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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

Piotr Lewandowski, doradca techniczny, upoważnienie do kontroli nr LGD/67/2017
z 17.05.2017 r.

Urząd Miasta w Kościerzynie, ul. 3 Maja 9A, 83-400 Kościerzyna (dalej: "Urząd")

Michał Majewski, Burmistrz Miasta Kościerzyna (dalej: "Burmistrz").
(dowód: akta kontroli str. 1-2)

II. Ocena kontrolowanej działalności
Najwyższa Izba Kontroli ocenia1 pozytywnie pomimo stwierdzonych
nieprawidłowości funkcjonowanie w mieście Kościerzyna (dalej: "Miasto") budżetu
obywatelskiego na lata 2015 i 20162.

Ocenę pozytywną uzasadnia m.in.:
- podejmowanie działań w celu popularyzacji budżetu obywatelskiego wśród

mieszkańców Miasta, czego przejawem była rosnąca liczba zgłaszanych
projektów;

- zabezpieczenie w budżecie Miasta środków finansowych na realizację projektów
wybranych w ramach konsultacji społecznych dotyczących budżetu
obywatelskiego;

- wykonanie zadań inwestycyjnych wynikających z przyjętych do realizacji
projektów złożonych w ramach budżetu obywatelskiego.

Stwierdzone nieprawidłowości polegały głównie na:
- ograniczeniu wynikającego z art. 5a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym

prawa do udziału wszystkich mieszkańców Miasta w konsultacjach społecznych
poprzez określenie w uchwałach Rady Miejskiej w Kościerzynie na lata 2015
i 2016 kryterium minimalnego wieku osób uprawnionych do udziału
w konsultacjach dotyczących budżetu obywatelskiego;

- nieuprawnionego żądania podania numeru PESEL od osób biorących udział
w konsultacjach społecznych w ramach budżetu obywatelskiego;

- przetwarzaniu danych osobowych osób biorących udział w konsultacjach
społecznych w ramach B.a. na rok 2016 bez uzyskania ich zgody;

- nieprawidłowej klasyfikacji wydatków budżetowych (ogółem 168,2 tys. zł)
poniesionych na niektóre zadania inwestycyjne, realizowane w ramach budżetu
obywatelskiego;

- sfinansowaniu budowy placu zabaw ze środków przeznaczonych na zadania
związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

1 Najwyższa 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
po 01.012015 r.
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Opis stanu
faktycznego

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

oraz wydatków na ich realizację
1.1. Miasto według stanu na dzień 01.01.2015 r. liczyło 23.231 mieszkańców, na
dzień 01.01.2016 r. - 23.131 mieszkańców, a na dzień 01.01.2017 r. - 23.134
mieszkańców. W Mieście nie utworzono jednostek pomocniczych, o których mowa
wart. 5 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym3 (sołectwa oraz dzielnice, osiedla
i inne).

(dowód: akta kontroli str. 3-175)

1.2. W okresie objętym kontrolą budżet obywatelski w Mieście tworzony był
z inicjatywy Burmistrza Miasta. W ramach budżetu obywatelskiego realizowano
zadania w latach 2015 r. i 2016 r. W roku 2017 nie realizowano
w Mieście zadań w ramach budżetu obywatelskiego.

(dowód: akta kontroli str. 176-269)

Burmistrz wyjaśnił, że w celu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w
sprawie budżetu obywatelskiego na 2017 r. opracowano projekt uchwały, który
został ujęty w porządku sesji zaplanowanej na dzień 27 kwiecień 2017 r. i trafił pod
obrady Komisji Rady Miasta Kościerzyna. W efekcie dyskusji podczas Komisji Rady
Miasta nie uzyskano konsensusu pomiędzy stanowiskiem Burmistrza i Radnych
Miasta Kościerzyna w sprawie budżetu obywatelskiego na 2017 r. W związku z
brakiem wspólnego stanowiska w sprawie zakresu planowanych inwestycji, projekt
przedmiotowej uchwały został zdjęty z porządku sesji w dniu 27 kwietnia 2017 r.

(dowód: akta kontroli str. 508-527)

W dniu 29 marca 2017 r. Rada Miasta podjęła, z inicjatywy Burmistrza, uchwałę nr
XLV/350/17 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących
propozycji do budżetu obywatelskiego Miasta na 2018 r.

(dowód: akta kontroli str. 692-711)

1.3. Funkcjonowanie budżetu obywatelskiego w Mieście regulowały: Uchwała nr
XXl148/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 01.12.2011 r. w sprawie zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kościerzyna, Uchwały
Rady Miasta Kościerzyna w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
dotyczących propozycji do budżetu Miasta Kościerzyna4, a także Zarządzenia
Burmistrza Miasta Kościerzyna w sprawie powołania Komisji ds. weryfikacji
wniosków do budżetu obywatelskiego oraz ustalenia regulaminu jej działania5.
Zgodnie z uchwałą nr XXl148/11, w latach 2014 r. i 2015 r. w podjętych na
podstawie art. Sa ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym przez
Radę Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza uchwałach, dotyczących
przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie propozycji do budżetu Miasta,
zawarto min. postanowienia na podstawie których:
- przeprowadzono konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta w sprawie
propozycji wydatków do budżetu Miasta, w ramach budżetu obywatelskiego,
- uprawnionymi do wzięcia w nich udziału byli mieszkańcy Miasta, którzy w dniu ich
rozpoczęcia ukończyli 16 lat,
- łączna kwota projektów przyjętych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego
nie mogła przekroczyć 400 tys. zł w roku 2015 oraz 420 tys. zł w roku 2016,

3 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016 r. poz. 446, ze zm.).
4 Nr LXVII/506/14 z 02.072014 r. w zakresie B.a. na rok 2015 I nr XIII72115z 27052015 na rok 2016
5 Nr 0050 1272014 z 08092014 r w zakresie BO na rok 2015 i nr 005021032015 na rok 2016.
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- wartość jednostkowa zgłoszonego projektu nie mogła przekroczyć kwoty 20 tys. zł
brutto, a dodatkowo w budżecie obywatelskim na 2016 r. wprowadzono ww. limit w
odniesieniu do okręgu wyborczego, dopuszczając możliwość łączenia wniosków w
ramach okręgów wyborczych,
- określono wzory list zgłoszonych i pozytywnie zaopiniowanych projektów,
formularzy zgłaszania propozycji projektów, sposób ich wypełnienia oraz
dostarczenia do Urzędu, wzory kart do głosowania oraz harmonogramy
przeprowadzenia konsultacji,

Złożone, w ramach budżetu obywatelskiego, wnioski weryfikowane były przez
komisje powołane na podstawie zarządzeń Burmistrza, w których określono m.in.
skład komisji oraz zasady weryfikacji zgłoszonych projektów.

