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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/18/064 – Funkcjonowanie budżetów partycypacyjnych1 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Krakowie 

Kontroler Krzysztof Kempa, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr LKR/197/2018 
z 3 października 2018 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Gminy Kęty, ul. Rynek 7, 32-650 Kęty (Urząd) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Dr inż. Krzysztof Jan Klęczar, Burmistrz Gminy Kęty (Burmistrz) 

(dowód: akta kontroli str. 3) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli prawidłowo i skutecznie realizowano w latach 2016-2018 
(do 30 listopada)2 projekty w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Kęty (dalej: Gmina). 
Ich wybór odbywał się zgodnie z Zarządzeniami Burmistrza dotyczącymi przygotowania 
i wdrożenia budżetu obywatelskiego na kolejne lata. W zarządzeniach powołano się na 
przepisy dotyczące konsultacji, zawarte w art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym3 oraz na uchwałę Rady Miejskiej w Kętach dotyczącą konsultacji4. 
Propozycje zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego zgłaszane były przez 
mieszkańców 9 jednostek pomocniczych Gminy. Wnioski te spełniały kryteria ustalone 
w Zarządzeniach Burmistrza i były rzetelnie zweryfikowane przez pracowników Urzędu. 
Budżet obywatelski w kolejnych latach tworzono zgodnie z harmonogramem określonym 
w Zarządzeniach Burmistrza. 

Wydatki budżetowe na projekty obywatelskie zostały poniesione zgodnie z przepisami. 
Realizacja zadań w ramach budżetu obywatelskiego była zgodna z założeniami 
wynikającymi z wniosków mieszkańców. Osiągnięto planowane efekty, w tym rzeczowe. 
W wyniku realizacji zadań poprawie uległa m.in. infrastruktura drogowa, rekreacyjna 
i sportowa oraz bezpieczeństwo mieszkańców (zagrożenia pożarowe).  

Ustalone przez Burmistrza regulaminy przygotowania budżetu obywatelskiego na kolejne 
lata 2016, 2017 i 2018 zawierały postanowienia ograniczające prawo do udziału wszystkich 
mieszkańców Gminy w konsultacjach społecznych dotyczących budżetu partycypacyjnego 
wynikające z art. 5a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Regulaminy oraz wprowadzone 
zarządzeniami Burmistrza formularze kart do głosowania zawierały ograniczenie wiekowe 
(ukończone 16 lat) w stosunku do osób uprawnionych do udziału w głosowaniu na projekty 
zadań w ramach budżetu obywatelskiego. Zarządzenia Burmistrza zawierały zasady i tryb 
przeprowadzania konsultacji, tj. harmonogramy wdrażania budżetu obywatelskiego oraz 
wykaz punktów do głosowania, co zgodnie z art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, 
należy wyłącznie do kompetencji Rady Miejskiej w Kętach. 

                                                      
1 Gminy stosują określenie budżet partycypacyjny lub budżet obywatelski. W niniejszym wystąpieniu pokontrolnym przyjęto 
określenie  budżet obywatelski. 
2 Z uwzględnieniem działań wcześniejszych, które miały wpływ na badane zagadnienia lub których efekty wystąpiły 
po 1 stycznia 2016 r. 
3 Dz. U. z 2018 r. poz. 994, ze zm. 
4 Uchwała Nr XVIII/188/2012 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania 
konsultacji społecznych na terenie Gminy Kęty  

Ocena ogólna 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Zgodność z przepisami uchwał rady gminy i zarządzeń 
burmistrza dotyczących budżetu partycypacyjnego 

1.1. Liczba mieszkańców Gminy wynosiła (wg stanu na dzień 1 stycznia): 
a) w 2016 r. – 34.279 osób5, w tym 28.352 osoby uprawnione do udziału 

w głosowaniu na wybór zadań do budżetu obywatelskiego, 
b) w 2017 r. – 34.127 osób6, w tym 28.275 osób uprawnionych do głosowania, 
c) w 2018 r. – 34.057 osób7, w tym 28.146 osób uprawnionych do głosowania. 

W Gminie utworzono 9 jednostek pomocniczych, w tym: 
− 6 sołectw obejmujących wsie: Bielany, Bulowice, Łęki, Malec, Nowa Wieś, Witkowice - 

uchwałą nr VIII/49/90 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 12 grudnia 1990 r. w sprawie 
utworzenia jednostek pomocniczych w Gminie Kęty,   

− 3 dzielnice – Stare Miasto, Nowe Miasto, Podlesie – uchwałą nr X/68/81 Rady Miejskiej 
w Kętach z dnia 18 stycznia 1991 r. w sprawie utworzenia dzielnic na terenie miasta 
Kęty oraz ogłoszenia wyborów do ich organów. 

(dowód: akta kontroli str. 6 - 7, 176) 

1.2. Budżet obywatelski na rok 2016 r. i lata następne tworzono w Gminie z inicjatywy 
Burmistrza - po konsultacjach z radnymi Rady Miejskiej w Kętach.  

(dowód: akta kontroli str. 18 - 19) 

1.3. W okresie objętym kontrolą obowiązywały w Gminie następujące regulacje dotyczące 
funkcjonowania budżetu obywatelskiego: 
– uchwała nr XVIII/188/2012 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie 

zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Kęty, 
– Zarządzenie Burmistrza nr 138/2015/B z 22 czerwca 2015 r. w sprawie budżetu 

obywatelskiego na 2016 rok,  
– Zarządzenie Burmistrza nr 199/2015/B z 4 września 2015 r. w sprawie opublikowania 

wykazu punktów do głosowania w ramach budżetu obywatelskiego, 
– Zarządzenie Burmistrza nr 122/2016/B z 22 czerwca 2016 r. w sprawie budżetu 

obywatelskiego na 2017 rok, 
– Zarządzenie Burmistrza nr 168/2016/B z 9 września 2016 r. w sprawie opublikowania 

wykazu punktów do głosowania w ramach budżetu obywatelskiego, 
– Zarządzenie Burmistrza nr 128/2017/B z 13 czerwca 2017 r. w sprawie   budżetu 

obywatelskiego na 2018 rok, 
– Zarządzenie nr 175/2017/B z 12 września 2017 r. w sprawie opublikowania wykazu 

punktów do głosowania w ramach budżetu obywatelskiego. 

Uchwała Rady Miejskiej została podjęta na podstawie art. 5a ust. 2 w związku z art. 40 ust. 
1 ustawy o samorządzie gminnym. 

