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I. Dane identyfikacyjne kontroli

R/17/002/LGD - Funkcjonowanie budżetu obywatelskiego w wybranych miastach
województwa pomorskiego.

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Gdańsku

Andrzej Kaczyński, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do
kontroli nr LGD/70/2017 z 18.05.2017 r.

(dowód: akta kontroli str. 1)

Urząd Miejski w Słupsku, pl. Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk (dalej: "Urząd")

Robert Biedroń, Prezydent Miasta Słupska (dalej: "Prezydent").
(dowód: akta kontroli str. 3)

II. Ocena kontrolowanej działalności
Najwyższa Izba Kontroli ocenia1 pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości
funkcjonowanie budżetu partycypacyjnego (do 2015 r., zwanego budżetem
obywatelskim) w Mieście Słupsku (dalej: "Miasto") w latach 2015-2017 (do 30
czerwca)2.

Pozytywną ocenę uzasadnia przede wszystkim:
- coroczne prowadzenie kampanii informacyjnej (promocyjnej, edukacyjnej)

w zakresie budżetu partycypacyjnego;
- rzetelna weryfikacja pod względem formalno-prawnym i merytorycznym

złożonych "Formularzy zgłoszeniowych zadania";
- przeprowadzanie głosowań w formie elektronicznej, umożliwiające agregację

danych w tym zakresie;
- uwzględnienie w budżecie Miasta na dany rok środków na realizację wybranych

w głosowaniu zadań w ramach budżetu partycypacyjnego;
- wykorzystywanie środków przeznaczonych na zadania w ramach budżetu

obywatelskiego zgodnie z przepisami oraz uregulowaniami wewnętrznymi.

Stwierdzone nieprawidłowości polegały na:
- określeniu przez Prezydenta zasad przeprowadzania konsultacji w sprawie

budżetu partycypacyjnego na 2016 r. pomimo, iż zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy
o samorządzie gminnym3, ich określenie należy wyłącznie do kompetencji Rady
Miejskiej w Słupsku;

- ograniczeniu wynikającego z art. 5a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym
prawa do udziału w konsultacjach społecznych wszystkich mieszkańców Miasta,
poprzez określenie w wydanych zarządzeniach Prezydenta minimalnego wieku
osób uprawnionych do udziału w konsultacjach dotyczących budżetu
obywatelskiego (ukończone 16 lat);

- żądaniu od osób uczestniczących w konsultacjach wskazania numeru PESEL,
mimo że art. 23 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie

, NafNYższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości,
negatywna.
2 Z uwzględnieniem działań wcześniejszych, które miały wpływ na badane zagadnienia lub których efekty wystąpiły
po01.01.2015 r.
3 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, ze zm.).
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Opis stanu
faktycznego

danych osobowych4, zgodnie z którym przetwarzanie danych jest dopuszczalne
tylko wtedy, gdy jest to to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub
spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub do wykonania
określonych zadań realizowanych dla dobra publicznego, nie dawał
upoważnienia w tym zakresie, gdyż dane mieszkańców można ustalić na
podstawie ewidencji prowadzonej przez Urząd;

- niepublikowaniu na stronie internetowej Miasta sprawozdań finansowych
z realizacji zadań wybranych w głosowaniu do Słupskiego Budżetu
Obywatelskiego 2015 i Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego 2016, którego
obowiązek wynikał z przyjętych regulacji wewnętrznych (Zasad budżetu
obywatelskiego).

III. Opis ustalonego stanu faktycznego
1. Planowanie zadań w ramach budżetu obywatelskiego

oraz wydatków na ich realizację
1.1. W Mieście nie utworzono jednostek pomocniczych, o których mowa wart. 5
ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.

Liczba mieszkańców Miasta według stanu na dzień 1 stycznia wynosiła,
odpowiednio:
a) w 2015 r. - 91.254 osoby, w tym uprawnionych do udziału w głosowaniu na

wybór zadań do budżetu obywatelskiego było 75.405 osób5;

b) w 2016 r. - 89.682 osoby, w tym uprawnionych do głosowania 74.257 osób6;

c) w 2017 r. - 88.462 osoby, w tym uprawnionych do głosowania 73.196 osób?
(dowód: akta kontroli str. 9,1441-1446)

1.2. Budżet obywatelski na lata 2015-2017 tworzony był z inicjatywy Prezydenta.
(dowód: akta kontroli str. 1420-1424)

1.3. W okresie objętym kontrolą obowiązywały w Mieście następujące regulacje
dotyczące funkcjonowania konsultacji społecznych, w tym funkcjonowania budżetu .
obywatelskiego:
a) na rok 2015:

- uchwała Nr XXXV1/521/13Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 maja 2013 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych (Dz. Urz. Woj.
Pomorskiego z 18.06.2013 r. poz. 2535);

- zarządzenie Nr 196/IRiM/2014 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 3 marca
2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących
organizacji Słupskiego Budżetu Obywatelskiego na 2015 rok;

- zarządzenie Nr 351/IRiM/2014 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 20 maja
2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących
Słupskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2015;

- zarządzenie Nr 458/IRM/2014 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 10 lipca
2014 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Słupskiego Budżetu Obywatelskiego
na rok 2015;

b) na rok 2016:
- uchwała Nr XXXVI/521/13 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 maja 2013 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych;

4 Dz. U. z 2016 r. poz. 922.
5 Dotyczy osób w wieku mające ukończone 16 lal.
6 Patrz przypis j.w.
l Patrz przypis j.w.
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- uchwała Nr XXI/238/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 stycznia 2016 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych;

- zarządzenie Nr 226/GPM-NGO/2015 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31
marca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Słupskiego Budżetu
Partycypacyjnego;

- zarządzenie Nr 320/BPM/2015 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 18 maja
2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących
organizacji Słupskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok;

- zarządzenie Nr 429/BPM/2015 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 23 czerwca
2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących
Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego na 2016 rok;

c) na rok 2017:
- uchwała Nr XXI/238/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 stycznia 2016 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych;
- zarządzenie Nr 98IDKS/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 12 lutego

2016 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Słupskiego Budżetu
Partycypacyjnego 2017;

- zarządzenie Nr 232/DKS/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 8 kwietnia
2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących
organizacji Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego na 2017 rok;

- zarządzenie Nr 258/DKS/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 18 kwietnia
2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Słupskiego Budżetu
Partycypacyjnego 2017;

- zarządzenie Nr 338IDKS/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 17 maja
2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Słupskiego Budżetu
Partycypacyjnego 2017;

d) na rok 2018:
- zarządzenie Nr 124/DKS/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 21 lutego

2017 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Słupskiego Budżetu
Partycypacyjnego 2018;

- zarządzenie Nr 231/DKS/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 20 marca
2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących
projektu Regulaminu Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego na 2018 rok;

- zarządzenie Nr 368/DKS/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 27 kwietnia
2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Słupskiego Budżetu
Partycypacyjnego 2018.

Powyższe uchwały i zarządzenia, za wyjątkiem dwóch zarządzeń8, wydano na
podstawie art. 5a ustawy o samorządzie gminnym.

(dowód: akta kontroli str. 7-8, 26-40, 54-246)
W poszczególnych latach objętych kontrolą obowiązywały następujące, ustalone
przez Prezydenta, zasady budżetu partycypacyjnego:
a) na 2015 r. zarządzenie Nr 351/IRiM/2014 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 20

maja 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących
Słupskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2015:
- konsultacje dotyczyły zadań infrastrukturalnych i społecznych, których

realizacja jest możliwa w trakcie jednego roku budżetowego;
- na wydatki w ramach budżetu obywatelskiego przeznaczono 2,0 mln zł (1,8

mln zł - zadania infrastrukturalne, 0,2 mln zł - zadania społeczne);

8 Zarządzenia w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Słupskiego Budżetu Parlycypacyjnego 2017 z 17 maja 2016 r.
i wprowadzenia Regulaminu Słupskiego Budżetu Parlycypacyjnego 2018 z dnia 27 kwietnia 2017 r. wydano na podstawie art.
7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym.
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- wartość jednostkowa zadania nie mogła przekroczyć: kwoty 300,0 tys. zł -
zadanie infrastrukturalne, 50,0 tys. zł - zadanie społeczne;

- zadania infrastrukturalne wymagały lokalizacji na terenie stanowiącym
mienie Miasta, nieobciążonym na rzecz osób trzecich oraz być zgodne
z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta lub Miejskiego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego;

- prawo zgłaszania zadań, popierania poszczególnych propozycji zadań oraz
głosowania, posiadali mieszkańcy Miasta urodzeni przed 1 stycznia 1999 r.;

- każda propozycja zadania musiała być poparta podpisami 10 mieszkańców
Miasta;

- każdy mieszkaniec Miasta może poprzeć więcej niż jedną propozycję
zadania zgłaszanego do budżetu obywatelskiego;

W ww. dokumencie określono również m.in.: sposób weryfikacji zadań, zasady
wyboru zgłoszonych zadań, sposób prowadzenia działań promocyjno-
informacyjnych i edukacyjnych, harmonogram przeprowadzenia konsultacji.

b) na 2016 r. zarządzenie Nr 429/BPM/2015 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 23
czerwca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
dotyczących organizacji Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego na 2016 rok:
- konsultacje dotyczyły zadań infrastrukturalnych ogólnomiejskich,

infrastrukturalnych lokalnych, społecznych ogólnomiejskich, społecznych
lokalnych, których realizacja jest możliwa w trakcie jednego roku
budżetowego;

- na wydatki w ramach budżetu obywatelskiego przeznaczono 2,0 mln zł (1,7
mln zł - zadania infrastrukturalne, 0,3 mln zł - zadania społeczne);

- wartość jednostkowa zadania nie mogła przekroczyć: kwoty 300,0 tys. zł
(zadanie infrastrukturalne), 20,0 tys. zł - (zadanie społeczne
ogólnomiejskie), 10,0 tys. zł - (zadanie społeczne lokalne);

- zadania infrastrukturalne wymagały lokalizacji na terenie stanowiącym
mienie Miasta, nieobciążone na rzecz osób trzecich oraz być zgodne
z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta lub Miejskiego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego;

- każdy mieszkaniec Miasta mógł poprzeć więcej niż jedną propozycję
zadania zgłaszanego do budżetu partycypacyjnego;

- prawo zgłaszania zadań, popierania poszczególnych propozycji zadań oraz
głosowania, posiadali mieszkańcy Miasta urodzeni przed 1 stycznia 2000 r.;

- każda propozycja zadania musiała być poparta podpisami 10 mieszkańców
Miasta;

Określono ponadto w ww. dokumencie m.in.: sposób weryfikacji zadań, zasady
wyboru zgłoszonych zadań, sposób prowadzenia działań promocyjno-
informacyjnych i edukacyjnych w procesie wdrażania budżetu
partycypacyjnego, sposób realizacji zadań, monitoringu i ewaluacji procesu
jego wdrażania.

c) na 2017 r. zarządzenie Nr 338/0KS/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 17
maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu Słupskiego Budżetu
Partycypacyjnego 2017:
- do budżetu partycypacyjnego mogły być zgłaszane zadania infrastrukturalne

ogólnomiejskie, infrastrukturalne lokalne i społeczne, możliwe do realizacji
w trakcie jednego roku budżetowego;