Warunkiem dopuszczenia wniosku zawierającego projekt inwestycji w ramach
budżetu obywatelskiego było uzyskanie przez wniosek bezwzględnej większości
głosów członków komisji.

Od decyzji komisji nie przysługiwało prawo do złożenia odwołania, a lista wniosków
dopuszczonych do głosowania i odrzuconych publikowana była na stronie
internetowej Miasta oraz w BlP.

(dowód: akta kontroli str. 270-454 )
Pierwszą uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z
mieszkańcami Kościerzyny dotyczących propozycji do budżetu Miasta Kościerzyna
na rok 2014 Rada Miasta uchwaliła w dniu 25 czerwca 2013 r. Przed tą datą nie
funkcjonowały w Mieście mechanizmy regulujące sposoby partycypacji
mieszkańców w uchwalaniu budżetu miasta inne niż za pośrednictwem radnych
miejskich lub konsultacji z władzami Miasta w ramach przyjęć interesantów.

(dowód: akta kontroli str. 455-459, 731-741 )
1.4. Wymienione wyżej uchwały przedłożono Wojewodzie Pomorskiemu,
w terminie nie przekraczającym siedmiu dni od dnia ich podjęcia, zgodnie z art. 90
ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Ponadto przekazano je Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Gdańskiej. Ww. organy nie wskazywały naruszeń prawa w tych
uchwałach.

(dowód: akta kontroli str. 455-486)
1.5. Zadania w ramach budżetu obywatelskiego realizowane były przez
pracowników Urzęduw ramach obowiązków służbowych.
W pracach nad budżetem obywatelskim na 2015 r. bezpośrednio zaangażowanych
było 6 pracowników, którzy powołani byli zarządzeniem Burmistrza do Komisji ds.
weryfikacji wniosków do budżetu obywatelskiego oraz ustalenia regulaminu jej
działania. Ponadto odbywały się konsultacje z jednym pracownikiem Urzędu.
Szacunkowy łączny wymiar czasu pracy pracowników zajmujących się budżetem
obywatelskim to ok 54 godzin.

W pracach nad budżetem obywatelskim na 2016 rok bezpośrednio
zaangażowanych było 5 pracowników, którzy powołani byli zarządzeniem
Burmistrza do Komisji ds. weryfikacji wniosków do budżetu obywatelskiego. Ponadto
odbywały się konsultacje z 4 pracownikami Urzędu. Szacunkowy łączny wymiar
czasu pracy pracowników zajmujących się budżetem obywatelskim to ok 54 godzin.
Szacunkowy łączny wymiar czasu pracy pracowników zajmujących się budżetem
obywatelskim to ok. 121 godzin.
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W pracach nad budżetem obywatelskim na 2018 rok na dzień zakończenia kontroli6
bezpośrednio zaangażowanych było 3 pracowników. Szacunkowy łączny wymiar
czasu pracy pracowników zajmujących się budżetem obywatelskim to ok 20 godzin.

(dowód: akta kontroli str. 176-182)

1.6. Według Burmistrza koszt przygotowania budżetu obywatelskiego na 2015 r.
wyniósł 1,4 tys. zł i wynikał z iloczynu nakładów pracy i średniego wynagrodzenia
brutto w Urzędzie.
Koszt przygotowania budżetu obywatelskiego na 2016 L, wynikający z iloczynu
przepracowanych godzin i uśrednionego wynagrodzenia brutto w Urzędzie, wyniósł,
zdaniem Burmistrza, 3,4 tys. zł.

W prace związane z realizacją wniosków w ramach budżetu obywatelskiego
zaangażowane były dwie osoby w łącznym wymiarze: 66 godzin w ramach budżetu
obywatelskiego na 2015 L i 214 godzin w ramach budżetu obywatelskiego na
2016 r. Wartość tych prac, wynikająca ze średniego wynagrodzenia brutto
w Urzędzie, wynosiła odpowiednio 1,51 tys. zł i 4,93 tys. zł.
Urząd nie wydatkował środków na zakup sprzętu komputerowego lub aplikacji do
obsługi budżetu obywatelskiego. Nie drukowano również na koszt Urzędu kart do
głosowania, których wzór można było pobrać ze strony internetowej Urzędu.
Do dnia 19 czerwca 2017 r. koszty pracy związanej z przygotowaniem budżetu
obywatelskiego na 2018 L wyniosły 688,35 zł i wynikały z zaangażowania trzech
pracowników Urzędu w łącznym wymiarze 29 godzin. W tym czasie nie poniesiono
żadnych wydatków pozapracowniczych z tytułu przygotowania budżetu
obywatelskiego na 2018 L

(dowód: akta kontroli str. 176-182)

1.7. Promocja budżetu obywatelskiego. realizowana była za pośrednictwem strony
internetowej Miasta oraz mediów społecznościowych oraz za pośrednictwem
plakatów promujących inicjatywę budżetu obywatelskiego.

Działania promocyjne związane z budżetem obywatelskim na 2015 r. odbyły się bez
ponoszenia dodatkowych wydatków. Informację o podjęciu działań w ramach
budżetu obywatelskiego zamieszczono na stronie miasta Kościerzyna oraz wysłano
do lokalnych mediów za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Na stronie internetowej Urzędu zamieszczono m.in. informację, czym jest budżet
obywatelski, jak jest on zorganizowany w Mieście oraz umieszczono odnośnik do
uchwały Rady Miasta dotyczącej budżetu obywatelskiego

Koszty związane z promocją budżetu obywatelskiego na 2016 rok wyniosły
514,14 zł i związane były z przygotowaniem projektu i drukiem plakatów
promocyjnych.

