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RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 
DOTYCZĄCYCH WSKAZANIA ZADAŃ 

DO ZIELONEGO BUDŻETU MIASTA KATOWICE

PRZEDMIOT KONSULTACJI
Przedmiotem konsultacji społecznych przeprowadzonych w ramach procesu Zielonego Budżetu miasta 
Katowice, wprowadzonych zarządzeniem prezydenta Katowic Marcina Krupy, było zdiagnozowanie 
potrzeb mieszkańców w zakresie szeroko pojętej ekologii i ochrony środowiska naturalnego, których 
realizacja przyczyniłaby się do poprawy warunków życia oraz zamieszkiwania w Katowicach.

CEL KONSULTACJI
Konsultacje społeczne miały na celu zebranie propozycji projektów zgłoszonych przez mieszkańców, 
które w najwyższym stopniu wpisywałyby się w założenia Zielonego Budżetu miasta Katowice 
i charakteryzowały się największym wpływem na poprawę środowiska naturalnego na terenie miasta.

W ramach procedury 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), jak i tych związanych z systemowymi programami dotyczącymi 
zwierząt (np. sterylizacja, zajęcia edukacyjne o właściwej opiece oraz odżywianiu).

Na podstawie zebranych propozycji przygotowano listę zadań, które przeznaczono do realizacji w roku 
2021 przez poszczególne jednostki organizacyjne i komórki Urzędu Miasta w Katowicach: Zakład Zieleni 
Miejskiej, Wydział Edukacji i Sportu, Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej oraz Wydział 
Kultury.
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ZASIĘG TERYTORIALNY KONSULTACJI

Konsultacje społeczne miały charakter ogólnomiejski i uprawnionymi do udziału w nich byli wszyscy 
mieszkańcy Katowic.

ODPOWIEDZIALNY ZA PRZEPROWADZENIE KONSULTACJI

Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice, referat Konsultacji Społecznych i Budżetu 
Obywatelskiego.

FORMA PRZEPROWADZENIA AKCJI INFORMACYJNEJ ORAZ KONSULTACJI
Konsultacje społeczne zostały uruchomione z inicjatywy prezydenta Marcina Krupy, zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Katowice nr 823/2020 z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie przeprowadzenia 
konsultacji społecznych dotyczących wskazania zadań do Zielonego Budżetu miasta Katowice.

Informację o konsultacjach opublikowano na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta 
Katowice, na portalach bo.katowice.eu oraz katowice.eu/zielonybudzet.

Ponadto informacje o możliwości wzięcia udziału w konsultacjach społecznych zostały szeroko 
rozpowszechnione za pomocą różnych urzędowych kanałów informacyjnych -  m.in.: zamieszczone 
kilkukrotnie na łamach miejskiego miesięcznika Nasze Katowice (wydanie marcowe, kwietniowe 
i majowe), rozesłane biuletynem informacyjnym do dziennikarzy, w formie newslettera w ramach 
Biuletynu Informacyjnego Mieszkańca Katowic czy na profilach Twitter oraz Facebook m.in. Budżetu 
Obywatelskiego czy miasta Katowice. W celach informacyjnych opublikowano również specjalny folder 
dotyczący procedury Zielonego Budżetu.

Opinie mieszkańców pozyskiwane były za pomocą specjalnych formularzy zgłoszeniowych. Każdy 
mieszkaniec mógł zgłosić dowolną liczbę wniosków, przy czym każdy wniosek wymagał złożenia 
osobnego formularza zgłoszeniowego. 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 w dniach od 1 kwietnia do 14 maja 2020 roku:

• pocztą tradycyjną na adres: Wydział Komunikacji Społecznej Urząd Miasta Katowice, Rynek 13, 
40-003 Katowice

• drogą elektroniczną poprzez:

a) Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Miasta Katowice lub
b) wiadomość e-mail na adres: zielonybudzet@katowice.eu, w formie załącznika do wiadomości
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ZEBRANE OPINIE
Proces konsultacyjny podzielony został na trzy etapy:

1. Weryfikacja formalna wniosków przez Wydział Komunikacji Społecznej
2. Weryfikacja merytoryczna wniosków przez merytorycznie właściwe jednostki organizacyjne 

miasta Katowice oraz komórki Urzędu Miasta Katowice
3. Rekomendacja wydana przez Zespół Oceniający Zielonego Budżetu miasta Katowice

Weryfikacja formalna wniosków dotyczyła poprawności i kompletności wypełnienia formularza, 
zgodnie z zapisami Zarządzenia nr 823/2020. Pierwszy etap weryfikacji trwał do 1 czerwca 2020 roku, 
a weryfikację pozytywnie przeszło 117 ze 128 złożonych propozycji (zał. nr 4 do raportu).

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, trwającej do 14 sierpnia 2020 roku, pozytywnie zakwalifikowano 72 wnioski 
(zał. nr 5 do raportu).