- wydatki w ramach budżetu obywatelskiego wynosiły 2,0 mln zł (1,8 mln zł-
zadania infrastrukturalne, 0,2 mln zł - zadania społeczne);
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- wartość jednego zadania nie mogła przekroczyć: kwoty 300,0 tys. zł
(zadanie infrastrukturalne ogólnomiejskie i zadanie infrastrukturalne lokalne)
20,0 tys. zł (zadanie społeczne ogólnomiejskie), 25,0 tys. zł (zadanie
społeczne) ;

- zadania musiały należeć do zadań własnych Miasta, być ogólnodostępne
i możliwe do zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego;

- zadania infrastrukturalne wymagały lokalizacji na terenie stanowiącym
mienie Miasta, nieobciążone na rzecz osób trzecich oraz być zgodne
z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta Słupska lub Miejskiego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego;

- każdy mieszkaniec Miasta mógł poprzeć więcej niż jedną propozycję
zadania zgłaszanego do budżetu partycypacyjnego;

- prawo zgłaszania zadań oraz głosowania posiadali mieszkańcy Miasta
urodzeni przed 1 stycznia 2001 r.;

- każda propozycja zadania musiała być poparta podpisami co najmniej 10
mieszkańców Miasta;

Określono ponadto w ww. dokumencie m.in.: sposób weryfikacji zadań, zasady
wyboru zgłoszonych zadań, sposób prowadzenia działań promocyjno-
informacyjnych w procesie wdrażania budżetu partycypacyjnego, sposób
realizacji zadań, monitoringu jego realizacji i ewaluacji.

d) na 2018 r. zarządzenie Nr 368IDKS/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 27
kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu Słupskiego Budżetu
Partycypacyjnego 2018:
- do budżetu partycypacyjnego mogły być zgłaszane zadania infrastrukturalne

ogólnomiejskie i lokalne oraz zadania społeczne, możliwe do realizacji
w trakcie jednego roku budżetowego;

- wydatki w ramach budżetu obywatelskiego wynosiły 2,0 mln zł (1,7 mln zł-
zadania infrastrukturalne, 0,3 mln zł - zadania społeczne);

- wartość jednego zadania nie mogła przekroczyć: kwoty 500,0 tys. zł
(zadanie infrastrukturalne ogólnomiejskie), 300,0 tys. zł (zadanie
infrastrukturalne lokalne) i 40,0 tys. zł (zadanie społeczne);

- zadania musiały należeć do zadań własnych Miasta, być ogólnodostępne
i możliwe do zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego;

- zadania infrastrukturalne wymagały lokalizacji na terenie stanowiącym
mienie Miasta, nieobciążonym na rzecz osób trzecich oraz być zgodne
z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta Słupska lub Miejskiego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego;

- każdy mieszkaniec Miasta mógł poprzeć więcej niż jedną propozycję
zadania zgłaszanego do budżetu partycypacyjnego;

- prawo zgłaszania zadań oraz głosowania posiadali mieszkańcy Miasta
urodzeni przed 1 stycznia 2001 r.;

- każda propozycja zadania musiała być poparta podpisami co najmniej 10
mieszkańców Miasta;

Określono ponadto w ww. dokumencie m.in.: sposób weryfikacji zadań, zasady
wyboru zgłoszonych zadań, sposób prowadzenia działań promocyjno-
informacyjnych w procesie wdrażania budżetu partycypacyjnego, sposób
realizacji zadań, monitoringu je.go realizacji i ewaluacji.

(dowód: akta kontroli str. 67-82,110-127,195-222,223-246)
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1.4. Wymienione wyżej uchwały Rady Miejskiej w Słupsku przedłożono Wojewodzie
Pomorskiemu, w terminie nie przekraczającym siedmiu dni od dnia ich podjęcia,
zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Ww. organ nie wskazywał
naruszeń prawa przy wydaniu uchwał. Uchwały te nie były natomiast przekazywane
do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.

(dowód: akta kontroli str. 7-8,1425-1431)

Do przekazanych obu uchwał organ nadzoru nie zgłaszał uwag, jak również nie
uchylił żadnej z nich.

(dowód: akta kontroli str. 1420-1424)

1.5. W badanym okresie w Urzędzie obsługą budżetu obywatelskiego zajmowało
się:
- w zakresie przygotowania regulacji, w tym procedur dotyczących budżetów

partycypacyjnych:w 2014 r. -1 osoba, w 2015 r. -1 osoba, w 2016 r. - 2 osoby;
- obsługą głosowania (z ramienia Urzędu): w 2014 r. - 7 osób, w 2015 r. - 4

osoby, w 2016 r. - 5 osób.

Ponadto, jak wyjaśnił Prezydent, w ocenę projektów zaangażowani byli pracownicy
wydziałów merytorycznych i jednostek organizacyjnych Miasta, tj.: w 2014 r. -
Zarząd Infrastruktury Miejskiej, Wydział Oświaty, Kultury i Sportu, Wydział Inwestycji
i Rozwoju Miasta i Wydział Informatyczny, w 2015 r. - Biuro Prezydenta Miasta,
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Wydział Urbanistyki, Architektury
i Budownictwa, Wydział Kultury, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, Wydział
Edukacji, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Wydział
Komunikacji i Transportu, Samodzielne stanowisko ds. sportu, Wydział Inwestycji
i Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, w 2016 r. - Wydział Dialogu
i Komunikacji społecznej, Wydział Polityki Przestrzennej, Wydział Gospodarki
Nieruchomościami, Wydział Kultury, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, Wydział
Edukacji, Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Zarząd Infrastruktury Miejskiej
i Wydział Inwestycji. W procedurę organizacji głosowania angażowani byli również
pracownicy jednostek organizacyjnych Miasta: szkół, przedszkoli i jednostek kultury.
W miejskich jednostkach organizowane były punkty do głosowania i pracownicy
wyznaczonych jednostek współpracowali z Urzędem w kwestiach technicznych.
Urząd nie prowadził i nie prowadzi ewidencji dotyczącej czasu pracy związanej
z szeroko rozumianą obsługą budżetów partycypacyjnych.

(dowód: akta kontroli str. 1425-1431)

Określenie "Budżet Partycypacyjny Miasta Słupska" znajdował odzwierciedlenie
w Regulaminie Wewnętrznym Biura Prezydenta Miasta Urzędu9, a od 1 lutego
2016 r. - w Regulaminie Wewnętrznym Wydziału Dialogu i Komunikacji Społecznej
Urzędu10, gdzie do zadań tych komórek organizacyjnych Urzędu przypisano
planowanie i koordynację działań związanych z przygotowaniem i monitoringiem
realizacji Budżetu Partycypacyjnego Miasta. W zakresie czynności pracownika
w Wydziale Dialogu i Komunikacji Społecznej (wcześniej w Biurze Prezydenta
Miasta) uwzględniono zadanie - wdrażanie i monitoring budżetu partycypacyjnego
w zakresie zgodności działania innych komórek organizacyjnych Urzędu i jednostek
organizacyjnych Miasta z obowiązującymi regulacjami.

(dowód: akta kontroli str. 1462-1465, 1496-1539)

9 Ustalony zarządzeniem Nr 161IBPMl2015 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 12 marca 2015 r.o zarządzeniem Nr
611/BPMl2015 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31 sierpnia 2015 r.o zarządzeniem Nr 663/BPMl2015 Prezydenta Miasta
Słupska z dnia 21 września 2015 r.

10 Ustalony zarządzeniem Nr 49/BPMl2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 1 lutego 2016 r. oraz zarządzeniem Nr
10551DKS/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 27 grudnia 2016 r.
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1.6. Wydatki Urzędu związane z obsługą budżetu obywatelskiego wyniosły w 2014 r.
- 3,1 tys. zł, w 2015 r. - 5,6 tys. zł i w 2016 r. - 5,0 tys. zł i dotyczyły ogłoszeń
prasowych, projektu, druku i kolportażu plakatów informacyjnych, wykonania tablic
i plansz promujących budżet obywatelski oraz kosztów druku kart do głosowania,
a także kosztów udostępnienia platformy do obsługi budżetu obywatelskiego.

(dowód: akta kontroli str. 247)
1.7. Kampanie informacyjne i edukacyjne w badanym okresie przebiegały w sposób
zróżnicowany, i tak:

- w 2014 r. (budżet obywatelski 2015 r.) - zadania zlecono Agencji Promocji
Regionalnej "Ziemia Słupska". W ramach zlecenia Agencja zaprojektowała plakaty,
następnie wydrukowała oraz rozkolportowała na terenie Miasta (m.in.
w autobusach), zamieściła ogłoszenie w wydawnictwach "Teraz Słupsk" oraz
"Magazyn Słupski". Dodatkowo wyemitowano spoty dotyczące budżetu na telebimie.
Urząd zamieszczał informacje na profilu Miasta na Facebooku i na stronie
internetowej Miasta oraz przekazywał informacje lokalnym mediom;

- w 2015 r. (budżet obywatelski 2016 r.) - działania prowadzone były przez
Biuro Prezydenta Miasta. W ich ramach zostały zlecone wydruki zaprojektowanych
zakładek do książek, plakatów, naklejek, kart do głosowania, tablic informacyjnych
PCV oraz znaczków okolicznościowych. Gadżety były dystrybuowane w punktach _
do głosowania i w jednostkach organizacyjnych Miasta oraz rozdawane
mieszkańcom. Plakaty były rozwieszane na słupach informacyjnych, w autobusach,
w jednostkach miejskich oraz w witrynach restauracji i kawiarni. Informacje
o budżecie partycypacyjnym ukazały się także na profilu Miasta na Facebooku na
stronie internetowej Miasta oraz były regularnie przekazywane lokalnym mediom,
m. in. na konferencjach prasowych Prezydenta. Utworzone zostało także
wydarzenie na Facebooku "Słupski Budżet Partycypacyjny 2016", na którym
omawiane były wszystkie projekty oraz udostępniane były informacje o procesie.
Organizowane były także spotkania w okręgach na których omawiano zasady
i sposób wypełniania wniosków oraz głosowania, odbył się także w tym temacie
warsztat. Dodatkowo nagrany został film promujący budżet partycypacyjny, który
był emitowany w lokalnym kinie oraz zamieszczony na profilu Miasta na
Facebooku. Informacje o budżecie partycypacyjnym były także rozpowszechniane
podczas imprezy plenerowej "Piknik Sąsiedzki", organizowanej w centrum Miasta
w parku Powstańców Warszawskich oraz poprzez mailing. Na potrzeby zgłaszania
zadań, głosowania oraz promocji projektów wykorzystana została platforma e
www.slupsk.wybiera.pl. na której dostępne były także opisy wszystkich zgłoszonych
zadań;
- w 2016 r. (budżet obywatelski 2017 r.) - działania prowadzone były przez Wydział
Dialogu i Komunikacji Społecznej. Udostępniano informacje na profilu Miasta na
Facebooku oraz na stronie www.slupsk.pl. Utworzone zostało także wydarzenie na
Facebooku "Słupski Budżet Partycypacyjny 2017", na którym omawiane były
wszystkie projekty oraz udostępniane były informacje o procesie. Dodatkowo, na
stronie www.slupsk.wybiera.pl były zaprezentowane wszystkie projekty. Pracownicy
Wydziału Dialogu i Komunikacji Społecznej przygotowali ulotki i plakaty Słupskiego
Budżetu Partycypacyjnego 2017, które rozwieszone były w środkach komunikacji
miejskiej, na klatkach schodowych znacznej części wspólnot i spółdzielni
mieszkaniowych. Informacje wraz z materiałami promującymi zostały przekazane
również do Akademii Pomorskiej, jednostek organizacyjnych Miasta oraz
rozwieszone w witrynach kawiarni i restauracji. Pracownicy Wydziału Dialogu
i Komunikacji Społecznej przygotowali także dla mieszkańców
Słupska projekty ulotek oraz plakatów, które mogli wydrukować, wypełnić
i promować swoją inicjatywę. Podobnie jak w roku poprzednim nagrany został film
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promujący budżet partycypacyjny, który był emitowany w lokalnym kinie oraz
zamieszczony na profilu Miasta na Facebooku. Informacje o budżecie
partycypacyjnym były także rozpowszechniane podczas Lekcji Miejskiej Demokracji
prowadzonych w słupskich szkołach przez Prezydenta, podczas letniej imprezy
kulturalnej w Parku Kultury i Wypoczynku "Kulturalny Piknik z Czarnymi" oraz
poprzez mailing. Zorganizowane zostało także spotkanie, na którym omówiono
zasady i sposób wypełniania wniosków oraz głosowanie.
Ogłoszenie wyników głosowania w latach 2016-2017, jak wyjaśnił Prezydent, miało
niecodzienną formę i stanowiło również w pewnym stopniu element promocji
procesu budżetu partycypacyjnego:
- edycja 2016: ogłoszenie wyników odbyło się podczas konferencji prasowej