(dowód: akta kontroli str. 487-504)

1.8. Na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego Miasto przeznaczyło
400 tys. zł na rok 2015. Stanowiło to 0,47% budżetu Miasta, lj. 17,22 zł w
przeliczeniu na jednego mieszkańca i 21,09 zł na mieszkańca uprawnionego do
udziału w głosowaniu w ramach budżetu obywatelskiego.

6 CzynnoścI kontrolne w Urzędzie zakończono w dniu 28072017 r
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Na rok 2016 zaplanowano 420 tys., co stanowiło 0,40% budżetu Miasta, ij. 18,16 zł
w przeliczeniu na jednego mieszkańca i 22,26 zł na mieszkańca uprawnionego do
udziału w głosowaniu w ramach budżetu obywatelskiego.

(dowód: akta kontroli str. 505-585)

1.9. Miasto nie posiada administracyjnie wydzielonych dzielnic i osiedli. Budżet
obywatelski miał charakter ogólnomiejski, a wszystkie prace z nim związane
realizowane były w Urzędzie.

(dowód: akta kontroli str. 2-175 )

1.10. W ramach budżetu obywatelskiego na lata 2015 i 2016 złożono łącznie 68
wniosków, których szacunkowy koszt realizacji, wg wyliczeń wnioskodawców,
wynosił łącznie 1.048,70 tys. zł, z tego:

- 11 wniosków na 2015 L (10 o charakterze inwestycyjnym oraz 1
nieinwestycyjny) na łączną kwotę 212,55 tys. zł,

- 57 wniosków na 2016 L (55 o charakterze inwestycyjnym oraz 2
nieinwestycyjne) na łączną kwotę 836,15 tys. zU

(dowód: akta kontroli str. 586-591 )
1.11. Projekty zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego podlegały weryfikacji
przez komisje powoływane w kolejnych latach przez Burmistrza8. W trakcie
weryfikacji oceniano możliwości realizacji zgłaszanych projektów z uwzględnieniem
m.in. warunków formalno-prawnych, kosztu i okresu realizacji, a także zgodności
wniosków z postanowieniami zawartymi w wyżej wymienionych uchwałach Rady
Miasta. Komisja zgodnie z obowiązującymi w Mieście uregulowaniami, odrzuciła:
- 6, spośród 11 wniosków złożonych w ramach budżetu obywatelskiego na 2015

L, o wartości szacunkowej 142 tys. zł, w tym 4 z przyczyn formalnych i po
jednym ze względów prawnych9 oraz powielenia zadania z projektu z
zadaniami własnymi jednostki Miasta.

- 15, spośród 57 wniosków złożonych w ramach budżetu obywatelskiego na
2016 L, o wartości szacunkowej 221,63 tys. zł1o, w tym 8 z przyczyn
formalnych, 4 z powodu braku technicznych możliwości realizacji inwestycji
oraz 3 z powodów merytorycznych.
Od decyzji komisji weryfikacyjnej o odrzuceniu wniosku nie przysługiwało
odwołanie.

(dowód: akta kontroli str. 592-673)

1.12. Badanie dwudziestu jeden losowo wybranych wniosków, pod kątem
prawidłowości ich weryfikacji przez pracowników Urzędu, wykazało, że wyniki prac
komisji weryfikacyjnej, były zgodne z regulacjami prawnymi obowiązującymi w
Mieście w okresie, w którym wnioski te zostały złożone.

Jedenaście spośród badanych wniosków zostało przez komisję weryfikacyjną
odrzuconych z następujących powodów:
- wniosek złożono po terminie,
- brak możliwości prawnych zlecenia wykonania usług zgodnie ze wnioskiem,
- szacunkowa wartość wniosku przekraczała limit określony w uchwale Rady

Miasta,

7 Jeden wniosek o charakterze inwestycyjnym nie posiadał wyceny

8 Zarządzenie nr 00501252014 Burmistrza Miasta Kościerzyna w sprawie powołania Komisji ds. weryfikacji wniosków do
Budżetu Obywatelskiego oraz ustalenia regulaminu jej działania

9 Zgłaszający projekt proponował, by otrzymać zlecenie na wykonanie usługi, podczas gdy wykonawca musi być wyłoniony w
trybie ustawowym.

10 Jeden z wniosków nie zawierał szacunkowej wyceny
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- powielenie zakresu działań proponowanych we wniosku z kompetencjami
jednostki własnej Miasta,

- wnioskodawcą był podmiot nieuprawniony (dwa przypadki),
- niezgodność okręgu zamieszkania/zameldowania wnioskodawcy i okręgu

realizacji zadania (cztery przypadki),
- zadanie nie spełniało wymogów formalnych.

(dowód: akta kontroli str. 674-711)

1.13. W Mieście nie wprowadzano dodatkowych regulacji w zakresie budżetu
obywatelskiego dotyczących m.in.: sposobu oceniania wniosków, dyskusji nad nimi,
konsultacji merytorycznych z komórkami organizacyjnymi Urzędu na etapie
przygotowania wniosków, zasad uzupełniania wniosków niespełniających niektórych
wymogów, ogłaszania wybranych do realizacji wniosków, zasad modyfikacji i
łączenia podobnych lub uzupełniających wniosków.

Prace związane z realizacją budżetu obywatelskiego w latach 2015-2016
przebiegały zgodnie z przyjętymi harmonogramami.

(dowód: akta kontroli str. 270-454 oraz 683-684)

1.14. Lista zakwalifikowanych zadań do budżetu obywatelskiego, które przeszły
pozytywną weryfikację, została zamieszczona na Portalu Miejskim
(www.miastokoscierzyna.pl). Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
(htlp://bip.koscierzyna.gda.pl/portal) oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu.
Wybór zadań do realizacji, spośród projektów zaopiniowanych pozytywnie, odbył się
w drodze bezpośredniego głosowania mieszkańców poprzez dostarczenie do
Urzędu wypełnionej i odręcznie podpisanej karty do głosowania. Zasady wyboru
zadań do realizacji zostały określone w załącznikach do wymienionych wyżej
uchwał Rady Miasta.

