PROTOKÓŁ
Z POSIEDZENIA RADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NR 4/2021
z 19 marca 2021 roku
Posiedzenie w formie on-line obyło się za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams,
godz. rozpoczęcia - 16.30.
W posiedzeniu udział wzięli:
 Członkowie Rady Budżetu Obywatelskiego (Rada) w składzie przewidzianym
w § 1 Zarządzenia nr 1985/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 05.08.2019 r.,
 Pan Mateusz Płoskonka, Z-ca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK,
 Pani Monika Chylaszek Dyrektor Wydziału Komunikacji społecznej UMK,
 Kandydaci, którzy zgłosili swoje kandydatury na wakaty w Radzie, załącznik
nr 2 do niniejszego Protokołu.
Listę obecności uczestników posiedzenia sporządzono na podstawie listy osób zalogowanych
w aplikacji i stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Protokołu.
Posiedzenie otworzyła Współprzewodnicząca Rady Pani Angelika Kuczaj, przedstawiła
proponowany porządek obrad oraz przekazała głos Współprzewodniczącemu Rady Panu
Janowi Pietras:
1. otwarcie posiedzenia RBO,
2. omówienie zadania nr BO.D7.3/19 pn. „Oko na śmieciarzy",
3. przedstawienie linii graficznej tegorocznej kampanii budżetu obywatelskiego
4. prezentacja kandydatów na członków RBO
5. sprawy bieżące.
Rada przyjęła plan posiedzenia.
a. Głos zabrał Krzysztof Kwarciak, który powiedział, że nie jest do końca poinformowany
na temat zadania pn. „Oko na śmieciarzy" i przyczyn zmiany umiejscowienia kamer,
wyraził zdanie, że Realizator zadania tj. Straż Miejską powinien dążyć do realizacji zadań
zgodnie z zakresem wskazanym przez Wnioskodawcę w projekcie zadania.
Przedstawiciel Straży Miejskiej poinformował Radę, że lokalizacja jednej kamery została
zmieniona w rejon ulicy Gaik, gdzie pozostawianie odpadów komunalnych zdarza
się najczęściej, natomiast w miejscu wskazanym przez Wnioskodawcę kamera
nie zarejestrowała żadnego zdarzenia od lipca do sierpnia 2020 r., natomiast między
sierpniem 2020 a lutym 2021 było to 13 przypadków. Zapewnił, że kamera na prośbę
Wnioskodawcy została przywrócona do pierwotnej lokalizacji.
b. Pan Jan Pietras oddał głos Panu Matuszowi Płoskonce z prośbą o poprowadzenie części
posiedzenia, w której swoje kandydatury przedstawili kandydaci. Odbyło się to
w kolejności wg. załącznika nr 2 do niniejszego Protokołu.
c. Pani Monika Chylaszek omówiła przygotowaną prezentację dotyczącą nowej linii grafiki
tegorocznej edycji BO promującej budżet obywatelski miasta Krakowa.

Koniec posiedzenia godzinna 19.30.
Protokołował: Sebastian Kowalski - Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK.
Protokół zatwierdziła: Angelika Kuczaj - Współprzewodnicząca Rady Budżetu Obywatelskiego