w miejscu, w którym miało być realizowane zadanie z największą liczbą głosów.
W tym samym czasie na profilu Miasta na Facebooku udostępnione zostały
stosowne zdjęcia z nazwami zwycięskich projektów;

- edycja 2017: ogłoszenie wyników odbyło się podczas konferencji prasowej.
Odbyła się ona w gabinecie Prezydenta i była na żywo transmitowana na profilu
Miasta na Facebooku. Na ogłoszenie wyników zaproszeni zostali wnioskodawcy
zwycięskich projektów, którzy otrzymali od Prezydenta dyplomy potwierdzające
wygraną.

W trakcie edycji budżetów 2015-2017 organizowane były konsultacje społeczne
dotyczące zasad, w ramach których mieszkańcy Słupska mogli zarówno wyrażać
opinie na temat projektu, jak i wskazywać własne propozycje zapisów. Miało one
również charakter promocyjno-edukacyjny.

Nakłady poniesione w Urzędzie na realizację kampanii informacyjnej (promocyjnej,
edukacyjnej) przedstawiono w pkt 1.6 wystąpienia.

(dowód: akta kontroli str. 1420-1424)

1.8. Na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego zaplanowano
(z uwzględnieniem zmian w trakcie roku budżetowego): na 2015 r. - 1,425,0 tys. zł,
na 2016 r. - 2.744,5 tys. zł, a na 2017 r. - 2.307,3 tys. zł. Środki te stanowiły
odpowiednio: 0,3% planowanych wydatków ogółem budżetu Miasta na 2015 r.
(512.823,7 tys. zł), 0,6% planowanych wydatków ogółem budżetu Miasta na 2016 r.
(494.943,3 tys. zł) i 0,5% tych wydatków na 2017 r. (506.501,8 tys. zł11). Budżet
obywatelski w przeliczeniu na mieszkańca Miasta wynosił w 2015 r. - 16 zł,
w 2016 r. - 31 zł i w 2017 r. - 26 zł, a w przeliczeniu na mieszkańca uprawnionego
do udziału w głosowaniu na zadania realizowane w ramach tego budżetu
odpowiednio: 19 zł, 36 zł i 32 zł.

(dowód: akta kontroli str. 9, 248-249)

1.9. Do Urzędu złożono ogółem 206 propozycji projektów (zadań) w ramach budżetu
obywatelskiego na 2015 r., 2016 r. i 2017 r., z tego do realizacji:
- w 2015 r. - 44 wnioski, które dotyczyły zadań infrastrukturalnych i społecznych;
- w 2016 r. - 77 wniosków dotyczących zadań infrastrukturalnych (ogólnomiejskich

i lokalnych) i społecznych (ogólnomiejskich i lokalnych);
- w 2017 r. - 85 wniosków dotyczących zadań infrastrukturalnych (ogólnomiejskich

i lokalnych) i społecznych.
Propozycje zadań składali mieszkańcy Miasta. Oszacowane przez wnioskodawców
koszty realizacji projektów wyniosły: w 2015 r. - 7.509,7 tys. zł, w 2016 r. -
8.188,9 tys. zł, a w 2017 r. - 11.653,8 tys. zł.

(dowód: akta kontroli str. 267-315)

11 Według sianu na dzień 30.06.2017 r.
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1.10. Uregulowania wewnętrzne Urzędu w zakresie oceny formalno-prawnej
wniosków (w tym w zakresie ich terminowości i poprawności złożenia) określone
były w "Zasadach budżetu obywatelskiego", ustalonych dla poszczególnych edycji
budżetu obywatelskiego zarządzeniami Prezydenta, a także w zarządzeniach
Prezydenta w sprawie powołania Zespołu. Zgodnie z ww. uregulowaniami, wstępnej
analizy formularzy zgłoszeniowych pod względem ich kompletności dokonywał
Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta (edycja 2015), Biuro Prezydenta Miasta
(edycja 2016), Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej (edycja 2017), następnie
kompletne formularze zgłoszeniowe przekazywano do właściwych merytorycznie
wydziałów Urzędu lub jednostek organizacyjnych Miasta, w celu przeprowadzenia
ich merytorycznej oceny. Spośród wniosków, które otrzymały pozytywne oceny,
Zespół dokonywał ostatecznego wyboru i zatwierdzenia listy zadań, które zostaną
umieszczone na kartach do głosowania i poddane pod głosowanie.

(dowód: akta kontroli str. 67-159,1281-1336)

Spośród 206 złożonych wniosków, z terminem realizacji na lata 2015-2017, 181
wniosków zostało zaakceptowanych przez Zespół i przedłożonych do głosowania.
Odrzucono łącznie 25 wniosków, z przyczyn formalnych i merytorycznych, z tego
dotyczących budżetu obywatelskiego na poszczególne lata:
- 2015 r. 6 wniosków, na szacunkową kwotę 1.138,0 tys. zł12;

- 2016 r. 3 wnioski, na szacunkową kwotę 570,6 tys. zł13;

- 2017 r. 16 wniosków, na szacunkową kwotę 3.030,9 tys. zł14.

(dowód: akta kontroli str. 267-315)

W badanym okresie do Urzędu nie wpłynęła żadna skarga dotycząca procedowania
złożonych do budżetu obywatelskiego wniosków.

(dowód: akta kontroli str. 1441-1446)

1.11. Badanie wybranych 31 wniosków (formularzy zgłoszeniowych na realizację
zadania), złożonych do realizacji na lata 2015-2017, pod względem spełnienia
kryteriów formalno-prawnych i merytorycznych, określonych w zarządzeniach
Prezydenta dotyczących budżetu obywatelskiego na poszczególne lata wykazało,
że zostały one prawidłowo zweryfikowane przez pracowników Urzędu w oparciu
o obowiązujące w danym roku regulacje. Analizowane wnioski przekazano do
Urzędu w wymaganym terminie. Spełniały one wszystkie wymogi formalno-prawne,
przy czym 17 z nich oceniono pozytywnie pod względem merytorycznym, a 14
negatywnie i nie poddano ich pod głosowanie. Przyczynami odrzucenia wniosków
były:
- lokalizacja pod realizację inwestycji na terenie nie stanowiącym mienia Miasta

(trzy zadania);
- lokalizacja inwestycji niezgodna z miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego, niedoszacowanie kosztu zadania Uedno zadanie);
- brak możliwości realizacji projektu w trakcie jednego roku budżetowego (dwa

zadania);
- brak możliwości technicznych wykonania inwestycji w podanej lokalizacji Uedno

zadanie);
- teren przeznaczony do sprzedaży Uedno zadanie);

12 Z powodu braku możliwości wykonania zadania w ciągu jednego roku budżetowego, z powodu pokrywania się zakresu
rzeczowego zadania z innym zadaniem (zadania połączono), uwzględnienia zadania w ramach projektu pn. ,Rewitalizacja
Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata
2009-2015'.
13 Z uwagi na brak możliwości lokalizacji inwestycji z przyczyn technicznych, niezgodności lokalizacji z funkcją określoną w
miejscowym jllanie zagospodarowania przestrzennego i niedoszacowaniem kosztów zadania, lokalizacji na terenie nie
będącym własnością Miasta.
14 Z uwagi m.in. na: niezgodność z funkcją określoną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, lokalizacją na
terenie nie będącym własnością Miasta, lokalizacją na terenie przeznaczonym do sprzedaży, brakiem wymaganej listy
poparcia zadania, wycofaniem wniosku przez wnioskodawcę.
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- pokrywanie się zakresu rzeczowego zadania z zakresem rzeczowym innego
zadania - zadania połączono (trzy zadania);

- realizacja zadania poza terenem Miasta Oednozadanie);
- zakres zadania przewidziany do realizacji w ramach innych projektów:

"Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego
Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska Oednozadanie);

- wnioskodawca nie był mieszkańcem Słupska i przedłożył kosztorysu realizacji
zadania Oednozadanie);

(dowód: akta kontroli str. 267-315,427-486)
1.12. Badanie 31 wniosków złożonych do realizacji na lata 2015-2017 wykazało, że
weryfikowano je zgodnie z uregulowaniami wewnętrznymi Urzędu (Zasadami
budżetu obywatelskiego), w których corocznie określono sposób realizacji
poszczególnych etapów, w tym m.in. zgłaszania zadań i ich analizy.

Wszystkie wnioski przekazano do Urzędu w wyznaczonych terminach i zostały one
ujęte, zgodnie z wymogiem określonym w ww. Zasadach, w odpowiednich rejestrach
formularzy zgłoszeniowych. Pracownicy odpowiednich komórek organizacyjnych
Urzędu w poszczególnych latach, do zadań których należała obsługa składanych
wniosków przez mieszkańców, sprawdzali ich terminowość oraz prawidłowość -
w 2014 r. byli to pracownicy Wydziału Inwestycji i Rozwoju Miasta, w 2015 r. -
pracownicy Biura Prezydenta Miasta, natomiast w 2016 r. - pracownicy Wydziału
Dialogu i Komunikacji Społecznej. Zasady realizacji poszczególnych etapów
(zgłaszania zadań, analizy zadań, oceny oraz realizacji) wskazywane były
w corocznie przyjmowanychZasadach.