W zakresie konsultacji społecznych dotyczących propozycji do budżetu
obywatelskiego Rada Miasta określiła m.in że:
- uprawnionymi do wzięcia udziału byli mieszkańcy Kościerzyny, którzy w dniu

ich rozpoczęcia ukończyli 16 lat,
- zgłaszane projekty miały mieć charakter lokalny, a ich wartość jednostkowa nie

mogła przekroczyć 20 tys. zł brutto,
- do ważności formularza zgłoszenia projektów wymagane było wypełnienie

wszystkich jego pól oraz podpisanie go przez zgłaszającego,
- do zgłoszenia projektu do B.a. niezbędne było wyrażenie przez zgłaszającego

zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym w
załącznikach do ww. uchwał,

- wypełnione formularze oraz karty do głosowania można było składać osobiście
w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta Kościerzyna lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej oraz przez elektroniczną skrzynkę
podawczą Urzędu.

W załącznikach do uchwał Rady Miasta określono ponadto m.in. wzór formularza
zgłaszania propozycji projektów oraz karty do głosowania.

Karta do głosowania zawierała m.in. imię i nazwisko, numer PESEL, adres
zamieszkania oraz czytelny podpis głosującego.
Według stanu na dzień zakończenia kontroli numer PESEL wymagany był również
na formularzu zgłoszenia propozycji projektu w ramach budżetu obywatelskiego na
2018 r.

(dowód: akta kontroli str. 712-723)
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Ustalone
nieprawidłowości

1.15. W okresie objętym kontrolą w ramach budżetu obywatelskiego wybrano do
realizacji odpowiednio:
- na 2015 r. - cztery zadania inwestycyjne (budowa chodnika, siłownia

zewnętrzna, próg zwalniający i plac zabaw), na łączną kwotę 85,05 tys. zł,
- na 2016 r. - 19 zadań inwestycyjnych (place zabaw, remont i budowa

chodników, siłownie zewnętrzne, place zabaw, oświetlenie ulic), na łączną
kwotę 323,63 tys. zł.

W 2017 r. w Mieście nie realizowano zadań w ramach budżetu obywatelskiego.
Wydatki na realizację ww. zadań uwzględniono w odpowiednich uchwałach
budżetowych, a planowanymi żródłami ich finansowania były środki budżetu Miasta.

(dowód: akta kontroli str. 528-585 oraz 724-726)
1.16. Wskazując na trudności w planowaniu budżetu obywatelskiego w Mieście
Burmistrz wyjaśnił, że jego planowanie odbywa się dopiero od kilku lat. Proces ten z
roku na rok zmienia się i dostosowywany jest do potrzeb mieszkańców -
wnioskodawców. Urząd, mając na celu efektywne i racjonalne wydatkowanie
środków publicznych, dąży do takiej konstrukcji budżetu obywatelskiego, która
spełni zarówno wszystkie kryteria formalno-prawne, nakładane na samorządy w
drodze przepisów prawa, jak również w pełni zaspokoi potrzeby mieszkańców
Miasta. Z uwagi na złożoność zadania, w procesie planowania pojawiają się
problemy, które rozwiązywane są na bieżąco. Planowanie konstrukcji budżetu
obywatelskiego i dążenie do regulacji optymalnych w tym obszarze jest procesem
skomplikowanym, o czym może świadczyć fakt braku wypracowania wspólnych
zasad do budżetu obywatelskiego na rok 2017. Dopiero działania osób
reprezentujących różne środowiska społeczne oraz wnioski i doświadczenie z
realizacji poprzednich edycji budżetu obywatelskiego, doprowadziły do
przygotowania zapisów regulującychjego funkcjonowaniew roku 2018.

(dowód: akta kontroli str. 727-762)

W działalności Urzędu w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące
nieprawidłowości:

1. W dniu 15.06.2015 r. ogłoszono nabór wniosków do budżetu obywatelskiego na
rok 2016 bez podstawy prawnej, ij. jeszcze przed wejściem w życie uchwały nr
XII/72/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie
przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących propozycji do budżetu Miasta
Kościerzyna na 2016 rok. Zgodnie z § 7 ww. uchwały,weszła ona w życie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Uchwałę
opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego w dniu 19
czerwca 2015 r.

(dowód: akta kontroli str.683-690)
Burmistrz wyjaśnił, że ogłoszenie naboru wniosków do budżetu obywatelskiego na
rok 2016 odbyło się w terminie wyznaczonym Uchwałą nr XII/72/15 z dnia 27 maja
2015 roku, ij. 15.06.2015 r. Ogłaszając konsultacje kierowano się także
koniecznością dotrzymania terminów w procedurze uchwalania budżetu Miasta na
rok 2016 oraz umożliwienia mieszkańcom Kościerzyny przygotowania i składania
propozycji projektów w jak najdłuższym możliwym przedziale czasowym.
Burmistrz podkreślił, iż pierwszy wniosek do budżetu obywatelskiego na rok 2016
wpłynął do Urzędu dnia 26 lipca, ij. w czasie kiedy przedmiotowa uchwała weszła w
życie i był procedowany zgodnie z przyjętymi w uchwale zasadami.
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W związku z powyższym, zdaniem Burmistrza zaistniała sytuacja nie wpłynęła w
żadnym stopniu na przygotowanie budżetu obywatelskiego na 2016 rok.
W ocenie NIK, okoliczności wskazane w wyjaśnieniu Burmistrza nie stanowią
przesłanek usprawiedliwiających podejmowanie czynności związanych z budżetem
obywatelskim na 2016 r., pomimo braku podstaw prawnych do ich podejmowania.