Uchwała Rady Miejskiej określała m.in., że: 
– konsultacje mogą polegać na wyrażeniu opinii, złożeniu uwag i propozycji do sprawy 

będącej przedmiotem konsultacji, udzielenie odpowiedzi na postawione pytanie lub 
pytania, wyborze jednego z zaproponowanych rozwiązań, 

– o przeprowadzeniu konsultacji decyduje Rada lub Burmistrz,  
– uchwała Rady lub zarządzenie Burmistrza w sprawie konsultacji powinny zawierać 

m.in.:  
a. przedmiot i formę konsultacji,  
b. teren objęty konsultacjami i uprawnionych do udziału w konsultacjach,  
c. termin i miejsce wyłożenia lub podania do publicznej wiadomości materiałów 

dotyczących przedmiotu konsultacji oraz udzielania wyjaśnień i przyjmowania 
opinii, 

                                                      
5 Z tego mieszkańców: zameldowanych na pobyt stały – 33.628 i na pobyt czasowy – 651 
6 Z tego mieszkańców: zameldowanych na pobyt stały – 33.556 i na pobyt czasowy – 571 
7 Z tego mieszkańców: zameldowanych na pobyt stały – 33.493 i na pobyt czasowy – 564 
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– Burmistrz przeprowadza na zasadach określonych w uchwale konsultacje w sprawach 
zasadniczych dla rozwoju Gminy, w tym: m.in. projektu budżetu Gminy Kęty, 

– konsultacje mogą odbywać się w szczególności w formie opinii przekazywanych 
pisemne lub poprzez gminne forum internetowe, ankiet elektronicznych i wiadomości 
wysyłanych drogą elektroniczną, ankiet telefonicznych i pisemnych, sondaży.   

 (dowód: akta kontroli str. 20 - 70, 173) 

W zarządzeniach Burmistrza w sprawie budżetu obywatelskiego określono m.in. planowaną 
kwotę środków przeznaczonych na budżet obywatelski w danym roku, harmonogramy 
zgłaszania przez mieszkańców Gminy propozycji zadań do budżetu, głosowania przez nich 
na projekty zweryfikowane pozytywnie w Urzędzie i ogłaszania wyników głosowania.  
Załącznikami do zarządzeń były: Regulamin przygotowania budżetu obywatelskiego (dalej 
Regulamin), formularz zgłoszeniowy zadania do budżetu obywatelskiego, karta analizy 
zadania zgłoszonego do budżetu obywatelskiego, karta do głosowania na zadania 
zgłoszone do budżetu obywatelskiego oraz regulamin pracy Gminnego Zespołu 
ds. konsultacji budżetu obywatelskiego.  

W zarządzeniach dotyczących głosowania wyznaczono po 15 punktów do głosowania 
z możliwością oddania głosu na karcie do głosowania w wersji papierowej zgodnej 
z wzorem stanowiącym załącznik do zarządzeń Burmistrza w sprawie budżetu 
obywatelskiego na dany rok. W Kętach wyznaczono 9 miejsc do głosowania, tj. dziennik 
podawczy Urzędu, Dom Kultury, Ośrodek Sportu i Rekreacji i 6 jednostek oświatowych 
(szkoły podstawowe i zespoły szkół). Pozostałe punkty mieściły się w szkołach 
podstawowych i zespołach szkół w 6 sołectwach. Jako miejsca możliwe do głosowania na 
kartach w wersji papierowej określono spotkania i zebrania z mieszkańcami o ile będą 
zorganizowane w dzielnicy lub sołectwie w terminie głosowania.  

W zarządzeniach określono, że głosowanie  w wersji elektronicznej możliwe będzie na 
stronie internetowej http:// www.budzetobywatelski.kety.pl lub na stronie internetowej Gminy 
http://www.kety.pl.    

(dowód: akta kontroli str. 23 - 82) 

Burmistrz wyjaśnił, że budżet obywatelski tworzono na podstawie konsultacji z radnymi. 
Sekretarz Gminy wyjaśniła, że obowiązujące w Gminie uregulowania w sprawie  budżetu 
obywatelskiego konsultowano w ramach powoływanego corocznie Gminnego Zespołu ds. 
konsultacji budżetu obywatelskiego (dalej Zespół), w którym oprócz radnych Rady Miejskiej 
byli przedstawiciele dzielnic i sołectw, organizacji pozarządowych i społecznych oraz 
przedsiębiorców. Przed kolejnymi edycjami budżetu obywatelskiego  do zarządów dzielnic 
i rad sołeckich, do organizacji pozarządowych i społecznych oraz do przedsiębiorców 
wysyłała pisemne zaproszenia, stąd nie było problemów z ustalaniem składu tego Zespołu. 

(dowód: akta kontroli str. 18 - 19, 662 - 666) 

Do 14 grudnia 2014 r. Rada Miejska w Kętach nie podjęła – na podstawie przepisów 
mających zastosowanie począwszy od kadencji organów gmin wyłonionych na lata 2018-
2023, określonych w art. 5a ust. 7 ustawy o samorządzie gminnym8 – uchwały, w której 
zawiera się wymagania, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego. 

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że do opracowania projektu uchwały w ww. sprawie przystąpi 
w I półroczu 2019 r.  

(dowód: akta kontroli str. 664 - 666) 

1.4. W Regulaminach dotyczących budżetu obywatelskiego na kolejne lata określono m.in., 
że: 
− ze środków budżetu obywatelskiego mogą być finansowane zadania własne Gminy, 

możliwe do realizacji w trakcie roku budżetowego wpisujące się w Strategię Rozwoju 
Gminy na lata 2012-2020,  

                                                      
8 Zgodnie z art.15 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli 
w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. poz. 130, ze zm.) przepisy 
art. 5a ust. 2-7 ustawy o samorządzie gminnym, w brzmieniu nadanym tą ustawą, stosuje się do kadencji organów jednostek 
samorządu terytorialnego następujących po kadencji, w czasie której ta ustawa weszła w życie (ustawa weszła w życie 
31 stycznia 2018 r.). 
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− zadania finansowane ze środków budżetu obywatelskiego powinny mieć charakter 
lokalny, 

− zadania o charakterze lokalnym to takie, które dotyczą potrzeb mieszkańców jednostek 
pomocniczych Gminy (Dzielnice: Nowe Miasto, Podlesie, Stare Miasto oraz Sołectwa: 
Bielany, Bulowice, Łęki, Malec, Nowa Wieś, Witkowice), 

− w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania, które 
zakładają realizację jedynie części zadania, w tym sporządzenie wyłącznie projektu lub 
planu przedsięwzięcia, 

− propozycję zadania do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego może zgłosić  każdy,  
− zgłoszenie propozycji zadania następuje na formularzu wg zarządzenia Burmistrza 

z dołączeniem listy z podpisami co najmniej 15 mieszkańców danej jednostki 
pomocniczej popierających daną propozycję,  

− mieszkańcy Gminy, którzy w dniu głosowania ukończyli co najmniej 16 rok życia, 
dokonują wyboru jednej propozycji zadania spośród zgłoszonych i poddanych pod 
głosowanie w ramach jednostki pomocniczej, na terenie której zamieszkują, 

− rejestr formularzy z propozycjami zadań zgłoszonymi do budżetu obywatelskiego 
prowadzi Sekretarz Gminy, który niezwłocznie przekazuje formularze zgłoszeń do 
właściwych merytorycznie komórek organizacyjnych Urzędu w celu ich analizy przy 
wykorzystaniu karty analizy zadania zgłoszonego do budżetu obywatelskiego (dalej 
karta analizy), 

