportu.

Załączniki:
1.
2.
3.
4.
5.

Zarządzenie nr 1504/2021 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 26 lutego 2021 r.
Wyniki pierwszego etapu weryfikacji
Wyniki drugiego etapu weryfikacji
Wykaz propozycji zadań wskazanych do realizacji przez Zespół Oceniający
Stanowisko Prezydenta Miasta Katowice wobec propozycji zebranych w ramach konsultacji społecznych
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