(dowód: akta kontroli str.692-711)

2. W uchwałach Rady Miasta: Nr LXVII/506/14 z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie
przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących propozycji do budżetu Miasta
Kościerzyna na 2015 r.11, Nr XII/72/15 z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie
przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących propozycji do budżetu Miasta
Kościerzyna na 2016 r.12 oraz Nr XLV/350/17 z dnia 29 marca 2017 r.13 w sprawie
przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących propozycji do budżetu Miasta
Kościerzyna na 2018 r. ograniczono wynikające z art. Sa ust. 1 ustawy o
samorządzie gminnym prawo do udziału wszystkich mieszkańców Miasta w
konsultacjach społecznych dotyczących składania propozycji do budżetu Miasta,
poprzez określenie, iż w takich konsultacjach mogą wziąć udział jedynie osoby,
które w dniu rozpoczęcia konsultacji ukończyły 16 lat Rada Miasta uchwaliła te
uchwały w brzmieniu ich projektów przedłożonych przez Burmistrza Miasta.
Burmistrz wyjaśnił, że w projektach uchwał, przedłożonych na komisje i sesje Rady
Miasta, określono wiek mieszkańców zgłaszających projekty na minimum 18 i 16 lat.
W przypadku uchwały Nr LXVII/506/14, podczas sesji przyjęto autopoprawkę
Burmistrza w § 1 ust. 2 projektu Uchwały, zmieniającą wiek z 18 na 16 lat. Wiek
mieszkańców uprawnionych do składania propozycji do budżetu obywatelskiego
ograniczono, nie mając świadomości ograniczeń wynikających z Kodeksu
Cywilnego.
Ponadto Burmistrz wyjaśnił, że na podstawie powyższej uchwały Nr XLV/350/17 z
dnia 29 marca 2017 r. przyjęte zostały zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji.
Wszystkie czynności w procedurze budżetu obywatelskiego na 2018 r. zostały
przeprowadzone zgodnie z terminami zawartymi w ww. uchwale.
Zgodnie z art. Sa ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, uczestnikami procesu
konsultacji społecznych, a więc również konsultacji dotyczących budżetu
obywatelskiego, są mieszkańcy jednostki samorządu terytorialnego
przeprowadzającej konsultacje. Wprawdzie, jak wcześniej wspomniano, przepisy tej
ustawy nie określają kogo należy rozumieć przez "mieszkańca", jednak w tym
zakresie ma zastosowanie art. 25 Kodeksu cywilnego, 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 uczestniczyć w konsultacjach,
o których mowa wart. Sa ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Należy mieć
również na uwadze, że art. Sa ust. 2 ustawy nie zawiera delegacji dla rady gminy do
zawężania w uchwale kręgu podmiotów uprawnionych do udziału w konsultacjach,
w tym również w konsultacjach w sprawie budżetu obywatelskiego, np. poprzez
wprowadzenie kryterium wieku.

11 Dz. Urz. Woj. Pomorskiego poz 267

12 Dz. Urz. Woj Pomorskiego poz 1921

13 Oz Urz. Woj Pomorskiego paz 1711

(dowód: akta kontroli str.327-454)
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3. W procedurze konsultacyjnej w ramach budżetu obywatelskiego określonej w
uchwałach Rady Miasta Kościerzyna14 wymagano podawania m.in. numeru PESEL.
Zawarcie takiego wymogu wykraczało poza granice przyznanych Radzie Miasta w
art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym kompetencji, a więc stanowiło
naruszenie tego przepisu. Stanowiło również naruszenie art. 23 ust. 1 pkt 2 i 4
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych15, 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.

Burmistrz wyjaśnił, że podawanie numeru PESEl przez mieszkańca Kościerzyny
biorącego udział w konsultacjach społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego
wynikało z zastosowania formularzy ustalonych uchwałami Rady Miasta. Uchwały
te, stanowiące akty prawa miejscowego, przeszły pozytywną weryfikację nadzorczą i
zostały opublikowane w Dz. Urz. Woj. Pomorskiego. Podanie numeru PESEl w
trybie powyższych konsultacji społecznych jest dobrowolne i przetwarzanie danych
osobowych w tym zakresie określonym powyższą uchwałą odbywa się na podstawie
pisemnej zgody wyrażanej przez zainteresowanego mieszkańca. Zatem w tym
wypadku podstawą przetwarzania danych osobowych jest również art. 23 ust. 1 pkt
1 ustawy o ochronie danych osobowych. Użycie numeru PESEl służy do
jednoznacznej identyfikacji mieszkańca (czy jest mieszkańcem Kościerzyny) i
zapobiega ewentualnym przypadkom podwójnego uczestniczenia w konsultacjach
osób o np. przypadkowo identycznie brzmiących imionach i nazwiskach (podobnie
jak to się odbywa w systemie wyborczym). Poruszona przez Najwyższą izbę Kontroli
kwestia będzie przedmiotem dalszej analizy i może być podstawą do wniesienia pod
obrady Rady Miasta ewentualnych nowelizacji powyższej uchwały, o ile będzie taka
konieczność.

(dowód: akta kontroli str.713)
Zdaniem NIK, wyjaśnienie Burmistrza nie usprawiedliwia żądania, nawet za zgodą
mieszkańców, podawania numeru PESEl, gdyż ustalenie, czy dana osoba jest
mieszkańcem Miasta, może być dokonane również w inny sposób, np. na podstawie
posiadanej przez Urząd ewidencji mieszkańców. Dodać należy, że numer PESEl
nie obejmuje danych dotyczących miejsca zamieszkania, a właśnie ta okoliczność
ma znaczenie przy ustalaniu prawa do udziału w konsultacjach, o których mowa w
art. 5a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.

4. W trakcie konsultacji w ramach budżetu obywatelskiego przyjmowano propozycje
projektów do budżetu obywatelskiego bez oświadczenia o wyrażeniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym w załącznikach do
Uchwały nr XII/72/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 maja 2015 r., podczas gdy
w § 2 pkt 11 zał. nr 1 do ww. uchwały, określającym zasady i tryb przeprowadzania
konsultacji budżetowych, zawarto taki wymóg.