− karty analizy zawierają m.in. poniższe kryteria oceny zgłoszonych propozycji zadań:      
• zgodność propozycji zadania z prawem, w tym lokalnym, a w szczególności 

z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, 
• zgodność proponowanego zadania z zakresem zadań własnych gminy, 
• nieruchomość, na której ma być realizowane proponowane zadanie, stanowi 

własność gminy lub jest w posiadaniu gminy na podstawie innego tytułu prawnego, 
• nieruchomość, na której ma być realizowane proponowane zadanie, nie jest 

przeznaczona do sprzedaży lub jest przeznaczona na inny cel,  
• proponowane zadanie wpisuje się w Strategię Rozwoju Gminy Kęty na lata 2012-

2020 w jednym z 3 obszarów kluczowych (Gospodarka lokalna, Dostępność 
komunikacyjna, Rozwój kapitału społecznego)9, 

• proponowane zadanie jest przewidziane do uwzględnienia w budżecie Gminy na 
dany rok poza budżetem obywatelskim,  

• zadanie jest możliwe do realizacji w trakcie roku budżetowego,  
• szacunkowe koszty proponowanego zadania wykazano prawidłowo w formularzu 

(inne opcje wyboru dotyczyły niższej lub wyższej wartości kosztów lub braku 
możliwości ich określenia na podstawie informacji w formularzu), 

• realizacja zadania z technicznego punktu widzenia jest możliwa,  
• realizacja zadania spełnia wymogi celowości, gospodarności i racjonalności 

wydatkowania środków publicznych,   
• realizacja zadania jest komplementarna w stosunku do innych zadań 

zrealizowanych, realizowanych lub planowanych do realizacji przez Gminę,  
• realizacja zadania stanowi przeszkodę w realizacji innych zadań realizowanych lub 

planowanych do realizacji przez Gminę.   
Ponadto w regulaminach przedstawiono zasady przeprowadzania głosowania, ustalania 
wyników i podawania ich do publicznej wiadomości oraz tryb odwołania od decyzji 
o niedopuszczeniu projektu do głosowania10. 

 (dowód: akta kontroli str. 23 – 70, 664 - 666) 

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że formą kontroli społecznej w zakresie weryfikacji spełniania 
kryteriów przez projekty zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego było coroczne 

                                                      
9 Uchwała nr XVI/153/2012 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy 
Kęty na lata 2012-2020.  
10 W § 6 ust.2 Regulaminów określono: W przypadku negatywnego wyniku przeprowadzonej przez właściwą komórkę 
merytoryczną analizy,…..Sekretarz Gminy informuje wnioskodawcę o jej wyniku oraz o możliwości złożenia wniosku z prośbą 
o ponowną weryfikację, której dokonuje Gminny Zespół ds. Konsultacji budżetu obywatelskiego. 
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powoływanie Gminnego Zespołu ds. konsultacji budżetu obywatelskiego11, w którym, oprócz 
pracowników Urzędu i przedstawicieli Rady Miejskiej w Kętach, byli również przedstawiciele 
Miejskiej Rady Seniorów w Kętach, Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kętach, przedstawiciele 
zarządów dzielnic i rad sołeckich, organizacji pozarządowych i społecznych oraz 
przedsiębiorców działających na terenie Gminy. Do zadań ww. Zespołu należało: 
– zapoznanie się ze wszystkimi projektami zadań zgłoszonymi przez mieszkańców;  
– rozpatrywanie wniosków mieszkańców z prośbą o ponowną weryfikację oceny 

formalnej w razie negatywnego wyniku analizy możliwości realizacji zadania przez 
komórkę organizacyjną Urzędu z wykorzystaniem Karty analizy zadania zgłoszonego 
do budżetu obywatelskiego Gminy na dany rok, 

– sprawowanie funkcji nadzorującej przebieg procesu konsultacyjnego. 
Sekretarz Gminy wyjaśniła, że zasady i kryteria weryfikacji projektów uwzględniały aspiracje 
i potrzeby mieszkańców Gminy z uwagi na fakt, że zdecydowana większość zgłoszonych 
przez nich projektów poddana była głosowaniu, a takie same od kilku lat zasady i kryteria 
weryfikacji zgłoszeń nie były kwestionowane w formie skarg lub wniosków mieszkańców. 

 (dowód: akta kontroli str. 662 - 666) 

1.5. W obowiązujących w Gminie w latach 2016-2018 regulaminach przygotowania budżetu 
obywatelskiego, Burmistrz określił następujące zasady podziału środków finansowych 
w ramach tego budżetu na pule obejmujące całość Gminy i jej części w postaci jednostek 
pomocniczych: 
� kwota, która może być przeznaczona na zadania o charakterze lokalnym dla danej 

jednostki pomocniczej zależna jest od liczby mieszkańców zameldowanych na obszarze 
tej jednostki wg stanu na 31 marca: 2015 r. 2016 r. i 2017 r. i nie może przekroczyć 
iloczynu ich liczby i kwoty 30 zł. W tym punkcie regulaminów i analogicznie w kartach do 
głosowania na kolejne lata wykazano liczby mieszkańców poszczególnych jednostek 
pomocniczych i odpowiadające im kwoty na realizację zadań o charakterze lokalnym 
oraz ich sumy w skali Gminy, które kształtowały się w granicach jak niżej:  
Wg stanu na 31 marca 2015 r. w 9 jednostkach pomocniczych było od 1337 (sołectwo 
Łęki) do 8.729 mieszkańców (dzielnica Nowe Miasto) i łącznie w Gminie 34.331 
mieszkańców, przez co kwota, która mogła być przeznaczona na zadania o charakterze 
lokalnym wynosiła odpowiednio – od 40.110 zł do 261.870 zł i łącznie do 1.029.930 zł. 
Wg stanu na 31 marca 2016 r. było odpowiednio – od 1336 (sołectwo Łęki) do 8.619 
mieszkańców (dzielnica Nowe Miasto) i łącznie  34.240 mieszkańców oraz odpowiednio 
– od 40.080 zł do 258.570 zł i łącznie 1.027.200 zł.  
Wg stanu na 31 marca 2017 r. było odpowiednio – od 1334 (sołectwo Łęki) do 8.504 
mieszkańców (dzielnica Nowe Miasto) i łącznie w Gminie 34.153 mieszkańców oraz 
odpowiednio – od 40.020 zł do 255.120 zł i łącznie 1.024.590 zł.   

� szacunkowy koszt realizacji zadania zgłoszonego do budżetu obywatelskiego nie może  
przekraczać kwoty, która może być przeznaczona na zadania o charakterze lokalnym 
dla danej jednostki pomocniczej (wykazanej w poprzednim akapicie). 

(dowód: akta kontroli str. 23 - 70) 

1.6. W okresie objętym kontrolą zasady i tryb przeprowadzania konsultacji określono 
w zarządzeniach Burmistrza, zamiast w uchwałach Rady Miejskiej. W Regulaminach 
przygotowania budżetu obywatelskiego określono, że wyboru zadań do budżetu 
obywatelskiego dokonują w głosowaniu jawnym mieszkańcy Gminy, którzy w dniu 
głosowania ukończyli co najmniej 16 rok życia. 
Dla ważności karty do głosowania konieczne było m.in. wskazanie numeru PESEL osoby 
głosującej. 