W 2014 r. Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta prowadził rejestr formularzy
zgłoszeniowych i dokonywał analizy formalnej formularzy, następnie przekazywał
merytorycznym wydziałom/jednostkom formularze zgłoszeniowe do analizy
merytorycznej, które przy pomocy "Karty analizy zadania zgłoszonego do
Słupskiego Budżetu Obywatelskiego 2015" dokonywały analizy projektów w ciągu
14 dni od ich otrzymania. Ostateczna lista zadań poddawanych pod głosowanie była
sporządzana przez Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta, który następnie
przekazywał ją do formalnego zatwierdzenia przez Zespół. Harmonogram działań
został określony w Zasadach budżetu obywatelskiego (§7). Informacje
o rozpoczynających się ważnych dla mieszkańcach etapach (nabór do Zespołu,
rozpoczęcie i zakończenie analizy merytorycznej, rozpoczęcie i zakończenie
głosowania) były przekazywane do informacji poprzez stronę internetową, media
społecznościowe - portal Facebook oraz przekazywane do mediów.

W 2015 r. rejestr formularzy zgłoszeniowych prowadziło Biuro Prezydenta Miasta,
które również dokonywało analizy formalnej formularzy, następnie przekazywało
informację do merytorycznych wydziałów i jednostek, aby te prowadziły analizę
merytoryczną formularzy poprzez stronę www.slupsk.wybiera.pl . W Zasadach
budżetu partycypacyjnego na 2016 r. wskazaną formą analizy była "Karta analizy
zadania zgłoszonego do Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego 2016". Ostatecznie
ocena była dokonywana przez stronę www.slupsk.wybiera.pl. na której w formie
elektronicznej umieszczony został ww. formularz (umowa z firmą o pilotażowe
wykorzystanie platformy www.slupsk.wybiera.pl została podpisana 29 czerwca
2015 r., dlatego też w przyjętych zasadach nie była wskazana forma elektronicznej
oceny projektów). Na analizę merytoryczną zadań wydziały oraz jednostki miały 14
dni. Ostateczna lista zadań poddawanych pod głosowanie była sporządzana przez
Biuro Prezydenta Miasta, które następnie przekazywało ją do formalnego
zatwierdzenia przez Zespół. Harmonogram działań został przekazany pismem do
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wydziałów i jednostek. Informacje o rozpoczynających się ważnych dla
mieszkańcach etapach i harmonogram działań (nabór do Zespołu, rozpoczęcie
i zakończenie analizy merytorycznej, rozpoczęcie i zakończenie głosowania) były
przekazywane poprzez stronę internetową, portal Facebook, przekazywane do
mediów oraz drogą elektroniczną do wnioskodawców ( po etapie zgłaszania zadań).

W 2016 r. rejestr formularzy oraz ich analizy formalnej dokonywał Wydział Dialogu
i Komunikacji Społecznej, który następnie przekazywał do wydziałów oraz jednostek
informację o możliwości rozpoczęcia analizy merytorycznej poprzez stronę
www.slupsk.wybiera.pl. Na analizę zostało przewidzianych 40 dni. Ostateczna lista
zadań poddawanych pod głosowanie była sporządzana przez Wydział Dialogu
i Komunikacji Społecznej, który następnie przekazywał ją do formalnego
zatwierdzenia przez Zespół. Harmonogram działań został przyjęty przez Zespół na
spotkaniu zorganizowanym 8 lutego 2016 r. Informacje o rozpoczynających się
ważnych dla mieszkańcach etapach (nabór do Zespołu, rozpoczęcie i zakończenie
analizy merytorycznej, rozpoczęcie i zakończenie głosowania) były przekazywane
do informacji poprzez stronę internetową, portal Facebook, przekazywane do
mediów oraz drogą elektroniczną do wnioskodawców (po etapie zgłaszania zadań).
W trakcie składania wniosków, w związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców,
termin składania projektów został wydłużony o tydzień. tit

(dowód: akta kontroli str.10-25, 427-486,1048-1102,1281-1336)
Ww. Zasady przewidywały możliwość ingerowania w zakres propozycji zadań
zgłoszonych, w tym zmiany miejsca ich realizacji lub łączenia ich z innymi
zadaniami, za zgodą autorów propozycji, a także modyfikowania, łączenia oraz
uzupełniania złożonych wniosków. Przewidywały również możliwość zwrócenia się
przez Zespół do autorów propozycji, celem uzyskania dodatkowych informacji,
wyjaśnień i uzupełnień projektu. Na 31 badanych "Formularzy Zgłoszeniowych",
spośród zaopiniowanych pozytywnie, w pięciu przypadkach uzgodniono
z wnioskodawcą proponowane zmiany15.

(dowód: akta kontroli str. 54-246, 427-486)
1.13. Głosowanie na zadania zgłoszone do budżetu partycypacyjnego
w poszczególnych latach przebiegało w następujący sposób:

- na 2015 r., głosować można było poprzez złożenie karty do głosowania
w wyznaczonych punktach do głosowania (46 punktów), przekazanie karty
do głosowania bezpośrednio albo pocztą na adres Urzędu (decydowała
data wpływu) lub przesłanie drogą elektroniczną na adres
obywatelski@um.slupsk.pl wypełnionej karty do głosowania. Głosować
można było od 1 do 30.09.2014 r. Wyboru zadań do budżetu
obywatelskiego dokonywali w głosowaniu jawnym mieszkańcy Słupska
urodzeni przed 1.01.1999 r., którzy mogli oddać tylko jeden głos na wybrane
zadanie (bez względu na jego rodzaj). Oddanie więcej niż jednego głosu na
to samo lub inne zadanie powodowało unieważnienie wszystkich oddanych
głosów. Na karcie do głosowania znalazły się: zasady głosowania, lista
zadań wraz z podaniem orientacyjnego kosztu zadania, miejsce na
zaznaczenie wyboru zadania oraz dane osoby głosującej: imię i nazwisko,
adres zamieszkania, PESEL, oraz oświadczenia o byciu mieszkańcem
Słupska oraz zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb

15 Dotyczy zadań: w 2015r. - ,Budowa chodnika dla pieszych po północnej stronie ul. Banacha na odcinku między ul.
Chrobrego i Rejtana (skrzyżowanie z ringiem), w 2016r. - ,Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Kilińskiego 38', ,ciąg
pieszo-jezdny przy ul. Zamojskiego', w 2017r. - ,Fitness park w Gimnazjum nr 2w Słupsku', ,Modernizacja placu zabaw dla
dzieci przy ul. Paderewskiego 11-22'.
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niezbędnych do wdrożenia budżetu. 13.10.2014 r. wyniki głosowania zostały
podane do publicznej wiadomości (umieszczone na stronie Miasta
i www.dialog.slupsk.eu oraz przesłane do mediów). 15.10.2014 r. zostały
one przedstawione Zespołowi wraz z rekomendacją zadań do realizacji.
21.10.2014 r. Zespół w jawnym głosowaniu zatwierdził listę zadań do
realizacji (protokół z posiedzenia Zespołu). Na stronie internetowej Miasta
oraz stronie www.dialog.slupsk.eu została podana lista zwycięskich
projektów (22.10.2014 r.);

- na 2016 r., głosować można było zarówno w formie elektronicznej poprzez
stronę www.slupsk.wybiera.pl. jak i w formie papierowej. Karty papierowe
można było przynieść do wyznaczonych na terenie miasta punktów do
głosowania (24 punkty, po 6 na okręg), w których znajdowały się urny, karty
do głosowania oraz listy zadań wraz z ich charakterystyką. Można było
również przekazać karty do głosowania bezpośrednio albo pocztą na adres
Urzędu (decydowała data wpływu). Na kartach do głosowania mieszkańcy
mogli wybrać maksymalnie 4 zadania - jedno zadanie infrastrukturalne
ogólnomiejskie, jedno zadanie infrastrukturalne lokalne(w dowolnym
z okręgów), jedno zadanie społeczne ogólnomiejskie i jedno zadanie
społeczne lokalne. Oddanie większej liczby głosów niż dopuszczalna
powodowało unieważnienie wszystkich oddanych głosów. Nie można też
było złożyć więcej niż jedną kartę do głosowania. W głosowaniu mogli wziąć
udział mieszkańcy Miasta, którzy urodzeni byli przed 1.01.2000 r. Na karcie
do głosowania znalazły się zasady głosowania, lista zadań w podziale na
rodzaje wraz z podaniem orientacyjnego kosztu zadania oraz dane osoby
głosującej: imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, oraz oświadczenia
o byciu mieszkańcem/mieszkanką Słupska oraz zgodzie na przetwarzanie
danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do wdrożenia budżetu
i dobrowolności podania danych. W karcie papierowej znalazło się też
miejsce na podpis osoby głosującej. 8.10.2015 r. spotkał się Zespół, który
został poinformowany o przebiegu głosowania oraz o liście projektów, które
uzyskały największą liczbę głosów i zatwierdził listę projektów do realizacji
w 2016 r. (protokół z posiedzenia Zespołu). W dniu 9.10.2015 r. podczas
specjalnej konferencji prasowej odbyło się oficjalne ogłoszenie wyników.
Wyniki zostały też podane do wiadomości na stronie internetowej miasta,
w mediach społecznościowych oraz przekazane do mediów
i wnioskodawców (mailowo);

- na 2017 r., głosowanie odbywało się w formie tradycyjnej - poprzez oddanie
głosu na karcie papierowej i złożenie jej w urnie w jednym z 20 punktów do
głosowania (po 5 na każdy okręg), w których znajdowały się urny, karty do
głosowania oraz listy zadań wraz z ich charakterystyką lub poprzez
platformę internetową www.slupsk.wybiera.pl. Na kartach do głosowania
mieszkańcy mogli wybrać maksymalnie 3 zadania - jedno zadanie
infrastrukturalne ogólnomiejskie, jedno zadanie infrastrukturalne lokalne
(w dowolnym z okręgów) i jedno zadanie społeczne. Oddanie większej
liczby głosów niż dopuszczalna, powodowało unieważnienie wszystkich
oddanych głosów. Nie można też było złożyć więcej niż jednej karty do
głosowania. W głosowaniu mogli wziąć udział mieszkańcy i mieszkanki
Miasta, którzy urodzeni byli przed 1.01.2001 r. Na karcie do głosowania
znalazły się zasady głosowania, lista zadań w podziale na rodzaje wraz
z podaniem orientacyjnego kosztu zadania oraz dane osoby głosującej: imię
i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, oświadczenia o byciu
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mieszkańcem/mieszkanką Słupska oraz zgodzie na przetwarzanie danych
osobowych dla potrzeb niezbędnych do wdrożenia budżetu i dobrowolności
podania danych. W karcie papierowej znalazło się tez miejsce na podpis
osoby głosującej. Wyniki, po przeliczeniu głosów, tj. 12.10.2016 r., zostały
przed podaniem ich do publicznej wiadomości zatwierdzone przez Zastępcę
Prezydenta Miasta (informacja o wynikach w formie notatki). 13.10.2016 r.
wyniki zostały wysłane do Zespołu i następnie zostały podane do
wiadomości podczas specjalnej konferencji prasowej, na stronie Miasta oraz
na profilu Miasta w mediach społecznościowych. Informacja została również
przekazana mediom i wnioskodawcom (mailowo).

(dowód: akta kontroli str. 1425-1431)
Głosowania na wybrane przez Zespół zadania prowadzono zgodnie
postanowieniami określonymi odpowiednio w: Zasadach budżetu obywatelskiego na
2015 r. i 2016 r. oraz Regulaminie Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego na 2017 r.