(dowód: akta kontroli str.288-303)
Burmistrz wyjaśnił, iż zgodnie z Uchwałą Nr XI1/72/15 Rady Miasta Kościerzyna z
dnia 27 maja 2015 r. do zgłoszenia projektu do budżetu obywatelskiego niezbędne
jest wyrażenie przez zgłaszającego/cych zgody na przetwarzanie danych
osobowych w zakresie określonym w załącznikach do Uchwały. Wyjaśnił również, iż
na etapie przygotowywania ww. Uchwały omyłkowo nie ujęto w Załączniku nr 2 do
Uchwały (Formularz zgłoszenia propozycji projektu do zrealizowania w ramach

14 Uchwały Rady Miasta Kościerzyna nr XX1148/11 z 01122011 r, LXVII/506/14 z 02072014 r, XIII72115 z 27052015 r
oraz XLV1350117 z 29032017 r

15 Dz. U z 2016 r poz. 922.
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Ocena cząstkowa I

Opis stanu
faktycznego

budżetu obywatelskiego w Mieście na 2016 r.) klauzuli o wyrażeniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych. W trakcie naboru zgłoszeń do budżetu
obywatelskiego błąd ten został powielony ze względu na automatyczne
wykorzystanie, jako formularza zgłoszeniowego, wzoru określonego w załączniku nr
2 do podjętej już przez Radę Miasta Kościerzyna Uchwały.

(dowód: akta kontroli str.455-460)

5. W trakcie konsultacji w ramach budżetu obywatelskiego przetwarzano dane
osobowe osób zgłaszających projekty do budżetu obywatelskiego na 2016 L bez
uzyskania ich zgody, co było niezgodne z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 L o ochronie danych osobowych.

(dowód: akta kontroli str.288-303)

Burmistrz wyjaśnił, że pomimo, iż przyjęte zgłoszenia projektów do budżetu
obywatelskiego nie zawierały oświadczeń o wyrażeniu zgody na przetwarzanie
danych osobowych, uznano, iż zostały one złożone zgodnie z wymaganiami
określonymi bezpośrednio na formularzu zgłoszeniowym. Jednocześnie
domniemano, iż zgłaszający projekty posiadali świadomość konieczności wyrażenia
zgody na przetwarzanie danych osobowych z chwilą złożenia zgłoszenia, gdyż
zarówno link do Uchwały Nr XII/72/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 maja
2015 L, jak i bezpośrednio dokument Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji
budżetowych (wyciąg z Załącznika nr 1 do Uchwały) zostały zamieszczone na
stronie internetowej miasta w dniu ogłoszenia naboru zgłoszeń.

(dowód: akta kontroli str. 455-460 )

Zdaniem NIK, okoliczności wskazane w wyjaśnieniu Burmistrza nie uzasadniają
odstąpienia od obowiązku uzyskania zgody na przetwarzanie danych osobowych od
mieszkańców zgłaszających wnioski do budżetu obywatelskiego na 2016 L Zgodnie
z art. 23 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, nie jest wymagane uzyskanie zgody na
przetwarzanie danych osobowych osoby, której te dane dotyczą tylko gdy chodzi o
usunięcie tych danych.
Uchwała nr XLV/350/17 dotycząca budżetu obywatelskiego na 2018 L zawierała w
załączniku oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w procesie
konsultacji społecznych.

Najwyższa Izba Kontroli ocenia16 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. W okresie objętym kontrolą kwoty wydatków bieżących i inwestycyjnych
zrealizowanych w Mieście w ramach budżetu obywatelskiego kształtowały się
następująco17:
- w roku 2015 kwota wydatków bieżących wyniosła 50,3 tys. zł, co stanowiło

100% kwoty zaplanowanej na ten cel w budżecie Miasta, a kwota wydatków
inwestycyjnych wyniosła 34,7 tys. zł co stanowiło 99,6% kwoty zaplanowanej
(35 tys. zł),

- w roku 2016 kwota wydatków bieżących wyniosła 83,1 tys. zł, co stanowiło
100% kwoty zaplanowanej na ten cel w budżecie Miasta, a kwota wydatków

16 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.

11 W zestawieniu uwzględniono zmiany planu finansowego budżetu Miasta.

11



inwestycyjnych wyniosła 240,5 tys. zł co stanowiło 90,4% kwoty zaplanowanej
(275 tys. zł),

Niższe wydatkowanie środków budżetu obywatelskiego w 2016 r. wystąpiło w
rozdziale klasyfikacji budżetowej 90015 Oświetlenie ulic (39,6%) i dotyczyło zadań18,

które zostały zrealizowane w ramach umowy19o świadczenie kompleksowej usługi
oświetlenia na terenie Miasta.

(dowód: akta kontroli str. 1119-1131)
2.2. Środki finansowe w ramach budżetu obywatelskiego, w okresie objętym
kontrolą nie stanowiły wkładu własnego związanego z realizacją projektów
współfinansowanych ze środków zewnętrznych, ij. z budżetu Unii Europejskiej

(dowód: akta kontroli str. 1119-1131)
2.3. Zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego były dodatkowo
dofinansowywane z budżetu Miasta w związku z niedoszacowaniem części pozycji
objętych realizacją budżetu obywatelskiego w latach 2015-2016.

W 2015 r. przeznaczono na ten cel dodatkowe środki z budżetu Miasta w kwocie
25,95 tys. zł, natomiast w 2016 r. - 22,43 tys. zł.

Skarbnik Miasta wyjaśnił, że dodatkowe środki z budżetu Miasta przeznaczone
zostały w szczególności na realizację projektów dotyczących remontu chodnika przy
ulicy Topolowej i 1000-lecia, jak również placu zabaw przy ulicy Kartuskiej, które to
miejsca były znaczące z punktu widzenia mieszkańców oraz radnych. Podjęto więc
decyzje o zwiększeniu planowanych wydatków na realizację tych zadań. Znaczącą
pozycją w ww. zadaniach była budowa placu zabaw przy ulicy Kartuskiej. Rejon ten
został objęty "Gminnym Programem Rewitalizacji dla Miasta Kościerzyna" zadanie
pt. "Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju całej Kościerzyny".
Jak wyjaśnił Skarbnik, zarówno plac zabaw przy ul. Kartuskiej, jak również pozostałe
ww. zadania, oprócz wniosków mieszkańców i radnych i tak wymagałyby wykonania
w najbliższym okresie remontów lub stworzenia miejsc rekreacji dla mieszkańców.