(dowód: akta kontroli str. 23 -69) 

1.7. Uchwałę nr XVIII/188/2912 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie 
zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Kęty wysłano do 
wojewody małopolskiego 5 kwietnia 2012 r., tj. w terminie określonym w art. 90 ust. 1 
ustawy o samorządzie gminnym. Wojewoda nie wniósł zastrzeżeń. Uchwała została 

                                                      
11 Zarządzenia Burmistrza Gminy Kęty w sprawie powołania Gminnego Zespołu ds. konsultacji budżetu obywatelskiego na 
kolejne lata 2016 – 2018 – nr 205/20115/B z 15 września 2015 r. nr 171/2016/B z 12 września 2016 r. i nr 176/2017/B 
z 12września 2017 r.    
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opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Uchwały nie 
przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie. 

(dowód: akta kontroli str. 20 - 22) 

1.8. Burmistrz wyjaśnił, że przed wejściem w życie zarządzenia Burmistrza w sprawie 
utworzenia pierwszego budżetu obywatelskiego istniały w mieście mechanizmy partycypacji 
społecznej w zakresie budżetu miasta w postaci wniosków mieszkańców o realizację 
konkretnych zadań, które składane były podczas zebrań z mieszkańcami.  

(dowód: akta kontroli str. 18 - 19) 

1.9. Burmistrz wyjaśnił, że przepisy art. 5a ust. 3-7 ustawy o samorządzie gminnym, które 
mają zastosowanie od kadencji organów gmin wyłonionych na lata 2018-2023 nie wpłyną 
na funkcjonowanie budżetu obywatelskiego w Gminie. 

(dowód: akta kontroli str. 18 - 19) 

W działalności Urzędu w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące 
nieprawidłowości: 

1. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji w sprawie budżetu obywatelskiego na kolejne 
lata 2016, 2017 i 2018 określone zostały w zarządzeniach Burmistrza12, co naruszało 
art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym. Przepisy te uprawniają do określenia 
zasad i trybu przeprowadzania konsultacji wyłącznie radę gminy i nie dają jej prawa do 
przekazania tych uprawnień innym podmiotom. 

 (dowód: akta kontroli str. 23 -70) 

Burmistrz wyjaśnił, że budżet obywatelski od 2013 r. funkcjonował w Gminie na 
podstawie zarządzeń Burmistrza wydawanych odrębnie dla każdej edycji. Treść 
zarządzeń wynikała z uchwały Nr XVIII/188/2012 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 
30 marca 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych 
na terenie Gminy Kęty i oparta była na zapisach tej uchwały określającej sposób 
prowadzenia konsultacji z mieszkańcami. Wprowadzone zmiany przepisów 
zobowiązujące do realizacji budżetów obywatelskich na podstawie wyłącznie uchwał 
będą realizowane od 2019 r. w związku z czym zostanie przedłożony Radzie Miejskiej 
w Kętach projekt uchwały.   

(dowód: akta kontroli str. 660-661) 

2. W zarządzeniach Burmistrza w sprawie budżetu obywatelskiego na lata 2016-2018 
zawarto postanowienia ograniczające wynikające z ustawy o samorządzie gminnym 
prawo do udziału wszystkich mieszkańców Miasta w konsultacjach społecznych 
dotyczących budżetu obywatelskiego, poprzez określenie, iż w takich konsultacjach 
mogą wziąć udział jedynie mieszkańcy, którzy ukończyli 16 lat. 

Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym uczestnikami procesu 
konsultacji społecznych, w tym dotyczących budżetu obywatelskiego, są mieszkańcy 
jednostki samorządu terytorialnego przeprowadzającej konsultacje. Przepisy tej ustawy 
nie określają, kogo należy rozumieć przez „mieszkańca”. Wobec tego, w tym zakresie 
ma zastosowanie art. 25 Kodeksu cywilnego13, 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 w art. 5a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. 

Burmistrz wyjaśnił, że udział w głosowaniu mógł wziąć każdy mieszkaniec Gminy, który 
najpóźniej w dniu głosowania ukończył 16 rok życia. Stwierdził, że jest to forma 
przygotowania młodych ludzi do odpowiedzialnego i świadomego udziału w procesie 
demokracji i aktywizuje młodzież w podobnym zakresie jak funkcjonująca w Gminie od 
2014 r. Młodzieżowa Rada Gminy (wg art. 5 b ustawy o samorządzie gminnym). Skoro 
Rada w ustawie nazwana jest młodzieżową, to znaczy, że ustawodawca założył, iż 

                                                      
12 Zarządzenia Burmistrza - nr 138/2015/B z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie budżetu obywatelskiego na 2016 rok, 
nr 122/2016/B z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie budżetu obywatelskiego na 2017 rok i nr 128/2017/B z dnia 13 czerwca 
2017 r. w sprawie budżetu obywatelskiego na 2018 rok 
13 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, ze zm.). 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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działania jej są kreowane przez młodzież i skierowane do młodzieży.  Stąd zapis 
umożliwiający głosowanie młodzieży od 16 roku życia, aby dać tej grupie mieszkańców 
narzędzie do wpływania na rzeczywistość w gminie. 

(dowód: akta kontroli str. 23 – 70, 660 - 661) 

3. W zarządzeniach Burmistrza w sprawie budżetu obywatelskiego na lata 2016-2018 
określono wymóg podawania przez mieszkańców Gminy numeru PESEL na karcie do 
głosowania, pomimo że karta zawierała także oświadczenie osoby głosującej, że jest 
mieszkańcem/mieszkanką Gminy Kęty, które należało podpisać. Podanie numeru 
PESEL stanowiło wymóg ważności karty do głosowania. 

W ocenie NIK, wprowadzenie wymogu podawania numeru PESEL jest niezgodne z art. 
5a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, gdyż ogranicza krąg mieszkańców 
uprawnionych do udziału w konsultacjach do osób legitymujących się tym numerem. 
Pomija więc przypadki, w których mieszkaniec Gminy nie dysponuje takim numerem 
(przykładowo, w głosowaniu na projekty nie mógłby wziąć udziału będący mieszkańcem 
Gminy cudzoziemiec nieposiadający numeru PESEL). 

Z kolei zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych14 
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, a przesłanki te 
w przypadku konsultacji dotyczących budżetu obywatelskiego nie zachodzą. Według art. 
15 ust. 2 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności15, nr PESEL16 to 
jedenastocyfrowy symbol numeryczny, jednoznacznie identyfikujący osobę fizyczną, 
zawierający datę urodzenia, numer porządkowy, oznaczenie płci oraz liczbę kontrolną. 
Nie obejmuje więc danych dotyczących miejsca zamieszkania, a tylko ta okoliczność ma 
znaczenie przy ustalaniu, czy dana osoba jest mieszkańcem gminy. 