(dowód: akta kontroli str. 67-82,110-127,195-222)
Wyniki głosowania przedstawiały się następująco:
a) na 2015 r. - poddano pod głosowanie 38 zadań, wybrano do realizacji 16

(8 zadań infrastrukturalnych i 8 zadań społecznych) na które oddano

b)
odP200w1ie6dnio:od 4

d
6
d
5do 600

d
9łOłsów i 2? d703400dgło~ów;b d I'" 33 e

na r. - po ano po g osowanle za ania, wy rano o rea IzacJI
zadania (4 zadania infrastrukturalne ogólnomiejskie, 4 zadania infrastrukturalne
lokalne, 6 zadań społecznych ogólnomiejskich, 19 zadań społecznych lokalnych),
na które oddano odpowiednio: od 659 do 1.135 głosów, od 405 do 724 głosów),
od 362 do 808 głosów, od 64 do 664 głosów;

c) na 2017 r. - poddano pod głosowanie 83 zadania, wybrano do realizacji 16
zadań (3 zadania infrastrukturalne ogólnomiejskie, 4 zadania infrastrukturalne
lokalne, 9 zadań społecznych), na które oddano odpowiednio: od 2.038 do 2.668
głosów, od 1.331 do 2.417 głosów, od 632 do 1.940 głosów.

(dowód: akta kontroli str. 1103-1147)
1.14. W latach objętych kontrolą do realizacji w ramach budżetu partycypacyjnego
wybranych zostało odpowiednio:
- na 2015 r. 16 zadań (8 inwestycyjnych i 8 społecznych), które dotyczyły m.in.

budowy boisk sportowych, budowy parku rekreacyjno-sportowego, przebudowy
i remontu dróg, remontu odcinka drogi rowerowej, zakupu sprzętu sportowego do
prowadzenia zajęć z dziećmi, utworzenia punktu nieodpłatnych zajęć
edukacyjnych, prowadzenia zajęć sportowych i twórczych dla dzieci, organizacji
festiwalu teatrów tańca. Przyznana kwota - 2,0 mln. zł;

- na 2016 r. 33 zadania (4 infrastrukturalne ogólnomiejskie, 4 infrastrukturalne
lokalne, 6 społecznych ogólnomiejskich, 19 społecznych lokalnych), które
dotyczyły m.in. utworzenia strefy rekreacyjno-wypoczynkowej, budowy parku
rekreacyjno-sportowego, budowy boiska wielofunkcyjnego, organizacji cyklu
letnich koncertów, organizacji festiwalu teatrów tańca, organizacji letnich
i zimowych mistrzostw Słupska przedszkolaków w piłce nożnej, organizacji
festynów, zajęć sportowych dla dzieci, warsztatów teatralnych, sterylizacji
/kastracji bezdomnych psów i kotów. Przyznana kwota - 2,0 mln zł;

- na 2017 r. 16 zadań (3 infrastrukturalne ogólnomiejskie, 4 infrastrukturalne
lokalne, 9 społecznych), które dotyczyły m.in. budowy boisk wielofunkcyjnych,
budowy parku rekreacyjno-sportowego, organizacji cyklu letnich koncertów,
organizacji letnich i zimowych mistrzostw Słupska przedszkolaków w piłce
nożnej, organizacji zajęć dydaktycznych dla dzieci z gry w szachy, warsztaty
hobbystyczne i ruchowe dla seniorów. Przyznana kwota - 2,0 mln zł.
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Ustalone
nieprawidłowości

·e

Wydatki na realizację ww. zadań uwzględniono w odpowiednich uchwałach
budżetowych, a planowanymi źródłami ich finansowania były środki własne Miasta.

(dowód: akta kontroli str. 319-426,1131-1147)
W związku z realizacją budżetu obywatelskiego w badanym okresie planowano
m.in. następujące efekty:
- integrację społeczności lokalnej (sąsiadów, dzieci i młodzieży, uczniów

i mieszkańców osiedli);

- poprawę komfortu życia mieszkańców, poprzez poprawę warunków
komunikacyjnych, stanu technicznego dróg, bezpieczeństwa ich użytkowników;

- popularyzację zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej, poprawę infrastruktury
sportowej;

- zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców, promocję czytelnictwa,
ożywienie przestrzeni miejskiej różnorodną twórczością.

(dowód: akta kontroli str. 1274-1280)
1.15. Prezydent wyjaśnił, że w trakcie edycji budżetu partycypacyjnego w latach
2015-2017 nie wystąpiły żadne trudności w procesie planowania działań. Co roku
powoływany był Zespół ds. Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego (Obywatelskiego
w 2015 roku), który opracowywał zasady procesu oraz potrzebne dokumenty.
W skład Zespołu co roku wchodzili mieszkańcy Słupska, urzędnicy, radni,
przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz w edycjach 2015 i 2016
przedstawiciel mediów.

(dowód: akta kontroli str.1420-1424)

W działalności Urzędu w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące
nieprawidłowości:

1. Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, zasady i tryb
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami, w tym w sprawie budżetu
obywatelskiego określane są przez radę gminy (miasta) w uchwale wydanej na
podstawie art. 5a ust. 2 tej ustawy. Tymczasem zasady przeprowadzania konsultacji
w sprawie budżetu partycypacyjnego na 2016 i 2017 r., pomimo iż ich ustalenie
należało do kompetencji Rady Miejskiej w Słupsku, określił w wydanych
zarządzeniach16 Prezydent.

(dowód: akta kontroli str. 67-82, 90-127,131-156,195-222)
Prezydent wyjaśnił, że ustawa o samorządzie gminnym, a dokładniej art. 5a ust. 2,
upoważnia radę gminy do podejmowania uchwał ustalających tryb i zasady
przeprowadzania konsultacji. Przepis daje prawo do normowania tych spraw
w sposób ogólny, wyznaczający reguły postępowania, które będą stosowane
zawsze wtedy, gdy zaistnieje potrzeba przeprowadzenia konsultacji, bez względu
na ich przedmiot. W Mieście Rada Miejska przyjęła w 2013 roku, jako akt prawa
miejscowego, ogólną uchwałę wprowadzającą Regulamin Konsultacji
Społecznych (Uchwała nr XXXVI/521/13 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 maja
2013 roku), a w 2016 roku przyjęła nowy, zaktualizowany Słupski Regulamin
Konsultacji Społecznych (Uchwała nr XXI/238/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia
27 stycznia 2016 roku). Zarówno poprzedni Regulamin, jak i obowiązujący mówią;

16 Zarządzenia Prezydenta: Nr 320JBPM/2015z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
dotyczących organizacji Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego na 2016 r., Nr 429JBPM12015z dnia 23 czerwca 2015 r. w
sprawie przeprowadzenia konsultacji spoJecznych dotyczących Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego na 2016 r., Nr
2321DKS/2016 z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących organizacji
Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego na 2017 r.
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że konsultacje społeczne przeprowadza się w sprawach ważnych dla
mieszkańców i mieszkanek Miasta Słupska oraz że Prezydent Miasta
każdorazowo, przeprowadzając konsultacje społeczne z mieszkańcami (bez
względu na temat), wydaje zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji,
które zawiera co najmniej: cel konsultacji, temat i przedmiot konsultacji, termin
przeprowadzenia konsultacji. Zgodnie z obowiązującym Regulaminem dodatkowo
- formy konsultacji, zasięg konsultacji, nazwę komórki organizacyjnej
prowadzącej konsultacje i listę materiałów merytorycznych niezbędnych do
przeprowadzenia konsultacji. Propozycja organizacji Słupskiego Budżetu
Partycypacyjnego, jako narzędzia aktywizowania mieszkańców, jest niewątpliwie
sprawą ważną dla słupszczanek i słupszczan. Ponadto zasady tworzone są przez
powołany przez Prezydenta Zespół, który nie jest reprezentatywny (mimo że do
jego prac zaproszeni są przedstawiciele różnych środowisk, w tym mieszkańcy.
Dlatego też bardzo ważne jest, żeby wypracowane przez Zespół zapisy
regulaminu słupskiego budżetu partycypacyjnego zostały przedstawione
mieszkańcom i przed ich wprowadzeniem - skonsultowane. Uwagi mieszkańców
dotyczące konsultowanej propozycji organizacji Słupskiego Budżetu
Partycypacyjnego zapisanej w Zasadach/Regulaminie Słupskiego Budżetu
Partycypacyjnego i załączników (karty oceny, karty do głosowania, formularza
zgłoszeniowego zadania) po uznaniu za zasadne są wprowadzane do
konsultowanych dokumentów. Z każdych konsultacji, zgodnie z przyjętym
Regulaminem Konsultacji Społecznych, powstaje również raport z informacjami
na temat przebiegu procesu konsultacji, zgłoszonymi uwagami oraz informacjav
czy zostały uwzględnione, a jeżeli nie - to z uzasadnieniem. Obowiązujące prawo
miejscowe, czyli Regulamin Konsultacji Społecznych, określa, że każdorazowo
bez względu na temat, tryb przeprowadzenia konsultacji określa Prezydent na
drodze wydanego Zarządzenia a nie Rada Miejska na drodze Uchwały.

(dowód: akta kontroli str. 1432-1436)
W ocenie NIK, powyższe wyjaśnienia Pana Prezydenta nie zawierają
przekonywujących argumentów wskazujących, że Prezydent mógł w wydanych
zarządzeniach określać zasady i tryb przeprowadzania konsultacji dotyczących
budżetu obywatelskiego, przeprowadzanych w oparciu o przepis art. 5a usl. 1
ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcamigminy określa
wyłącznie uchwała rady gminy. Tym samym, żaden inny organ, w tym prezydent
miasta, nie jest uprawniony do określania zarówno zasad, jak i trybu e
przeprowadzania takich konsultacji. Biorąc pod uwagę treść ww. przepisu,
Prezydent Miasta Słupska nie miał podstaw prawnych do wydania zarządzeń,
w których określił m.in. zasady i tryb przeprowadzania konsultacji dotyczących
budżetuobywatelskiego.
2. W zarządzeniach Prezydenta: Nr 196/1RiM2014z dnia 3 marca 2014 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących organizacji
Słupskiego Budżetu Obywatelskiego na 2015 L, Nr 351/IRM/2014 z dnia 20 maja
2014 r. w sprawie przeprowadzeniakonsultacji społecznychdotyczących Słupskiego
Budżetu Obywatelskiego na 2015 r., Nr 320/BPM/2015 z dnia 18 maja 2015 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących organizacji
Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego na 2016 r., Nr 429/BPM/2015 z dnia 23
czerwca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących
Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego na 2016 r. i Nr 232/DKS/2016 z dnia 8
kwietnia 2016 L w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących
organizacji Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego na 2017 r., ograniczono,
wynikające z ustawy o samorządzie gminnym, prawo do udziału wszystkich
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mieszkańców Miasta w konsultacjach społecznych dotyczących budżetu
obywatelskiego, poprzez określenie, iż w takich konsultacjach (prawo zgłaszania
zadań i udział w głosowaniu) mogą wziąć udział jedynie mieszkańcy Miasta, którzy
ukończyli 16 lat.

Stanowiło to naruszenie art. 5a ust. 1 ww. ustawy, zgodnie z którym konsultacje
przeprowadza się z mieszkańcami gminy. Przy czym przepisy tej ustawy nie
określają, kogo należy rozumieć przez "mieszkańca". Wobec tego, w tym zakresie
ma zastosowanie art. 25 Kodeksu cywilnego17, zgodnie z którym miejscem
zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa
z zamiarem stałego pobytu. Tym samym, wszystkie osoby fizyczne, które spełniają
powyższe przesłanki, są mieszkańcami gminy i mogą bez względu na wiek
uczestniczyć w konsultacjach, o których mowa wart. 5a ust. 1 ustawy o
samorządzie gminnym.

