Mikołów, dnia 15 XII 2020 r.
Klub Radnych
Obywatelski Komitet Samorządowy
Pan Stanisław Piechula
Burmistrz Mikołowa
przez
Przewodniczącą Rady Miejskiej
Panią Katarzynę Syryjczyk – Słomską
Interpelacja
dotyczy: utworzenia Zielonego Budżetu Obywatelskiego w Mikołowie
Szanowny Panie Burmistrzu,
Budżet Obywatelski w Mikołowie to element procesu budowy społeczeństwa obywatelskiego, z którego
wszyscy mieszkańcy mogą być dumni. Od kilku lat co roku rosnąca popularność i zaangażowanie
Mikołowian pokazały jak ważną częścią w trudnym procesie pobudzania obywatelskiej partycypacji jest
mikołowski BO. Rozumiemy, że decyzja o czasowym zawieszeniu BO na skutek pandemii SARS-COV-2
musiała być niełatwa.
Tym bardziej cieszy nas informacja o tym, że w 2021 roku Budżet Obywatelski wróci do samorządowego
kalendarza Mikołowa. Jednak uważamy, że wymaga dodatkowej promocji, aby - po roku przerwy odzyskać zainteresowanie i zaufanie mieszkańców. Apelujemy do Pana Burmistrza o wprowadzenie
zmiany, która z jednej strony da nowe życie Budżetowi Obywatelskiemu, a z drugiej wpisze się
w proekologiczne działanie miasta.
Zielony Budżet Obywatelski to inicjatywa, która ma część środków przeznaczonych
na BO wydatkować jedynie na proekologiczne projekty mieszkańców, dotyczące terenów zielonych
i zielono-niebieskiej infrastruktury. Projekty mieszkańców takie jak nasadzenia roślinności, budowa
nowych i przekształcanie istniejących przestrzeni rekreacyjnych, budowa parków kieszonkowych,
renowacja i modernizacja istniejących terenów zielonych, budowa ogrodów deszczowych, budowa
nowoczesnej infrastruktury ekologicznej czy inne projekty oparte o zieleń miałby tym samym większe
szanse na realizację.
Jednocześnie wnioskujemy, aby na ten cel przeznaczyć dodatkowe środki w ramach Budżetu
Obywatelskiego i podnieść pulę ogólną do 1 200 000 zł (tj. 600 000 na projekty duże, 400 000 na projekty
małe i 200 000 na projekty "zielone"). Dzięki temu rozwiązaniu nie tylko na nowo zainteresujemy
mieszkańców ideą społecznej partycypacji, ale także w naszym mieście powstanie więcej atrakcyjnych
terenów zielonych i miejsc przeznaczonych do wypoczynku i rekreacji oraz podniesie się poziom
Świadomości ekologicznej mieszkańców.
Dziękujemy!
Z wyrazami szacunku,
Radni Klubu OKS
1

OKS - Obywatelski Komitet Samorządowy
Łączy nas Mikołów