Wszystkie pozytywnie ocenione propozycje mieszkańców zostały przekazane do ostatniego etapu 
procesu -  prac eksperckich Zespołu Oceniającego, w skład którego weszli eksperci z Urzędu Miasta 
Katowice oraz Zakładu Zieleni Miejskiej oraz środowisk naukowych i organizacji pozarządowych: 
dr hab. Edyta Sierka (Uniwersytet Śląski), dr hab. inż. arch. Krzysztof Rostański (Politechnika Śląska) 
oraz Olaf Józefoski (prezes Stowarzyszenia Wolnej Herbaty). Trzeci etap zakończył się 30 września, 
a w jego wyniku Zespół Oceniający wskazał listę zadań wskazanych do realizacji, w podziale na projekty 
lokalne i ogólnomiejskie. Ostatecznie wybrano 54 projekty mieszkańców za blisko 2 min złotych, które 
zostaną zrealizowane w 2021 roku (zał. nr 6 do raportu).

Ostateczne stanowisko w kwestii wyboru projektów w ramach konsultacji społecznych wyraził 
Prezydenta Miasta Katowice, który przychylił się do stanowiska Zespołu Oceniającego.

Informacje o ostatecznych wynikach weryfikacji wniosków na pierwszych dwóch etapach publikowane 
były przez Wydział Komunikacji Społecznej w terminach zgodnych z harmonogram konsultacji 
określonych w załączniku nr 1 do zarządzenia, na stronie bo.katowice.eu oraz w zakładce „Konsultacje 
społeczne" na stronie katowice.eu/konsultacje.

Ostatecznie w ramach konsultacji wybrano 54 projekty, z czego cztery to pomysły ogólnomiejskie, a 50 
ma charakter lokalny. Wśród zadań wybranych z propozycji mieszkańców znalazły się m.in.:

- zazielenienie 22 przystanków -  po jednym w każdej dzielnicy Katowic
- odtworzenie małej retencji w Katowickim Parku Leśnym
- nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów w dzielnicach wschodnich (Nikiszowiec, Janów, Szopienice, 
Burowiec, Dąbrówka Mała)
- stworzenie ogrodu deszczowego
- stworzenie łąk kwietnych
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- zakup i montaż budek lęgowych dla ptaków miejskich (sikorek, szpaków i wróbli)
- montaż hoteli dla owadów
- realizacja zajęć z zakresu zero waste dla uczniów klas ósmych
- eko-warsztaty dla dorosłych z zakresu dobrych nawyków, recyklingu i oszczędzania zasobów

Pula Zielonego Budżetu wyniosła 3 min zł -  w tym blisko 600 tys. zł przeznaczono na zadania 
o charakterze ogólnomiejskim. W ramach 3-milionowej puli Zielonego Budżetu nie zostały 
zagospodarowane środki w wysokości miliona złotych, co wynikało m.in. z podziału środków na 
poszczególne dzielnice, ilości złożonych wniosków i oceny zespołu ekspertów. Decyzją prezydenta 
środki te nie wrócą jednak do budżetu miasta, ale trafią do Zakładu Zieleni Miejskiej. Milion złotych 
zostanie przeznaczony m.in. na nasadzenie nowych drzew na rynku i ul. 3 Maja. W ramach tej kwoty 
zostaną też zrealizowane projekty ogólnomiejskie z Zielonego Budżetu, które co prawda nie zmieściły 
się w puli dostępnych środków -  ale zyskały uznanie komisji ekspertów -  np. obsadzenie bluszczem 
muru kolejowego w centrum miasta czy też zakup tomografu do badania drzew.

W związku z bardzo wysokim poziomem merytorycznym pozytywnie ocenionych propozycji 
zgłoszonych przez mieszkańców, po drugim etapie weryfikacji, celem optymalizacji wydatkowania 
środków przeznaczonych na Zielony Budżet miasta Katowice i przeznaczenie do realizacji jak 
największej liczby zgłoszonych propozycji mieszkańców, dokonano zmiany zarządzenia w sposób 
nadający Zespołowi Oceniającemu kompetencję zmiany zakresu przedmiotowego zadania i jego 
wartości (zarządzenie nr 1214/2020 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 25 września 2020 r. 
zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. wskazania zadań do 
Zielonego Budżetu miasta Katowice).

Załączniki:

1. Zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice nr 823/2020 z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie przeprowadzenia 
konsultacji społecznych dot. wskazania zadań do Zielonego Budżetu miasta

2 . Zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice nr 971/2020 z dnia 19 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie w 
sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. wskazania zadań do Zielonego Budżetu miasta Katowice

3. Zarządzenie nr 1214/2020 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 25 września 2020 r. zmieniające zarządzenie w 
sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. wskazania zadań do Zielonego Budżetu miasta Katowice

4 . Wyniki pierwszego etapu weryfikacji propozycji mieszkańców zgłoszonych do Zielonego Budżetu miasta Katowice
5. Wyniki drugiego etapu weryfikacji propozycji mieszkańców zgłoszonych do Zielonego Budżetu miasta Katowice
6. Wykaz propozycji mieszkańców przeznaczonych do realizacji w 2021 roku w ramach Zielonego Budżetu miasta 

Katowice
7. Stanowisko Prezydenta Miasta Katowice wobec propozycji zebranych w ramach konsultacji społecznych
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