Gmail - Apel Kongresu Ruchów Miejskich ws. budżetu obywatelskiego

1z1

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=ae4d6ccdbe&view=pt&search=a...

Pawel Gorny <gorny.pawel@gmail.com>

Apel Kongresu Ruchów Miejskich ws. budżetu obywatelskiego
Jarosiewicz Joanna <j.jarosiewicz@um.olesnica.pl>
Do: Pawel Gorny <gorny.pawel@gmail.com>

4 maja 2020 12:01

Dzień dobry, informuję, iż Miasto Oleśnica realizuje i zamierza realizować zadania z
tegorocznego budżetu obywatelskiego, pod znakiem zapytania stoi tylko letnie kino
plenerowe z uwagi na obecny zakaz zgromadzeń. W piątek 30 kwietnia na sesji radni podjęli
uchwałę o budżecie obywatelskim na rok 2021, uchwały te są podejmowane corocznie od
2015 r. wiosną i w tym zakresie nic się nie zmieniło.
Z poważaniem
Joanna Jarosiewicz – skarbnik Miasta Oleśnicy
From: Pawel Gorny
Sent: Wednesday, April 29, 2020 10:05 AM
To: kongres.miejski@gmail.com
Subject: Apel Kongresu Ruchów Miejskich ws. budżetu obywatelskiego
Szanowni Państwo Prezydenci i Burmistrzowie Miast!

Jako Związek Stowarzyszeń Kongres Ruchów Miejskich, zrzeszający ponad 40 miejskich organizacji społecznych
z całego kraju, apelujemy do Państwa o realizację tegorocznych budżetów obywatelskich i przeprowadzenie
naborów do budżetów obywatelskich na rok kolejny.
Pełna treść apelu w załączeniu.
Z uszanowaniem,
Paweł Górny
członek zarządu Kongresu Ruchów Miejskich

2020-05-19, 13:28

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

Gliwice, 08.05.2020 r.

nr kor. UM.434848.2020

Związek Stowarzyszeń
KONGRES RUCHÓW MIEJSKICH
ul. Turniowa 22
60-116 Poznań
ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
Tel. +48 32 231 30 41
Fax +48 32 231 27 25
boi@um.gliwice.pl
www.gliwice.eu
Godziny pracy Urzędu
Miejskiego:
poniedziałek - środa:
8:00 - 16:00;
czwartek: 8:00 - 17:00;
piątek: 8:00 - 15:00

Szanowni Państwo,
budżet obywatelski, jako narzędzie partycypacji, jest niewątpliwie istotnym
instrumentem aktywizacji społeczności lokalnych. W Gliwicach to już tradycja,
a był on realizowany zanim stał się na mocy ustawy obligatoryjny dla gmin.
Jednak w obliczu zaistniałej sytuacji, spowodowanej pandemią, jego realizacja
w tym roku może stać pod znakiem zapytania.

Biuro
Prezydenta Miasta
ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
Tel. +48 32 238 54 27
Fax +48 32 231 27 25
bpm@um.gliwice.pl

W

Gliwicach

tegoroczna

procedura

budżetu

obywatelskiego

jest

przygotowana i teoretycznie w każdej chwili może zostać uruchomiona.
Obecnie jest zawieszona. Czekamy na rozwój sytuacji w kraju i związane z tym
regulacje prawne. W tym momencie trudno odpowiedzialnie stwierdzić, kiedy
można by rozpocząć jej realizację. Nie wiemy jak będą zmieniać się
obowiązujące przepisy. Tym samym nie wiemy, w jakim kierunku należy naszą
procedurę budżetu obywatelskiego ewentualnie znowelizować.
Biorąc powyższe pod uwagę, proszę o cierpliwość i śledzenie rozwoju
sytuacji w nieco szerszym kontekście społeczno-gospodarczym. Pewne jest,
że właściwe rozwiązanie musi zostać znalezione, ale to nie zależy tylko od nas.
Z poważaniem
(-) Katarzyna Chwastek
Zastępca Naczelnika
Biura Prezydenta Miasta

Kopia: a/a
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Pawel Gorny <gorny.pawel@gmail.com>

Apel Kongresu Ruchów Miejskich ws. budżetu obywatelskiego
Urząd Miejski w Książu Wlkp. <urzad@ksiaz-wlkp.pl>
Do: Pawel Gorny <gorny.pawel@gmail.com>

4 maja 2020 13:29

Szanowny Panie,
odpowiadając na apel z dnia 29 kwietnia 2020 r., Urząd Miejski w Książu Wlkp. uprzejmie informuje, że ze
względu na obecną sytuację epidemiologiczną w Polsce nie możliwym jest przeprowadzenie konsultacji
dotyczących Budżetu Obywatelskiego w Gminie Książ Wlkp. Bezpośrednie kontakty międzyludzkie związane
z przygotowaniem projektów, ich konsultowaniem, ewentualnymi korektami, a następnie przeprowadzeniem
głosowaniem, mogłoby skutkować bezpośrednim narażeniem życia i zdrowia mieszkańców Gminy Książ
Wlkp. Podjęto zatem decyzję o odstąpieniu przeprowadzenia konsultacji w bieżącym roku. Treść Uchwały Nr
XVIII/125/2020 zmieniającą uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Książ
Wlkp. dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Książ Wlkp. dostępna pod linkiem:
http://ksiazwlkp.esesja.pl/zalaczniki/83299/uchwala-xviii-125-2020_767988.pdf.
Jednocześnie informujemy, że zwycięskie projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2020 r., zostaną
zrealizowane w bieżącym roku bez przeszkód.

Z poważaniem,
Agnieszka Drzewiecka
Sekretariat Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.

W dniu 2020-04-29 o 11:30, Pawel Gorny pisze:
Szanowni Państwo Prezydenci i Burmistrzowie Miast!

Jako Związek Stowarzyszeń Kongres Ruchów Miejskich, zrzeszający ponad 40 miejskich organizacji
społecznych z całego kraju, apelujemy do Państwa o realizację tegorocznych budżetów obywatelskich i
przeprowadzenie naborów do budżetów obywatelskich na rok kolejny.
Pełna treść apelu w załączeniu.

Z uszanowaniem,
Paweł Górny
członek zarządu Kongresu Ruchów Miejskich

Wolny od wirusów. www.avast.com

2020-05-19, 13:53

Warszawa, /elektroniczny znacznik czasu/
BPRM.31.16.2020(2)/KG

Pani Jarosława MAĆKOWIAK
Dyrektor Biura Ministra
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji
Szanowna Pani Dyrektor,
w załączeniu przekazuję, według kompetencji, skierowane m.in. do Prezesa Rady
Ministrów wystąpienieZwiązku Stowarzyszeń Kongres Ruchów Miejskich
z 28kwietnia 2020 r. dotyczącepozostawienia w dotychczasowej formietegorocznych
budżetów obywatelskich oraz trwających naborów do nich na rok 2021.
Z wyrazami szacunku
Rafał Siemianowski
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Do wiadomości:
Pani Marta Bejnar-Bejnarowicz
Prezes Zarządu Związku Stowarzyszeń Kongres Ruchów Miejskich