(dowód: akta kontroli str. 54-82, 90-127,131-156,195-222)

Prezydent wyjaśnił m.in., że od 2014 roku (Słupski Budżet Obywatelski 2015)
zasady budżetów partycypacyjnych opracowuje specjalnie powoływany Zespół
ds. budżetu obywatelskiego/partycypacyjnego. Pierwszy zapis dotyczący wieku
mieszkańców i mieszkanek uprawniającego do składania projektów oraz
głosowania pojawił się w Zasadach Słupskiego Budżetu Obywatelskiego 2015
(zgłaszać zadani,a i głosować mogli mieszkańcy Miasta Słupska urodzeni przed
1 stycznia 1999 roku). Stwierdził ponadto, że może tylko domniemywać, że
w związku z brakiem jednoznacznej definicji mieszkańca w ustawie
o samorządzie gminnym oraz na podstawie doświadczeń innych miast, które
w 2013 i 2014 wprowadzały budżety obywatelskie, ówczesny Zespół ustalił
cezurę wiekową. Przy realizacji kolejnych budżetów kwestia wieku nie była
tematem rozważań Zespołu i zapisy były powtarzane (16 lat). Dopiero w 2017
roku (Słupski Budżet Partycypacyjny 2018) Zespół postanowił obniżyć wiek do
14 roku życia, ze względu na chęć angażowania coraz młodszych mieszkańców
w partycypację. Część Zespołu chciała całkowitego zniesienia tego zapisu.
Jednak również w 2017 roku nie była analizowana definicja mieszkańca, więc
z braku wiedzy i na podstawie doświadczeń innych miast kolejny raz zastosowano
cezurę wiekową.

(dowód: akta kontroli str. 1432-1436)
W ocenie NIK, powyższe wyjaśnienie nie zawiera przekonywujących argumentów
uprawniających do ograniczania kręgu osób uprawnionych do udziału
w konsultacjach, gdyż zgodnie z art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym
uchwała rady gminy może określać wyłącznie zasady i tryb przeprowadzania
konsultacji, a zatem Prezydent nie mógł w wydanych zarządzeniach zawężać kręgu
podmiotów uprawnionych do udziału w konsultacjach dotyczących budżetu
obywatelskiego.

3. W zarządzeniach Prezydenta w sprawie przeprowadzania konsultacji
społecznych, dotyczących m.in. zgłaszania przez mieszkańców propozycji zadań
do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) na 2016 r.
i 2017 r., zawarto postanowienia nakazujące wskazanie w procedurze
przeprowadzania konsultacji również numeru PESEL. Zdaniem NIK, zawarcie
w procedurze przeprowadzania konsultacji wymogu podania tego numeru
wykraczało poza granice przyznanych radzie gminy (miasta) wart. 5a ust. 2 ustawy
o samorządzie gminnym kompetencji, a więc stanowiło naruszenie tego przepisu.
Stanowiło to również naruszenie art. 23 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia

17 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459, ze zm.).
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Opis stanu
faktycznego

1997 r. o ochronie danych osobowych (zgodnie z którymi przetwarzanie danych jest
dopuszczalne tylko wtedy, gdy jest to to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia
lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub do wykonania
określonych zadań realizowanych dla dobra publicznego, gdyż przesłanki te
w przypadku przeprowadzania konsultacji nie zachodzą.

(dowód: akta kontroli str. 90-127, 131-156, 195-222)

Prezydent wyjaśnił, że w 2015 roku Słupski Budżet Partycypacyjny na 2016 rok
został wprowadzony Zarządzeniem Prezydenta Miasta Słupska w sprawie
przeprowadzenia konsultacji społecznych. Żądanie od mieszkańców numeru PESEL
spowodowane było wprowadzeniem do regulaminu ograniczenia wiekowego -
zgłaszać zadania i głosować mogli mieszkańcy i mieszkanki Miasta Słupska, którzy
ukończyli 16 rok życia. Numer PESEL służył zweryfikowaniu wieku. Art. 23 ust.1 pkt
1 mówi, że przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy osoba, której
dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej
danych. W formularzu zgłoszenia zadania została zawarta formuła dotycząca zgody
na przetwarzanie danych osobowych. W 2016 i 2017 roku Regulamin SBP został
wprowadzony na innej podstawie prawnej, nie na podstawie zapisów Regulaminu
Konsultacji Społecznych.
Zdaniem NIK, wyjaśnienie Prezydenta nie usprawiedliwia żądania, nawet za zgodą
mieszkańców, podawania numeru PESEL, gdyż wiek obywatela może być ustalony
również w inny sposób, np. na podstawie posiadanej przez Urząd ewidencji
mieszkańców.

(dowód: akta kontroli str. 1441-1446)

Najwyższa Izba Kontroli ocenia18 pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości
działalność objętą kontrolą w powyższym obszarze.

2. Realizacja zadań i wydatków w ramach budżetu
obywatelskiego oraz system kontroli zarządczej

2.1. Kwoty zrealizowanych w latach 2015-2017 (do 30 czerwca) wydatków
bieżących i inwestycyjnych w ramach budżetu obywatelskiego kształtowały się
następująco:
a) w 2015 r. - wydatki majątkowe i bieżące na łączną kwotę 1.404,9 tys. zł,

tj. 98,2% planu po zmianach (1.404,1 tys. zł), w tym:
- wydatki majątkowe na kwotę 1.244,5 tys. zł, tj. 98,0% planu po zmianach

(1.269,8 tys. zł);
- wydatki bieżące na kwotę 159,6 tys. zł, tj. 102,8% planu po zmianach (159,6

tys. zł);
b) w 2016 r. - wydatki majątkowe i bieżące na łączną kwotę 2.038,5 tys. zł,

tj. 74,5% planu po zmianach (2.744,5 tys. zł), w tym:
- wydatki majątkowe na kwotę 1.743,3 tys. zł, tj. 71,2% planu po zmianach

(2.448,0 tys. zł);
- wydatki bieżące na kwotę 295,2 tys. zł, tj. 99,6% planu po zmianach

(296,6 tys. zł);
c) w 2017 r. (do 30 czerwca) - wydatki majątkowe i bieżące na łączną kwotę 147,5

tys. zł, tj. 6,4% planu po zmianach (2.307,3 tys. zł), w tym:

18 Podobnie jak przy ocenie ogólnej, Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen cząstkowych dotyczących
działalności w badanym obszarze: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.
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- wydatki majątkowe na kwotę 1,1 tys. zł, tj. 0,1% planu po zmianach
(2.107,3 tys. zł);

- wydatki bieżące na kwotę 146,3 tys. zł, tj. 73,2% planu po zmianach
(200,0 tys. zł).

(dowód: akta kontroli str. 248-249)
Niepełne wykonanie planu na realizację zadań w zakresie wydatków majątkowych
w 2015 r. wystąpiło w rozdziale 92601 (obiekty sportowe) - 62,6% planu po
zmianach i dotyczyło zadania pn. ,,Zagospodarowanie podwórka przy ul. Wita
Stwosza". Niewykonanie planu wydatków wynikało z decyzji o zmianie lokalizacji
zadania (wykonano tylko dokumentację projektową), natomiast w 2016 r. wynikało z:

- w rozdziale 70095 (oświata i wychowanie - pozostała działalność) - 52,4% planu
po zmianach (zadanie pn. "Rewitalizacja podwórka przynależnego do budynku
wspólnot mieszkaniowych przy ul. Paderewskiego 6, 7, 8 i 10 oraz ul.
Wrocławska 1 w Słupsku w nawiązaniu do realizacji projektu podwórko
pokoleniowe") - z braku ofert na ogłoszony przetarg (termin realizacji zadania
przesunięto na 2017 r.) ;

- w rozdziale 80120 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostała
działalność) - 4,7% planu po zmianach (zadanie pn. "Obserwatorium
astronomiczne") - z braku ofert na realizację zadania;

- w rozdziale 90095 (zadania w zakresie kultury fizycznej) - 55,8% planu po
zmianach, (zadanie pn. "Budowa Parku rekreacyjno-sportowego im. Witkacego
przy ul. 11 Listopada - Frąckowskiego") - z niższych niż planowano kosztów
realizacji (oszczędności po rozstrzygnięciu przetargu, zmniejszenie
wynagrodzenia wykonawcy za nienależyte wykonanie robót).

(dowód: akta kontroli str. 1274-1283)
2.2. Środki budżetu obywatelskiego w latach 2015-2017 nie były wykorzystywane
jako wkład własny Miasta przy realizacji projektów współfinansowanych środkami
"zewnętrznymi", w tym pochodzącymi ze źródeł zagranicznych.

(dowód: akta kontroli str. 316-318)
2.3 Przedsięwzięcia realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w badanym
okresie były wpisane do realizacji przez budżet Miasta na podstawie uchwał Rady
Miejskiej w Słupsku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na dany rok budżetowy.
Zmiany planu wydatków na realizacje zadań dokonywane były na podstawie uchwał
Rady Miejskiej i zarządzeń Prezydenta.

Na realizacje projektów w 2016 r. poniesiono wydatki w kwocie wyższej (o 744,5 tys.
zł), niż planowany limit wydatków z budżetu partycypacyjnego na ten rok (2,0 mln.
zł), co wiązało się i z przeniesieniem z 2015 r. na ten rok trzech niewykonanych
w poprzednim roku zadań inwestycyjnych, tj.:
- pn. "Budowa boiska na ulicy Leśnej" (257,2 tys. zł);
- Budowa parku rekreacyjno-sportowego im. Witkacego przy ul. 11 Listopada-

Frąckowskiego" (246,8 tys. zł);
- pn. "Zagospodarowanie podwórka przy ul. Wita Stwosza 2, 3" (263,0 tys. zł).