Burmistrz wyjaśnił, że czytelne wpisanie imienia i nazwiska oraz numeru PESEL oraz 
podpisanie oświadczenia przez osobę głosującą jest warunkiem umożliwiającym 
wprowadzenie głosu do portalu w celu ustalenia wyników zbiorczych głosowania. Wśród 
okoliczności powodujących nieważność głosu pojawia się fakt niezamieszkiwania na 
terenie Gminy oraz dokonanie wyboru zadania spośród zadań zgłoszonych w ramach 
nie swojej jednostki pomocniczej, na terenie której osoba zamieszkuje ze względu na 
fakt konieczności ustalenia kwoty przeznaczonej w ramach budżetu obywatelskiego wg 
zasady wynikającej z Zarządzenia Burmistrza. Kwota, która może być przeznaczona na 
zadania o charakterze lokalnym dla danej jednostki pomocniczej zależna jest od liczby 
mieszkańców zameldowanych na obszarze danej jednostki pomocniczej według stanu 
na dzień 31 marca 2018 r. i nie może przekroczyć iloczynu liczby mieszkańców oraz 
kwoty 30 zł.   

(dowód: akta kontroli str. 23 – 69, 660 - 661) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że ustalone przez Burmistrza Gminy regulacje wewnętrzne 
dotyczące budżetu obywatelskiego nie były prawidłowe. Zarządzenia Burmistrza w sprawie 
budżetu obywatelskiego na kolejne lata 2016, 2017 i 2018 zawierały zasady i tryb 
przeprowadzania konsultacji społecznych, pomimo iż, zgodnie z art. 5a ust. 2 ustawy 
o samorządzie gminnym, należy to wyłącznie do kompetencji rady miejskiej. Ponadto 
zarządzenia Burmistrza zawierały postanowienia ograniczające prawo do udziału 
wszystkich mieszkańców Gminy w konsultacjach społecznych dotyczących budżetu 
obywatelskiego, gdyż wprowadzono kryterium wiekowe dla osób uprawnionych do udziału 
w głosowaniu, tj. ukończenie 16 lat.  

                                                      
14 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, ze zm.) – obowiązująca 
do 24 maja 2018 r. 
15 Dz. U. z 2018 r. poz. 1382, ze zm. 
16 Numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności. 

Ocena cząstkowa 
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2. Zgodność z regulacjami wewnętrznymi gmin wyboru 
projektów obywatelskich 

2.1. Zadania związane z obsługą budżetu obywatelskiego w latach 2016-2018 realizowała 
Sekretarz Gminy. M.in. prowadziła rejestr formularzy z propozycjami zadań zgłoszonych do 
budżetu obywatelskiego, sprawdzała terminowość doręczenia do Urzędu, przewodniczyła 
Gminnemu Zespołowi ds. konsultacji budżetu obywatelskiego i dokumentowała wyniki jego 
posiedzeń, sporządzała protokoły z wynikami głosowania mieszkańców Gminy na 
poszczególne projekty zadań oraz zamieszczała informacje o budżecie obywatelskim na 
stronie internetowej Gminy. W liczeniu głosów i sporządzaniu protokołów z wynikami 
głosowania poza Sekretarzem Gminy uczestniczył Dyrektor Wydziału Organizacyjnego 
i Spraw Obywatelskich Urzędu oraz 1 -2 inspektorów z tego Wydziału.   

 (dowód: akta kontroli str. 18 – 19, 23 – 144, 149 – 153, 662 - 664) 

2.2. Kampanię informacyjną (promocyjną, edukacyjną) o budżecie obywatelskim 
prowadzono na stronach internetowych www.budzetobywatelski.kety.pl i www.kety.pl oraz 
na tablicach informacyjnych w Urzędzie i siedzibach dzielnic i sołectw. Publikacje o ww. 
budżecie, w tym zachęty do głosowania, informacje o ich wyniku oraz opisy zadań 
zrealizowanych ze środków finansowych z tego budżetu ukazały się w wielu wydaniach 
miesięcznika Kęczanin17.  

Na stronie internetowej prowadzonej przez Sekretarza Gminy publikowano zarządzenia 
Burmistrza dotyczące budżetu obywatelskiego, wykazy zgłoszonych propozycji zadań, wyniki 
ich weryfikacji, wykazy zadań przyjętych do głosowania, wyniki głosowania oraz zachęcano 
mieszkańców Gminy do udziału w głosowaniu na propozycje zadań.  

W lipcu każdego roku w miesięczniku Kęczanin zamieszczano zaproszenia do składania 
propozycji zadań do budżetu obywatelskiego na kolejne lata 2016, 2017 i 2018, a w sierpniu 
każdego roku informowano o liczbie złożonych propozycji zadań przez mieszkańców 
poszczególnych dzielnic i sołectw. W miesięcznikach z października i listopada kolejnych lat 
przedstawiano m.in. wykazy zadań poddanych pod głosowanie w poszczególnych dzielnicach 
i sołectwach, liczby głosów oddanych na zwycięskie projekty oraz opisy i fotografie zadań 
zrealizowanych w ramach budżetu obywatelskiego.    

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że kampanie informacyjne prowadzono bezkosztowo – nie 
rejestrowano wydatków w tym zakresie w poszczególnych latach.  

(dowód: akta kontroli str. 149 – 172, 662 - 664) 

2.3. Na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego zaplanowano na: 2016 r. – 
837,4 tys. zł, na 2017 r. –  892,9 tys. zł i na 2018 r. – 977,3  tys. zł. Środki te stanowiły 0,73% 
planowanych wydatków ogółem budżetu Gminy na 2016 r. (114.674,2 tys. zł), na 2017 r. – 
0,69% (128.969,6 tys. zł) i na 2018 r. – 0,72% (136.165,6 tys. zł18). Budżet obywatelski 
w przeliczeniu na mieszkańca Gminy wynosił w 2016 r. 24,43 zł, w 2017 r.- 26,16 zł i w 2018 r. 
– 29,54 zł, a w przeliczeniu na mieszkańca uprawnionego do udziału w głosowaniu na 
zadania realizowane w ramach tego budżetu odpowiednio: 29,54 zł, 31,58 zł i 34,72 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 176) 

W wyniku analizy stwierdzono, że w Zarządzeniach Burmistrza w sprawie budżetu 
obywatelskiego na lata 2016, 2017 i 2018 prawidłowo określono pule środków finansowych 
przypadające na poszczególne dzielnice i sołectwa.  

(dowód: akta kontroli str. 69) 

2.4. W latach 2016-2018 do Urzędu złożono ogółem 120 propozycji zadań (dalej projektów) 
do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego: 
− na 2016 r. – 48 projektów, w tym 36 tzw. dużych (planowany koszt realizacji przekraczał 

20 tys. zł) i 12 tzw. małych (planowany koszt realizacji nie przekraczał 20 tys. zł); 
− na 2017 r. – 41 projektów, w tym 30 dużych i 11 małych, 

                                                      
17 Kęczanin – Pismo Ziemi Kęckiej wydawane przez Dom Kultury w Kętach 
18 Według stanu na 30.09.2018 r. 
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− na 2018 r. – 31 projektów (1 z nich został wycofany przez zgłaszających), w tym 26 
dużych i 4 małe. 