(dowód: akta kontroli str. 1119-1131)
2.4. W zakresie realizacji wydatków budżetowych na zadania wykonane w ramach
budżetu obywatelskiego w latach 2015-2016 analizą objęto 10 wybranych płatności
związanych z zakupem materiałów, usług remontowych i pozostałych oraz
wydatkami inwestycyjnymi - w łącznej kwocie 194,11 tys. zł (47% wydatków
ogółem), z tego: w 2015 r. - 82,10 tys. zł, w 2016 r. -112,00 tys. zł.

Analizowane wydatki budżetowe zostały poniesione na zadania własne gminy
zgłoszone we wnioskach złożonych przez mieszkańców Miasta w ramach budżetu
obywatelskiego, w wysokościach ustalonych w planie finansowym Urzędu na dany
rok budżetowy (w paragrafach klasyfikacji budżetowej, w których zostały
zaplanowane), zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych2o.

(dowód: akta kontroli str. 1147-1151)
Zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 3 ww. ustawy, badane wydatki budżetowe zrealizowano
w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
Badane wydatki w ramach budżetu obywatelskiego ujęto, w paragrafach zgodnych z
załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej

18 Lampa oświetleniowa na uL Nałkowskiej, oświetlenie ulic Transportowców i Polskiego Czerwonego Krzyża, oświetlenie
osiedla za terenem Miasta.

19 Umowa nr EOŚ 113612015 o świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna z dnia
31.10.2015 r. z Energa Oświetlenie Sp z 0.0. w Sopocie.

20 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2016 r. poz 1870, ze zm.).
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klasyfikacji wydatków21 "Klasyfikacja paragrafów wydatków i środków", z wyjątkiem
wydatków opisanych w części niniejszego wystąpienia poświęconej
nieprawidłowościom.

(dowód: akta kontroli str. 1147)

W okresie objętym kontrolą Urząd zrealizował 13 wydatków w ramach budżetu
obywatelskiego, z czego 11, o łącznej wartości 391,52 tys. zł, bez stosowania
przepisów Prawa zamówień publicznych22, gdyż ich wartość nie przekroczyła
wyrażonej w złotych równowartościkwoty 30tys. euro (zwolnieniena podstawie art. 4
pkt 8 ww. ustawy),oraz dwa, o łącznej wartości 17,16 tys. zł, jako część udzielonych
przez Urząd zamówień udzielonych na podstawie przepisów Prawa zamówień
publicznych.

(dowód: akta kontroli str. 1147)

W wyniku badania zamówień udzielonych w trybie przetargu nieograniczonego,
których część stanowiły ww. wydatki w ramach budżetu obywatelskiego, ustalono,
że przeprowadzono je zgodnie z zasadami określonymi w Prawie zamówień
publicznych, 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. 1147, 1150-1291)

2.5. Oględziny czterech23 wybranych zadań inwestycyjnych, zrealizowanych w
ramach budżetu obywatelskiego w latach 2015-2016, wykazały, że zrealizowane
inwestycje odpowiadały wnioskowanemu zakresowi realizacji projektów i zostały
zrealizowane w pełnym zakresie. W ramach realizacji ww. zadań osiągnięto
wskazane we wnioskach efekty rzeczowe, polegające na powstaniu placu zabaw,
odnowieniu chodników oraz montażu progu zwalniającego wraz z oznakowaniem
pionowym. Łączny koszt realizacji wymienionych zadań wyniósł 109,35 tys. zł.

(dowód: akta kontroli str.1150-1182 oraz 1328-1352 )

2.6. W Mieście, jak wyjaśnił Burmistrz, funkcjonowanie budżetu obywatelskiego
ujęte jest ogólnymi procedurami kontroli zarządczej nałożonej na samorząd w
drodze ustawy i prowadzone jest zgodnie ze standardami i zasadami określonymi
przez Ministra Finansów.

(dowód: akta kontroli str. 177-182)

2.7. Pracownicy Urzędu nie brali udziału w szkoleniach, których przedmiotem była
problematyka budżetu obywatelskiego. Jak wyjaśnił Burmistrz, pracownicy
zapoznawali się z problematyką budżetu obywatelskiego w ramach
samokształcenia.

(dowód: akta kontroli str. 455-486)

2.8. Funkcjonowanie budżetu obywatelskiego w Mieście nie było przedmiotem
kontroli wewnętrznej, ani audytu wewnętrznego.

(dowód: akta kontroli str. 176-182)

21 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków,
przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U z 2014 r. poz. 1053, ze zm.).

22 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2017 r. poz. 1579).

23 Chodników przy ul. Małej Kolejowej oraz ul. Mestwina II 3 (teren Zespołu Szkół Publicznych nr 3 w Kościerzynie), placu
zabaw przy ul. Norwida I progu zwalniającego na ul. Grottgera.
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Ustalone
nieprawidłowości

2.9. Formalna ewaluacja budżetu obywatelskiego w jego kolejnych edycjach w
Mieście nie była przeprowadzana. Jednakże, jak wyjaśnił Burmistrz, bezpośrednie
zaangażowanie pracowników Urzędu na etapie przygotowania do realizacji
zgłoszonych projektów, a następnie ich realizacji, umożliwiały nieformalną
obserwację wyników realizacji budżetu obywatelskiego pod kątem osiągniętych
efektów. W prace nad każdą edycją budżetu obywatelskiego, w tym opracowywanie
zasad i trybów konsultacji budżetowych, zaangażowani byli radni Miasta. Jako
przedstawiciele mieszkańców, mieli oni możliwość informowania mieszkańców
swoich okręgów o wynikach realizacji projektów. Dotychczasowe doświadczenia w
pracach nad budżetem obywatelskim pozwalają na bieżąco dopracowywać
procedury związane z przeprowadzaniem kolejnych jego edycji.

