Uchwała nr 26/2016
Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska
z dnia 05.10. 2016 r
w sprawie wyboru koncepcji zagospodarowanie Parku Zakrzówek

Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska apeluje do Prezydenta Miasta Krakowa
o przerwanie obecnego głosowania w sprawie wyboru koncepcji zagospodarowanie Parku Zakrzówek
i przeprowadzenia nowego głosowania na zasadach analogicznych jak głosowanie w sprawie budżetu
obywatelskiego.
Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska w uchwale nr 10/2015 z dnia 17 czerwca 2015
roku sugerowała aby, w związku z tym, że teren proponowany do objęcia konkursem to obszar cenny
przyrodniczo i krajobrazowo, wykorzystywany rekreacyjnie przez mieszkańców Krakowa a proponowane
dotychczas sposoby zagospodarowania budziły silne emocje i kontrowersje, wprowadzona została metoda
rozstrzygnięcia konkursu w ramach demokracji bezpośredniej, poprzez głosowanie mieszkańców Krakowa.
Komisja postulowała jednak aby odbywało się to według zasad analogicznych jak przeprowadzenie
głosowania w sprawie budżetu obywatelskiego.
Obecnie zastosowany system głosowania w sprawie wyboru koncepcji zagospodarowanie Parku Zakrzówek
stwarza duże możliwości wielokrotnego oddawania głosu i to przez osoby nie tylko nie będące
mieszkańcami Krakowa, ale mieszkające w dowolnym miejscu na świecie, które nigdy nie widziały
Zakrzówka.
Oświadczenie o tym, że ankietowany jest mieszkańcem Krakowa nie może być w żaden sposób
zweryfikowane. Jest to pole do nadużyć. Oświadczenie nie wymaga żadnego podpisu, nie ma żadnych
podstaw prawnych, aby pociągnąć do odpowiedzialności osobę, która zmanipulowałaby konkurs.
Rozwiązaniem problemu jest weryfikacja osoby poprzez wymuszenie podania danych osobowych, imienia,
nazwiska i numeru pesel, oraz adresu e-mail. Captcha co prawda w pewnym stopniu chroni przed botami,
jednak nie chroni przed nieuczciwymi ludźmi. Nie jest też nie do złamania. Blokowanie dziennej ilości
wysłanych głosów jest bardzo proste w obejściu. Dopuszczalny dzienny limit 3 oddanych głosów jest
niezrozumiały. Jeden obywatel powinien mieć możliwość oddania jednego głosu w czasie trwania całego
konkursu. Wskazują na to dwa pierwsze artykuły konstytucji RP: Art. 1. Rzeczpospolita Polska jest dobrem
wspólnym wszystkich obywateli. Art. 2. Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym,
urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.
Uważamy, że projekt zagospodarowania Zakrzówka jest zbyt poważną, drogą i długofalową inwestycją, aby
już na tak wczesnym etapie pozwalać sobie na tego typu zaniedbania.
Zdaniem Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska, odwoływanie się do głosu mieszkańców
w ważnych dla nich sprawach jest godne pochwały i powinno być częściej stosowane. Głosowania takie
muszą jednak być organizowane w sposób uniemożlwiający, lub przynajmniej maksymalnie utrudniający,
możliwości manipulacji przy oddawaniu głosów. Zdaniem KDO, organizowaniem takich głosowań
powinien zajmować się stały zespół (działający np. w Miejskim Centrum Dialogu) dysponujący
odpowiednim programem komputerowym, mający dostęp do bazy PESEL umożliwiający weryfikację
miejsca zamieszkania głosującego. Umożliwiałoby to szybką, profesjonalną organizację głosowań wśród
wszystkich krakowian lub w razie potrzeby wśród mieszkańców np. wybranej dzielnicy w sprawach
lokalnych.