Propozycje  złożyli mieszkańcy 3 dzielnic Miasta Kęty i 6 sołectw.  

Projekty te dotyczyły zadań m.in. w zakresie infrastruktury drogowej (modernizacje 
nawierzchni ulic i dróg oraz chodników, ich oświetlenia, monitoringu, budowy parkingów), 
poprawy gotowości bojowej i wyposażenia w sprzęt ratowniczo-gaśniczy jednostek 
ochotniczych straży pożarnych, modernizacji obiektów sportowych, wyposażenia szkół, 
budowy placów zabaw dla dzieci, rehabilitacji osób niepełnosprawnych.   

Oszacowane przez wnioskodawców koszty ogółem realizacji zadań wyniosły w ramach 
budżetu obywatelskiego na 2016 r. – 3.707,3 tys. zł (w tym 3.552,1 tys. zł – projekty duże), 
na 2017 r. – 2.339,9 tys. zł (2.221,6 tys. zł), a budżetu na 2018 r. – 1.930,6 tys. zł (1.882,4 
tys. zł). 

(dowód: akta kontroli str. 177 - 184) 

2.5. Zgodnie z zarządzeniami Burmistrza w sprawie budżetu obywatelskiego na kolejne lata, 
możliwość realizacji projektów analizowały właściwe komórki organizacyjne Urzędu. 
Np.  Wydział Zarządzania Kryzysowego analizował zgłoszenia zadań w zakresie  zakupów 
sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kętach, Wydział Infrastruktury Gminnej – 
zadania w zakresie poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej, a Wydział 
Infrastruktury Społecznej – zadania dotyczące placówek oświatowych. Oceny formalnej 
złożonych przez mieszkańców formularzy zgłoszeń oraz oceny merytorycznej zgłoszonych 
projektów dokonywano na kartach analizy zadań -  wprowadzonych zarządzeniami.  Zakres 
tych kart nie uległ zmianie i zawierały 6 kryteriów oceny formalnej formularzy zgłoszeń oraz 
11 kryteriów  merytorycznej oceny projektów19. Ocena formalna dotyczyła m.in. 
terminowości doręczenia formularzy i poprawności ich wypełnienia, załączenia listy 
z podpisami co najmniej 15 mieszkańców danej dzielnicy i sołectwa popierających projekt 
oraz sprawdzenia, czy koszty realizacji projektu mieszczą się w limicie środków budżetu 
obywatelskiego dla danej dzielnicy i sołectwa (w zależności od liczby mieszkańców).  

Karty analizy zadań służyły m.in. do sprawdzenia prawidłowości projektów przez Gminny 
Zespół ds. konsultacji budżetu obywatelskiego (dalej Zespół) powołany we wrześniu 
każdego roku przez Burmistrza20.  

W Zespole (od 27 do 31 osób) byli pracownicy Urzędu (5–7 osób), przedstawiciele Rady 
Miejskiej w Kętach (4 - 9 osób) przedstawiciele Miejskiej Rady Seniorów (2-3 osoby) 
i Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kętach (1 osoba), przedstawiciele zarządów dzielnic i rad 
sołeckich (5-12 osób), organizacji pozarządowych i społecznych (1-2 osoby) oraz 
przedsiębiorców działających na terenie Gminy (3 osoby).   

Na posiedzeniach Zespołu 15 września 2015 r., 12 września 2016 r. i 12 września 2017 r.   
Sekretarz Gminy przedstawiła uzasadnienia do poszczególnych uchwał Zespołu, po czym 
Zespół jednogłośnie podjął uchwały o poddaniu pod głosowanie mieszkańców wykazu 
38 zadań do budżetu obywatelskiego na 2016 r., 33 zadań na 2017 i 31 zadań na 2018 r. 
Na posiedzeniach w 2015 r. i w 2016 r. Zespół podjął odrębnie dla każdego zadania 
uchwały o niepoddaniu pod glosowanie mieszkańców – odpowiednio 10 i 8 projektów 
zgłoszonych do budżetu obywatelskiego na 2016 r. (o szacunkowej wartości 1.142,5 tys. zł), 
i na 2017 r. (o szacunkowej wartości 389,7 tys. zł).  

Wg uzasadnienia uchwał projekty odrzucono głównie z powodu: niedoszacowania kosztów 
realizacji o nieuwzględnione w projekcie koszty inwestycji, oszacowania kosztów realizacji 
w kwotach wyższych niż przeznaczono na realizację budżetu obywatelskiego dla danej 
dzielnicy i sołectwa, planowanie inwestycji na działkach nie będących własnością Gminy 
oraz z powodu wycofania projektów przez wnioskodawców.    

                                                      
19 Merytoryczne kryteria oceny projektów przedstawiono w punkcie 1.4. niniejszego wystąpienia 
20 Zarządzenia Burmistrza w sprawie powołania Gminnego Zespołu ds. konsultacji budżetu obywatelskiego – Nr 205/2015/B 
z dnia 15 września 2015 r., Nr 171/2016/B z dnia 12 września 2016 r. i Nr 176/2017/B z 12 września  2017 r. 
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Zespół nie odrzucił żadnej z 31 propozycji zadań zgłoszonych do realizacji w 2018 r., ale  
jedno z tych zadań wnioskodawca wycofał z uwagi na uzgodnienie na zebraniu rady 
sołeckiej, że będzie ono sfinansowane z funduszu sołeckiego.  

(dowód: akta kontroli str. 71-76, 83 – 132, 177 – 183, 662  664) 

2.6. W badanych latach do Urzędu nie złożono odwołań w sprawie odrzuconych przez 
Urząd 10 projektów zadań na 2016 r. i 8 zadań na 2017 r.   

 (dowód: akta kontroli str. 184) 

2.7. Badanie 30 wybranych losowo projektów (po 10 zgłoszonych do budżetu na 2016 r., 
2017 r. i 2018 r.) pod względem spełnienia wymogów określonych w Zarządzeniach 
Burmistrza (m.in. w regulaminach i kartach analizy zgłoszonych propozycji zadań)  
wykazało, że wszystkie spełniły kryteria w zakresie terminów doręczenia i wypełnienia 
formularzy zgłoszeń, załączenia listy z podpisami co najmniej 15 mieszkańców dzielnicy 
i sołectwa popierających zgłoszony projekt, nie przekraczania kwoty, która była 
przeznaczona na zadanie o charakterze lokalnym dla danej jednostki pomocniczej, 
zgodności realizacji inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania terenu, działki, na 
których planowano projekty, były własnością Gminy lub w jej trwałym zarządzie (ulice i drogi 
gminne), nieruchomości nie były przeznaczone do sprzedaży lub na inny cel, wszystkie 
projekty mieściły się w zakresie zadań własnych Gminy i wpisywały się w Strategię Rozwoju 
Gminy Kęty na lata 2012-2020. Wszystkie zadania zostały ujęte na kartach do głosowania 
i opublikowane m.in. na stronach internetowych Urzędu.  