(dowód: akta kontroli str. 248-249, 319-426)
Jak wyjaśnił Prezydent, nie było możliwe wcześniejsze podjęcie prac związanych
z realizacją ww. zadań, ponieważ:

a) Plan inwestycyjny obejmował realizację wielu zadań inwestycyjnych oprócz
zadań z budżetu obywatelskiego, w tym również zadania objęte dotacją unijną.
W pierwszym kwartale 2015 roku priorytetem było duże zadanie partnerskie,
realizowane wspólnie z sześcioma gminami Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego,
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w ramach zadania "Diagnoza-strategia-inwestycja-rozwój miejskiego obszaru
funkcjonalnego Miasta Słupska", w którym Słupsk był liderem. Zadanie wiązało
się z przeprowadzeniem postępowań przetargowych na 11 zadań, które
dodatkowo były jeszcze podzielone na części. Termin wykonania wszystkich
zamówień, które polegały na opracowaniu skomplikowanych, złożonych
dokumentacji technicznych, wyznaczony został w umowie dotacji, pierwotnie na
czerwiec, następnie na sierpień 2015 roku. Stąd zadanie to było
niekwestionowanym priorytetem terminowym, obarczonym ryzykiem zwrotu
dotacji unijnej, co dotyczyłoby wszystkich partnerów, nie tylko Miasta.
b) Wydział Inwestycji, który realizował ww. zadania w ramach Budżetu
Obywatelskiego 2015, nie był organizacyjnie i kadrowo przygotowany do
samodzielnej realizacji zadań. Korzystał z inwestora zastępczego, któremu
w ramach umów o zastępstwo, powierzana była realizacja zadań: od przetargów,
po rozliczenie robót. Spółka miejska, która była inwestorem zastępczym,
Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku, znajdowała się w bardzo złej kondycji
finansowej od 2014 roku i postawiona została w stan likwidacji w II połowie
2015 r. W I półroczu 2015 r. Spółka świadczyła jeszcze usługi dla Miasta i dla
innych inwestorów zewnętrznych (realizowała także inne zamówienia, aby
pozyskać dochody niezbędne na funkcjonowanie). Problemy spółki finalnie odbiły
się również na realizacji zadań Miasta.
Mimo ww. okoliczności, realizacja tych zadań byłaby możliwa w ciągu roku
kalendarzowego, lecz wystąpiły dodatkowo jeszcze inne okoliczności:
- boisko przy ul. Leśnej - wykonawca odstąpił od podpisania umowy, ponieważ

nie doszacował kosztów ogrodzenia boiska. Ponowny przetarg spowodowałby,
że roboty występowałyby w warunkach jesienno-zimowych, co było niemożliwe
ze względu na nawierzchnie z trawy naturalnej.

- boisko przy ul. Wita Stwosza - po opracowaniu projektu wydana została
decyzja o zmianie lokalizacji, co spowodowało konieczność wyboru
projektanta, opracowania nowej dokumentacji i nowych konsultacji
społecznych.

- w trakcie spotkania konsultacyjnego dotyczącego realizacji zadania "Budowa
parku rekreacyjno-sportowego im. Witkacego przy ul. 11-Listopada-
Frąckowskiego", polegającego na budowie alejek spacerowych, podjęto
ustalenie, że aby opracować projekt alejek, należy w ramach zadania zlecić
zaprojektowanie całego obszaru Parku, uwzględniając elementy, które zostały .-
w trakcie konsultacji wymienione (m.in. plac zabaw, siłownie, boiska, scena .,
letnia, teren rekreacji cichej, itd.). Lokalizacja alejek wynika bowiem
z lokalizacji tych elementów. Takie rozwiązanie zostało przyjęte. Jednak
znacznie to wydłużyło proces projektowania, ponieważ projekt był bardzo
złożony, ponadto miał oddawać "ducha Witkacego", co wprowadzało większy
zakres konsultacyjny, niż same alejki. Ponadto Biuro Projektowe
z opóźnieniem złożyło dokumentację i w związku z tym zostało obciążone
karami umownymi. Środki na realizację alejek zostały przesunięte na rok 2016,
również ze względu na to, że w sezonie jesienno-zimowym nie było możliwości
wykonywania trudnych technologicznie alejek z betonu nawierzchniowego.
W wyniku głosowania w Budżecie Partycypacyjnym na 2016 r. wybrana
została realizacja placu zabaw w Parku im. Witkacego, a więc realizacja
kompleksowo tych 2-ch elementów w jednym roku była pożądana.

(dowód: akta kontroli str. 1441-1446)
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2.4. W zakresie realizacji wydatków budżetowych analizą objęto wydatki poniesione
w latach 2015-2017(do 30 czerwca) w ramach 12 zadań ( po 5 zadań z 2015 r.
i 2016 r. i 2 zadania z 2017 r.)19 związanych z zakupem usług pozostałych,
wydatkami inwestycyjnymi oraz dotacjami celowymi udzielonymi na dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji przez stowarzyszenia - w łącznej kwocie 522,9 tys. zł
(14,6% wydatków ogółem), z tego: w 2015 r. - 123,1 tys. zł, w 2016 r. - 351,4 tys. zł
i w 2017 r (do 31.06) - 48,4 tys. zł.

Badane wydatki poniesiono na zadania własne Miasta zgłoszone we wnioskach.
Dotyczyły one m.in. opracowania dokumentacji projektowej lub projektowo-
kosztorysowej dla zadań: "Budowa boiska na ul. Leśnej", "Budowa parku
rekreacyjno-sportowego im. Witkacego przy ul. Frąckowskiego - 2015",
"Zagospodarowanie podwórka przy ul. Wita Stwosza 2, 3", kosztów zastępstwa
inwestycyjnego na przygotowanie, realizację oraz rozliczenie zadań, zakup usług od
jednostek organizacyjnych Miasta (Słupski Ośrodek Kultury i Miejska Biblioteka
Publiczna), udzielenia dotacji fundacji i stowarzyszeniem realizującym zadanie.
Analizowane wydatki budżetowe zostały poniesione w wysokościach ustalonych
w planie finansowym Urzędu na dany rok budżetowy (w paragrafach klasyfikacji
budżetowej, w których zostały zaplanowane), tj. zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt 3 ustawy
o finansach publicznych2o.Wydatków budżetowych we wszystkich przypadkach
dokonywano w wysokości i w terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych
zobowiązań, zgodne z art. 44 ust. 3 pkt 3 ww. ustawy. Wszystkie wydatki ujęto
w paragrafach zgodnych z załącznikiem nr 4 "Klasyfikacja paragrafów wydatków
i środków" do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie
szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz
środków pochodzących ze źródeł zagranicznych21•

(dowód: akta kontroli str. 487-492, 493-1019)
Ponadto w ramach realizacji wydatków zbadano prawidłowość udzielania dotacji
przez Miasto podmiotom, które realizowały zadania. I tak:

a) Miasto realizację zadania w ramach Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego
na 2016 r. pn. "Osiedlowy Dzień Dziecka - piknik rodzinny" zleciło Fundacji
Indygo z siedZibą w Słupsku, zawierając umowę Nr SOSIR-OP-3-2016
w dniu 19.05.2016 r.(zmienioną aneksem z dnia 21.11.2016 r.);

b) Miasto realizację zadania w ramach Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego
na 2017 r. pn. "Letnie i zimowe mistrzostwa Słupska przedszkolaków
w piłce nożnej - Słupsk 2017" zleciło Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu
"BYKI" z siedzibą w Słupsku, zawierając umowę nr 1/0P/BO/2017

W obu przypadkach środki finansowe dla ww. organizacji przekazał w ramach
swojego planu finansowego SOSiR, będący jednostką budżetową Miasta.

(dowód: akta kontroli str. 1020-1047)
W wyniku badania dobranych celowo dwóch postępowań (przeprowadzonych
w trybie przetargu nieograniczonego)22 ustalono, że przeprowadzono je zgodnie

19 W 2015 r. - ,Budowa boiska na ul. Leśnej", ,Budowa parku rekreacyjno-sportowego im. Witkacego przy ul. 11Listopada-
Frąckowskiego", ,Budowa boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw dla dzieci i młodzieży przy ul. Wita Stwosza', ,III
Ogólnopolski Festiwal Alternatywnych Teatrów Tańca', ,Klub Czarnego Krążka', w 2016 r. - .:z dzieckiem w miasto', ,Słupski
dzień ku~ury klubowej Semi CHECK', ,Mniej bezdomnych kotów/psów w Słupsku - danmowa sterylizacja/kastracja kotów,
samic psów", ,Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Kilińskiego 38', ,Poezja śpiewana u Ottona', w 2017 r. - ,Strefa
Ruchu - Otwórz oczy (V ogólnopolski festiwal Alternatywnych Teatrów Tańca', ,Słupskie Centrum Seniora'.
2lI Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, ze zm.).
21 Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, ze zm.
Z1Zadaniapn.: .:zagospodarowanie podwórka przy ul. Wita Stwosza 2, 3 - Słupski Budżet Obywatelski 2015' i ,Budowa boiska
wielofunkcyjnego przy ul. Kilińskiego 38 - Słupski Budżet partycypacyjny 2016'.
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z zasadami określonymi w ustawie - Prawo zamowlen publicznych23,

w szczególności dotyczącymi opracowania specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, niezbędnych elementów ogłoszenia o zamówieniu i jego publikacji,
ważności złożonych ofert, prawidłowości wyznaczenia terminu na złożenie ofert,
wyboru najkorzystniejszej oferty, zawarcia umowy w przewidywanym terminie i na
oznaczony czas.

(dowód: akta kontroli str.1148-1173)

2.5. Oględziny trzech24 wybranych zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2016 r.
przez wykonawców (wybranych w postępowaniach przeprowadzonych w trybie
przetargu nieograniczonego), sfinansowanych z budżetu obywatelskiego Miasta, na
kwotę łączną 737,6 tys. zł, wykazały, że umowy odpowiadały wnioskowanemu
zakresowi realizacji zadań i zostały zrealizowane w pełnym zakresie. W ramach
realizacji ww. zadań osiągnięto wskazane we wnioskach efekty rzeczowe,
polegające na powstaniu dwóch wielofunkcyjnych boisk o nawierzchni sztucznej
oraz boiska o nawierzchni trawiastej.

(dowód: akta kontroli str. 1185-1196)

2.6. Funkcjonowanie kontroli zarządczej w Urzędzie w badanym okresie regulowało
zarządzenie Prezydenta Miasta Słupska nr 973/0U/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r.
w sprawie wprowadzenia zasad funkcjonowania kontroli zarządczej
w Mieście Słupsku. Zgodnie z tym zarządzeniem, wydziały i pracownicy na
samodzielnych stanowiskach przygotowywali rejestr ryzyk dotyczący realizowanych
na tych stanowiskach zadań. Każde nowe zadanie było wpisywane do rejestru
i monitorowane było pod kątem ewentualnego zagrożenia jego realizacji.

Według wyjaśnień Prezydenta, proces budżetu partycypacyjnego wpisywał się
w zadanie pn. "Prowadzenie konsultacji społecznych Prezydenta z mieszkańcami,
organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami i innymi instytucjami". W ramach
funkcjonowania budżetu obywatelskiego, w zarządzeniach Prezydenta w sprawie
powołania Zespołu ds. budżetu obywatelskiego (w celu zapewnienia efektywnego,
skutecznego i zgodnego z prawem funkcjonowania budżetu), przypisano temu
Zespołowi m.in. ostateczne zatwierdzenie weryfikacji wniosków, dokonanej przez
właściwe merytorycznie wydziały Urzędu lub jednostki organizacyjne Miasta,
przygotowanie listy zadań poddanych pod głosowanie oraz sprawowanie nadzoru
nad jego organizacją.

Zadania w zakresie planowania i koordynacji działań związanych z przygotowaniem
i monitoringiem realizacji budżetu obywatelskiego w badanym okresie ujęto
odpowiednio: w Regulaminie Wewnętrznym Biura Prezydenta Miasta Urzędu
Miejskiego w Słupsku i Regulaminie Wewnętrznym Wydziału Dialogu i Komunikacji
Społecznej. Zadania związane z funkcjonowaniem budżetu obywatelskiego, ij.
wdrażanie i monitoring tego budżetu w zakresie zgodności działania innych komórek
organizacyjnych Urzędu i jednostek organizacyjnych Miasta z obowiązującymi
regulacjami w tym zakresie, przypisano pracownikowi Urzędu w zakresach
czynności25.