(dowód: akta kontroli str. 455-486 )
2.10. Zdaniem Burmistrza realizacja zadań w ramach budżetu obywatelskiego nie
przysparzała dodatkowych trudności, gdyż - jak wyjaśnił Burmistrz - zadania
wynikające z budżetu obywatelskiego realizowane są na podstawie ogólnie
obowiązujących przepisów prawa, na podstawie których funkcjonują samorządy
oraz regulacji wewnętrznych Urzędu. W związku z powyższym, trudności, na które
pracownicy urzędu napotykająw czasie realizacji tych zadań, nie odbiegają od tych,
które występuję w trakcie realizacji zadań na innych obszarach działalności.
Ponadto, w ramach kontroli zarządczej prowadzonej w Urzędzie, przeprowadzana
jest analiza ryzyka wszystkich obszarów działalności Urzędu, w tym tych
wynikających z budżetu obywatelskiego.

(dowód: akta kontroli str. 727-730)
2.11. Wprowadzenie budżetu obywatelskiego, zdaniem Burmistrza, zdecydowanie
korzystnie wpłynęło na aktywność mieszkańców Miasta, czego potwierdzeniem jest
wzrost liczby złożonych wniosków do budżetu. W edycji budżetu obywatelskiego na
2015 L wpłynęło ich 11, natomiast już w kolejnym roku, ij. w edycji na 2016 L, było
ich ponad pięciokrotniewięcej - 57 wniosków.

(dowód: akta kontroli str. 727-730)

W działalności Urzędu w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące
nieprawidłowości:

1. Wydatki na niżej wymienione zadania realizowane w ramach budżetu
obywatelskiego:

a. Budowa chodnika przy ul. Małej Kolejowej - 47,38 tys. zł,
b. Próg zwalniający przy ul. Wyspiańskiego - 2,95 tys. zł,
c. Remont chodnika przy ul. Topolowej - 31,63 tys. zł,
d. Budowa chodnika przy ZSP nr 3 -19,74 tys. zł,
e. Remont chodnika przy ul. 1000-lecia 7 - 27,00 tys. zł,

ujęto w paragrafie klasyfikacji budżetowej 4270 - Zakup usług remontowych, a na
zadanie pn. "Próg zwalniający przy ul. Grottgera" (4,77 tys. zł) - w § 4300 - Zakup
usług pozostałych, podczas gdy z dokumentacji technicznej ww. projektów wynika,
że były to zadania o charakterze inwestycyjnym (tworzono nową infrastrukturę lub
odtwarzano istniejącą z nowych materiałów, po uprzednim rozebraniu infrastruktury
zastanej). Stąd powyższe wydatki winny być poniesione w § 6050 - Wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych, zgodnie z zał. nr 4 do rozporządzenia Ministra
Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków.

(dowód: akta kontroli str. 1147, 1150-1319)
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Ocena cząstkowa '1

Wnioski pokontrolne

Burmistrz wyjaśnił, że w przypadku zadań wymienionych pod literą a do e
zaklasyfikowanie wydatków w zakresie klasyfikacji budżetowej wynika z wniosku o
ujęcie tych pozycji w budżecie (litera c i e), jak również z dokonanego opisu faktur.
W przypadku ostatniego zadania zaklasyfikowanie również nastąpiło zgodnie z
opisem faktury.
Ponadto Burmistrz poinformował, że po dokonaniu ponownej analizy materiałów, ij.
faktur oraz innych dokumentów dotyczących wyżej wymienionych zadań, ujęto
infrastrukturę powstałą w wyniku ich realizacji w ewidencji środków trwałych.

(dowód: akta kontroli str. 728-746)

2. Zadanie w ramach budżetu obywatelskiego "Budowa placu zabaw przy ul. Malej
Kolejowej" (w kwocie 20 tys. zł) zrealizowano w całości ze środków przeznaczonych
na przeciwdziałanie alkoholizmowi (klasyfikacja budżetowa rozdz. 85154 § 6050),
podczas gdy zadanie to nie było związane z realizacją działań wskazanych wart. 41
ust 1. ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487, ze zm.)

(dowód: akta kontroli str. 1150 )

Burmistrz wyjaśnił, iż budowa placu zabaw przy ulicy Małej Kolejowej została
zgłoszona jako jedno z zadań do realizacji z Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla
Miasta Kościerzyna na 2015 rok. Realizacja tego zadania uzyskała pozytywną
opinię Komisji Porządku Publicznego i Spraw Społecznych na posiedzeniu w dniu
24 lutego 2015 r. Zmiana harmonogramu działań zawartych w Gminnym Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii dla Miasta Kościerzyna, obejmujących m.in. ww. zadanie, została
przyjęta Uchwałą Rady Miasta Kościerzyna Nr VII/28/15 z dnia 25 lutego 2015 r.
Natomiast Uchwałą Nr X/55/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 kwietnia 2015 r.
zadanie to zostało wprowadzone do budżetu Miasta w rozdziale 85154 § 6050.
Burmistrz wyjaśnił również, iż powyższa uchwała była przedmiotem badania
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w dniu 28 maja 2015r. i nie
zgłoszono uwag w tym zakresie.

(dowód: akta kontroli str. 457-486 )

Zdaniem NIK, plac zabaw ma charakter ogólnodostępny i nie służy wyłącznie celom
związanym z realizacją zadań określonych wart. 41 ust. 1 ww. ustawy. W związku z
powyższym, jego budowa nie mogła być finansowana ze środków przeznaczonych
na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych 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 Kontroli24, wnosi o:
1) Podjęcie działań w celu umożliwienia udziału w konsultacjach społecznych

wszystkim mieszkańcom Miasta.

24 Dz. U z 2017 r poz 524
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Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

Obowiązek
poinformowania
NIK o sposobie

wykonania wniosków

2) Podjęcie działań w celu doprowadzenia uchwały w sprawie zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcamiw zakresie wskazania nr PESEL do
zgodności z przepisami obowiązującego prawa.

3) Zapewnienie prawidłowego klasyfikowania wydatków budżetowych,
ponoszonych na zadania realizowanie w ramach budżetu obywatelskiego,
w oparciu o ich rzeczywiste przeznaczenie.

4) Zapewnienie finansowania zadań realizowanych w ramach budżetu
obywatelskiego wyłącznie ze środków, które mogą być przeznaczone na ich
realizację·

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 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.

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, dnia 5 września 2017 r.

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Gdańsku

Dyrektor

DYREKTO DELEGATURY
NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI

w Gdańsku IA
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