(dowód: akta kontroli str. 145 – 148, 205 – 443) 

2.8. Zadania związane z utworzeniem budżetu obywatelskiego na lata 2016, 2017 i 2018 
zrealizowano w terminach określonych w zarządzeniach Burmistrza w sprawie budżetu 
obywatelskiego na kolejne lata 2016, 2017 i 2018, w tym: 
− przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych od 30 czerwca do 17 lipca 2015 r., od 

30 czerwca do 18 lipca 2016 r. i od 21 czerwca do 19 lipca 2017 r.,  
− ogłoszenie wykazu zadań pod głosowanie mieszkańców do 5 października każdego 

roku (w kolejnych latach pomiędzy 3 i 5 października), 
− wybór zadań (głosowanie) spośród zgłoszonych do budżetu obywatelskiego w każdym 

roku od 5 października do 19 października. 
Ogłoszenie wyników głosowania (w zarządzeniach nie określono terminu) nastąpiło 
27 października 2015 r., 21 października 2016 r. i 24 października 2017 r.  

(dowód: akta kontroli str. 23 – 69, 133 – 154) 

2.9. W dniach 27 października 2015 r., 21 października 2016 r. i 24 października 2017 r. 
spisano protokoły z wynikami głosowania, które odbyły się w wymienionych wcześniej 
terminach 2015 r., 2016 r. i 2017 r.  
W protokołach podano liczby mieszkańców Gminy, którzy wzięli udział w głosowaniu (w ww. 
latach, odpowiednio: 5164 osoby, 4589 osób i 3425 osób), liczby ważnie oddanych głosów  
(odpowiednio: 5.164, 4.425 i 3.325), w tym na kartach w wersji papierowej (3.313, 2.370 
i 1.700) i na formularzu interaktywnym na stronie www.budżet.obywatelski.kety.pl  (1.851, 
2.055 i 1.625) oraz liczby głosów nieważnie oddanych (223, 164 i 100).  
Najczęściej powodem nieważności głosów było: głosujący dokonał wyboru spośród zadań 
zgłoszonych w ramach nie swojej jednostki pomocniczej, na terenie której jest zamieszkały, 
karta nie została podpisana przez głosującego, głosujący nie umieścił znaku „x” przy 
żadnym z zadań, głosujący nie jest mieszkańcem Gminy lub w chwili oddania głosu nie miał 
ukończonego co najmniej 16 roku życia, brak możliwości ustalenia tożsamości głosującego 
na podstawie podanego imienia, nazwiska lub numeru PESEL lub gdy dane są nieczytelne, 
złożenie przez głosującego więcej niż jednej karty do głosowania, dokonanie przez 
głosującego wyboru więcej niż jednego zadania (na jednej karcie można było wybrać jeden 
projekt w ramach swojej dzielnicy lub sołectwa). 

Frekwencja wyniosła: w 2015 r. - 19% uprawnionych do głosowania (28352 osób), w 2016 r. 
– 16,2% uprawnionych (28275 osób), w 2017 r. – 12,2% uprawnionych (28146 osób). 

Karty do głosowania zawierały m.in. zasady ważności głosu (aby głos był ważny należało 
wybrać jedno zadanie spośród zadań poddanych głosowaniu w ramach jednostki 
pomocniczej, na terenie której się mieszkało, a dla ważności karty do głosowania konieczne 
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było czytelne wpisanie imienia i nazwiska oraz numeru PESEL osoby głosującej, a także 
podpisanie zawartego na karcie do głosowania oświadczenia o przetwarzaniu danych 
osobowych). Nieważność głosu powodowało stwierdzenie co najmniej jednej z takich 
okoliczności jak: złożenie więcej niż jednej karty do głosowania (na której oddane głosy 
spełniały zasady ważności głosu), dokonanie wyboru więcej niż jednego zadania spośród 
zamieszczonych na karcie do głosowania, dokonanie wyboru zadania w obrębie jednostki 
pomocniczej, na terenie której się nie mieszkało, gdy głosujący nie podpisał karty do 
głosowania, gdy podany w karcie do głosowania adres zamieszkania znajdował się poza 
terenem Gminy Kęty, gdy nie dochowano terminu przeznaczonego na głosowanie oraz gdy 
na podstawie imienia, nazwiska i numeru PESEL nie można było ustalić tożsamości 
głosującego lub dane te były nieczytelne oraz gdy głosujący nie był mieszkańcem Gminy 
Kęty lub w chwili oddania głosu nie miał ukończonego co najmniej 16 roku życia.  

(dowód: akta kontroli str. 23 – 70, 133 – 144) 

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że podstawowym narzędziem weryfikacji uprawnionych do 
głosowania oraz prawdziwości oddanych głosów był wymóg podania numeru PESEL 
znanego tylko osobie głosującej. 

(dowód: akta kontroli str. 665 - 666) 

Według Regulaminów dotyczących budżetu obywatelskiego papierową formę kart do 
głosowania należało złożyć w jednym z wyznaczonych punktów do głosowania lub doręczyć 
na adres Urzędu Gminy, a głosowania można było również dokonać wypełniając 
interaktywną kartę dostępną w okresie głosowania na stronie internetowej 
http://budzetobywatelski.kety.pl. W związku z możliwością  głosowania drogą internetową, 
Urząd zawarł umowy z podmiotami zewnętrznymi, w tym: 

- umowy z 16 czerwca 2015 r. oraz z 8 czerwca 2016 r. z firmą HUGO Paweł Wojewodzic 
z Kęt na Aktualizację elektronicznego systemu głosowania na Budżet obywatelski, w tym 
karty do głosowania on-line, panel administracyjny do zarządzania zadaniami oraz głosami, 
statystyki głosowania wg wymagań Zamawiającego.  Koszty realizacji tych umów wyniosły 
odpowiednio 1.500 zł  oraz 1.230 zł brutto,  
- umowa z 3 sierpnia 2017 r. z firmą Dardruk Dariusz Charaszkiewicz w Andrychowie na 
Aktualizację i modernizacje elektronicznego systemu głosowania Budżet obywatelski. Koszt 
realizacji tej umowy wynosił 4.305 zł brutto.  

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że w 2017 r. Urząd otrzymał 2 oferty na aktualizację oraz na  
modernizację elektronicznego systemu głosowania, w których wartość tej usługi określono 
odpowiednio na 10 tys. zł brutto i 4 tys. zł brutto.  Wybrany wykonawca kompleksowo 
zmodernizował stronę internetową www.budzetobywatelski.kety.pl oraz wprowadził nowe 
funkcje umożliwiające zgrywanie wprost do sytemu plików PDF z danymi z poszczególnych 
miejsc głosowania oraz sumowanie wyników głosowania wg dzielnic i sołectw.   

(dowód: akta kontroli str. 23 – 70, 665 - 666) 

2.10. W wyniku głosowania mieszkańców Gminy i zmieszczenia się w limicie środków 
finansowych określonych w zarządzeniach Burmistrza dla poszczególnych dzielnic i sołectw 
do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2016, 2017 i 2018 r. wybrano 58 
projektów, z tego: 
- w 2016 r. - 22 projekty, w tym 14 dużych  (o wartości 724,8 tys. zł) i 8 małych (110 tys. zł); 
- w 2017 r. 17 projektów, w tym 13 dużych (831,2 tys. zł) i 4 małe (53,2 tys. zł); 
- w 2018 r. 19 projektów, w tym 17 dużych (947,8 tys. zł) i 2 małe (30,2 tys. zł). 