(dowód: akta kontroli str. 1437-1440, 1462-1537)

2.7. W badanym okresie po jednym pracowniku Urzędu w 2015 r. i 2016 r. wzięło
udział w dwóch konferencjach, związanych z budżetem obywatelskim, tj. w 2-gim

23 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164, ze zm.).
24 Tj. dotyczących budowy boiska przy ul. Leśnej, budowy boiska wielofunkcyjnego przy ul. Wita Siwosza 2, 3, budowy boiska
wielofunkcyjnego przy ul. Kilińskiego 38'.
25 zakres czynności podinspektora: w Biurze Prezydenta Miasta z 15 września 2015 r. a następnie w Wydziale Dialogu i
Komunikacji Społecznej z dnia 1 lutego 2016 r.
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i 3-cim Forum Praktyków Partycypacji, organizowanym przez Laboratorium
Partycypacji Obywatelskiej, prowadzonych przez Pracownię Badań i Innowacji
Społecznych "Stocznia"oraz Fundację im. Stefana Batorego.

(dowód: akta kontroli str. 1425-1431)
2.8. Audyt wewnętrzny w Urzędzie prowadzono w badanym okresie na podstawie
wewnętrznych uregulowań Prezydenta w tej sprawie26. W ramach audytu
wewnętrznego i kontroli wewnętrznej nie były prowadzone działania związane
z funkcjonowaniembudżetuobywatelskiego.

Jak wyjaśnił m.in. Prezydent, roczne plany audytu wewnętrznego i kontroli
kształtowane są na podstawie analizy ryzyka przeprowadzonej dla Urzędu oraz
propozycji zagadnień składanych przez Kierownictwo oraz dyrektorów wydziałów
Urzędu. W badanym okresie zagadnienie funkcjonowania budżetu obywatelskiego
nie stanowiło wysokiego ryzyka, w związku z powyższym nie zostało objęte
odrębnym audytem lub kontrolą. Prezydent wyjaśnił również, że obecnie
prowadzony jest audyt w Wydziale Inwestycji, który zakresem przedmiotowymobjął
również inwestycje realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego, a w ramach
funkcjonującego w Urzędzie systemu nadzoru i kontroli prowadzone są przez
wydziały merytoryczne kontrole zadań publicznych, w tym zadań w ramach budżetu
obywatelskiego, przekazanychdo realizacji przez organizacje pozarządowe.

(dowód: akta kontroli str. 1437-1440, 1447-1461)
2.9. Zespół ds. Słupskiego Budżetu Obywatelskiego 2015 był na bieżąco
informowany o postępach w realizacji zadań. Z tych postępów powstał raport
dotyczący realizacji zadań. Nie został sporządzony raport ewaluacyjny dotyczący
samego procesu budżetu obywatelskiego. Ewaluacja Słupskiego Budżetu
Partycypacyjnego 2016 odbyła się dwuetapowo - pierwszym etapem było
zapoznanie się z opiniami mieszkańców na temat przeprowadzenia całego
procesu budżetu partycypacyjnego od zgłaszania zadań po ich wybór. Stworzona
została ankieta, na podstawie której zostały opracowane rekomendacje na 2017 r.
Odbyło się także spotkanie Zespołu ds. Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego
2016, który przekazał własne uwagi dotyczące procesu oraz regulaminu. Drugim
etapem był monitoring realizacji zadań w ramach Słupskiego Budżetu
Partycypacyjnego 2016, który polegał na sporządzaniu oraz publikowaniu
cyklicznych raportów (3 raporty), w których opisane były postępy prac nad
projektami. Finalnie został stworzony raport podsumowujący realizację wszystkich
zadań oraz raport podsumowujący I etap całego procesu (do głosowania). Na
bieżąco odbywały się także spotkania wewnętrzne omawiające stan realizacji
zadań. Monitoring i ewaluacja Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego 2017
również odbywa się dwuetapowo - pierwszy etap także polegał na zebraniu opinii
od mieszkańców Miasta na temat procesu zgłaszania oraz wyboru zadań.
Stworzona została ankieta (dostępna w formie papierowej oraz elektronicznej), na
podstawie której zostały opracowane rekomendacje na 2018 rok. Drugi etap, który
wciąż trwa, również polega na sporządzaniu cyklicznych raportów na temat
realizacji zadań (2 raporty cząstkowe). Powstał również raport podsumowujący
część I procesu (do głosowania). Planowane są także spotkania z Zespołem ds.
SBP 2017, w trakcie których omawiane będą postępy w pracach oraz stworzenie
raportu podsumowującego realizację wszystkich zadań (po ich zakończeniu,
w styczniu 2018 roku). Wydziały i jednostki oceniające i realizujące zadania
zgłoszone do budżetów partycypacyjnych na bieżąco zgłaszają uwagi dotyczące

26 Tj. odpowiednio: zarządzenia nr 900/ZAWiKl2015 r. Prezydenta Miasta Słupska z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie
zatwierdzenia Procedury wewnętrznej zasad i trybu sprawowania nadzoru i kontroli w Mieście Słupsku oraz zarządzenia nr
661/ZAWiKl2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu Wewnętrznego
Zespołu Audytu Wewnętrznego i Kontroli Urzędu Miejskiego w Słupsku.
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procesu budżetu, wskazują, co należy zmienić, jakie są trudności np. przy
ocenach projektów, czy też jakie zapisy w regulaminie należy uszczegółowić,
dodać lub usunąć. Wszelkie wątpliwości pojawiające się w trakcie realizacji
konsultowane są z Zespołem ds. budżetu partycypacyjnego. Zespół jest na
bieżąco informowany o postępach prac. W 2018 roku Miasto planuje zlecić
przeprowadzenie ewaluacji wszystkich 5 edycji budżetu partycypacyjnego·
w Słupsku.

(dowód: akta kontroli str. 1197-1268, 1437-1440)

W dokumentach, odpowiednio: Zasady Słupskiego Budżetu Obywatelskiego 201527

i Zasady Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego 201628, postanowiono m.in., że do
dnia 15 marca następnego roku na stronie internetowej Miasta www.slupsk.pl
zamieszczane będą sprawozdania finansowe z realizacji zadań wybranych
w głosowaniu.

(dowód: akta kontroli str. 70-74,110-117)
2.10. Prezydent wyjaśnił, że w badanym okresie występowały problemy z realizacją
zadań infrastrukturalnych. Najczęściej występujące trudności, które znacznie
utrudniały terminowość realizacji zadań, to zdaniem Prezydenta: niedostateczna
wiedza techniczna i niechęć do korzystania z możliwości konsultacji projektów przez
wnioskodawców, co skutkuje niedoszacowaniem kosztów, przedłużające się
procedury konsultacji społecznych i zagrożenie "rozrośnięcia się" projektu w trakcie
konsultacji, brak wykonawców, którzy mogliby zrealizować zadanie (zwłaszcza
projekty specjalistyczne), przedłużające się prace nad dokumentacją albo robotami
budowlanymi. Zadania społeczne realizowano bez problemów, terminowo, zgodnie
ze złożonymi wnioskami.

(dowód: akta kontroli str. 1447-1449)
2.11. Prezydent wyjaśnił, że nie realizowano w Mieście badań, których wyniki
jednoznacznie pokazały, że aktywność obywatelska mieszkańców zwiększyła się
dzięki funkcjonowaniu budżetów partycypacyjnych. Wyznacznikiem, który w ogólny
sposób może wskazywać wzrastające zainteresowanie mieszkańców
uczestnictwem w działaniach partycypacyjnych, może być np. wzrastająca liczba
zgłaszanych projektów oraz oddawanych głosów w budżetach partycypacyjnych:
w 2014 roku do Słupskiego Budżetu Obywatelskiego 2015 zgłoszono 44 wnioski
oraz oddano 9.632 głosy,
w 2015 roku do Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego 2016 zgłoszono 74 zadania
oraz oddano 9.164 głosy,
w 2016 roku do Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego 2017 zgłoszono 85 projektów
oraz oddano łącznie 19.364 głosy.
Wskazywać na to może również rosnące zainteresowanie udziałem w konsultacjach
społecznych w Mieście (od 2016 roku w raportach z konsultacji wpisywana jest
liczba mieszkańców biorących udział w konsultacjach) oraz zainteresowanie
inicjatywą lokalną.

(dowód: akta kontroli str. 1437-1440)
Ustalona W działalności Urzędu w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono

nieprawidłowość nieprawidłowość polegającą na nie zamieszczaniu na stronie internetowej Miasta
(www.slupsk.pl) sprawozdań finansowych z realizacji zadań wybranych
w głosowaniu do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego)
w 2015 r. i 2016 r. Obowiązek powyższy wynikał z postanowień zawartych

'El Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 35111RM/2014 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 20 maja 2014 r.

28 Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 320IBPM/2015 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 18 maja 2015 r.
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Ocena cząstkowa I

Wnioski pokontrolne

Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

Obowiązek
poinformowania
NIK o sposobie

wykonania wniosków

odpowiednio w dokumentach pn.: Zasady Słupskiego Budżetu Obywatelskiego 2015
(§ 6 ust. 5) i Zasady Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego 2016 (§ 6 ust. 7).

Dyrektor Wydziału Dialogu i Komunikacji Społecznej w Urzędzie oświadczyła m.in.,
że powodem niesporządzenia sprawozdania finansowego z realizacji budżetów
(publikowano jedynie raporty rzeczowe z przebiegu procesu budżetu oraz
z realizacji zadań) było przeoczenie tego wymogu i utworzenie innego wzoru
sprawozdania, obejmującego tylko opis rzeczowy. Ww. oświadczyła ponadto, że od
2018 r. (budżet partycypacyjny za 2017 r.) będą sporządzane sprawozdania
zawierające część finansową oraz zostanie sporządzone i opublikowane zbiorcze
sprawozdanie finansowe za lata 2014-2016.

(dowód: akta kontroli str. 67-74,110-117,1269)

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonej nieprawidłowości
działalność objętą kontrolą w powyższym obszarze.

IV. Wnioski
Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r.
o Najwyższej Izbie Kontroli29, wnosi o:

1) odstąpienie od ograniczania kręgu osób uprawnionych do wzięcia udziału
w tworzeniu budżetu partycypacyjnego tylko do mieszkańców Miasta
w określonym wieku;

2) odstąpienie od wymogu żądania od mieszkańców Miasta, podawania numeru
PESEl, w procedurze dotyczącej tworzenia budżetu obywatelskiego;

3) zamieszczanie na stronie internetowej Miasta sprawozdań finansowych
z realizacji zadań wybranych w głosowaniu, zgodnie z obowiązującymi
w Urzędzie regulacjami w tym zakresie.

V. Pozostałe informacje i pouczenia
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Zgodnie z art. 54 ust 1 i 2 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej
przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się
do dyrektora Delegatury NIK w Gdańsku.
Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli,
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania
wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia
tych działań.

29 Dz. U. z 2017 r. poz. 524
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W przypadku WnieSienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego.

Gdańsk, dniaA września 2017 r.

Kontroler

Andrzej Kaczyński
główny specjalista kon i p 'stwowej

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Gdańsku

Dyrektor

DYREKTOR DELEGATURY
NAJ1SZEJ IZBYKONTROLI

w Gdailsku

Ew'" ·~·Th<>LJis~a:.KZ.u·czek..~pPOdPiS

'V
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