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Szanowny Panie!
Poniżej przekazuję odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej
z dnia 3 lutego 2017 r. (data poprawnego wpływu: 7lutego 2017 r.).

Wskazany przez Pana we wniosku projekt z Budżetu Partycypacyjnego w Toruniu na
rok 2017, o numerze 00325 nie był realizowany. Zgodnie . z informacją dostępną na . miejskiej
stronie internetowej projekt ten znajduje się na liście propozycji niewybranych przez
mieszkańców. W głosowaniu uzyskał on 1990 głosów i znalazł się na piątej pozycji listy
projektów ogólnomiejskich, jako projekt, który nie będzie realizowany ze względu na
wyczerpaną pulę środków. W związku z powyższym pytania dotyczące realizacji tego
projektu są bezprzedmiotowe.
Źródło danych na temat projektów wybranych do Budżetu Partycypacyjnego na rok
2017 znajdzie Pan w pliku dostępnym na miejskiej stronie internetowej, bezpośredni adres:
https://www.tonm.pl/sites/default/files/bp 2017 wyniki komplet.pdf.
Jednocześnie informuję, że pod koniec 2016 roku było realizowane działanie
dotyczące sterylizacji 150 kotów wolno żyjących. Było to przedsięwzięcie wykonane zgodnie
z projektem 00240, poddanym pod głosowanie w Budżecie Partycypacyjnym na rok 2016.
Co prawda projekt ten także nie został wybrany przez mieszkańców (ze względu ~a
wyczerpaną pulę środków, plik z informacją dostępny na miejskich stronach internetowych;
http://www.torun.pl/sites/default!files/pictures/Dokumenty/bp 2016 wyniki komplet int ok.
pdf). Jednak zgodnie z regulaminem BP w Toruniu, projekt mógł być wykonany po
rozliczeniu wyżej sklasyfikowanych zadań, w wyniku powstałych oszczędności. Zadanie
zostało przeprowadzone zgodnie z wnioskiem. Ze względu na krótki czas na wykonanie
(informacja o dostępnych środkach została pozyskana dopiero w ostatnich dniach listopada
2016 r.) do realizacji zadania w równych częściach zaproszono wszystkie trzy organizacje
pozarządowe zajmujące się opieką nad kotami środowiskowymi w mieście: Toruńskie
Towarzystwo Ochrony Praw Zwierząt, Fundację KOT, Fundację Hospicjum dla Kotów
Bezdomnych. Koordynatorem działania było Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt, które
zgodnie z podpisaną umową było zobowiązane do zapewnienia równego dostępu do realizacji
zabiegów przez wszystkich czterech realizatorów.
W kwestii wskazanego przez Pana wątku dotyczącego woli autora: "Wolą autora
projektu jest, aby zadanie zostało wykonane przez... " wyjaśniam, że budżet partycypacyjny
nie jest konkursem wykonawców lecz konkursem pomysłów. Oznacza to, że autorzy
wniosków nie mogą wskazywać wykonawcy, ani nawet kręgu, z którego wykonawca
powinien się wywodzić - o czym zdecydowana większość wnioskujących wie. Obowiązkiem
gminy natomiast jest znalezienie realizatorów zadań, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
co miało miejsce także w interesującym Pana przypadku.
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