W 2015 r. i w 2016 r. na wszystkie projekty, w tym także zwycięskie, oddano odpowiednio 
od 1 do 651 głosów i od 8 do 390 głosów, a w 2017 r. na wszystkie projekty  oddano od 11  
do 446 głosów, w tym na projekty zwycięskie od 16 do 446 głosów. 

Projekty dotyczyły głównie: oświetlenia ulic i modernizacji dróg, zakupów sprzętu dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kętach, zakupów sprzętu sportowego dla szkół, urządzenia 
placów zabaw dla dzieci, modernizacji i zagospodarowania miejsc rekreacji.  

Planowane efekty dotyczyły w szczególności: poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, 
poprawy stanu dróg gminnych, doposażenia szkół i zaspokajania potrzeb dzieci. 

(dowód: akta kontroli str. 133 - 148) 
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W budżetach  Gminy na lata 2016, 2017 i 2018 nie utworzono rezerwy celowej na wydatki 
realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. 

Na wszystkie zwycięskie zadania zabezpieczono w budżetach Gminy na 2016 r., na 2017 r. 
i na 2018 r. środki finansowe w kwotach oszacowanych przez osoby, które zgłosiły te 
projekty do realizacji. Określono to w planach finansowych wprowadzonych Zarządzeniami 
Burmistrza w styczniu każdego roku21.  

(dowód: akta kontroli str. 145 – 148, 185, 667 - 698) 

2.11. Burmistrz wyjaśnił, że nie było trudności związanych z planowaniem budżetu 
obywatelskiego. 

(dowód: akta kontroli str. 18 - 19) 

W działalności jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono  
nieprawidłowości: 

Wybór projektów obywatelskich odbywał się zgodnie z Zarządzeniami Burmistrza  
dotyczącymi przygotowania budżetu obywatelskiego. Formularze zgłoszeń przez 
mieszkańców Gminy propozycji zadań do budżetu spełniały kryteria ustalone  
w Zarządzeniach Burmistrza i były rzetelnie weryfikowane przez pracowników Urzędu. 
Budżet obywatelski w kolejnych latach przygotowano w terminach określonych 
w Zarządzeniach. W kolejnych budżetach Gminy zapewniono środki na sfinansowanie 
wybranych przedsięwzięć. NIK zwraca uwagę, że zakres kampanii informacyjnej o budżecie 
obywatelskim nie był skuteczny i nie spowodował zwiększenia liczby zgłoszeń mieszkańców 
z propozycjami zadań do budżetu obywatelskiego oraz poprawy frekwencji, tj. liczby 
głosujących osób. 

3. Prawidłowość i zgodność z założeniami realizacji zadań 
w ramach projektów obywatelskich 

3.1. Wydatki budżetowe Gminy w latach 2016-2018 (do 30 września) poniesione na zadania 
realizowane w ramach budżetu obywatelskiego wyniosły ogółem 2.251,4 tys. zł (do 
30 listopada br. – 2.435,3 tys. zł), tj.: 
− w 2016 r. – 818,9 tys. zł, z tego wydatki: 

• majątkowe – 692,1 tys. zł (97,7% planu wydatków po zmianach), które przeznaczono 
na zadania dotyczące: ochotniczych straży pożarnych (150,3 tys. zł), obiektów 
sportowych (143,8 tys. zł), gospodarki gruntami i nieruchomościami (101,8 tys. zł), 
dróg gminnych (101,5 tys. zł), szkół podstawowych (60,3 tys. zł) i przedszkoli 
(32,2 tys. zł), na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 
nauki i metod pracy m.in. dla dzieci w szkołach podstawowych (57 tys. zł), na 
oświetlenie ulic, placów i dróg (25,8 tys. zł) oraz na pozostałą działalność w zakresie 
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (19,4 tys. zł); 

• bieżące – 126,8 tys. zł (98,1% planu po zmianach), na zadania dotyczące: 
programów polityki zdrowotnej (78,9 tys. zł), szkół podstawowych (45 tys. zł) oraz 
pozostałej działalności w zakresie polityki społecznej (2,9 tys. zł),  

− w 2017 r. – 865,5 tys. zł, z tego wydatki: 
• majątkowe -  688,5 tys. zł (96,2% planu wydatków po zmianach), które przeznaczono 

na zadania dotyczące: ochotniczych straży pożarnych (284,8 tys. zł), oświetlenia ulic, 
placów i dróg (94,2 tys. zł), dróg gminnych (91,5 tys. zł), szkół podstawowych 
(50,9 tys. zł) i przedszkoli (40,1 tys. zł), gospodarki gruntami i nieruchomościami 
(50,7 tys. zł), urzędów gmin (50,4 tys. zł),  obiektów sportowych (18,4 tys. zł) 
i cmentarzy (7,5 tys. zł),  

• bieżące -  177 tys. zł (100% planu po zmianach), na zadanie w ramach działalności 
w zakresie polityki społecznej (rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej): 

− w 2018 r. do 30 września i do 30 listopada br. – odpowiednio - 567 tys. zł i 750,9 tys. zł  
z tego wydatki: 

                                                      
21 Ww. plany finansowe wprowadzono Zarządzeniami Burmistrza Gminy Kęty nr 5/2016/B z 8 stycznia 2016 r., nr 2/2017/B z 5 
stycznia 2017 r. i nr 1/2018/B z 2 stycznia 2018 r. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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• majątkowe – 471,9 tys. zł i 620,9 tys. zł (55,7% i 73% planu po zmianach22), które 
przeznaczono na zadania dotyczące: ochotniczych straży pożarnych (178,5 tys. zł), 
rehabilitacji osób niepełnosprawnych (147,5 tys. zł), dróg gminnych (124,7 tys. zł), 
gospodarki gruntami i nieruchomościami (80,3 tys. zł) obiektów sportowych (36,3 tys. 
zł), przedszkoli (28,5 tys. zł i 30 tys. zł), oświetlenia ulic, placów i dróg (23,6 tys. zł),  

• bieżące – 95,1 tys. zł i 130 tys. zł (73,2% i 100% planu po zmianach), które 
przeznaczono na zadania dotyczące rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 
(79,9 tys. zł i 99,8 tys. zł), na zadania realizowane przez szkołę podstawową 
(15,2 tys. zł) oraz na utrzymanie zieleni miejskiej (15 tys. zł). 

(dowód: akta kontroli str. 174 - 175) 

W polityce rachunkowości Urzędu23 określono zasadę tworzenia i dodawania kont 
analitycznych i pozabilansowych, w związku z czym dla ewidencji wydatków z budżetu 
obywatelskiego wyodrębniono analityczne konta budżetowe, konta kosztów inwestycji 
i zakupów inwestycyjnych oraz konta dotyczące udzielania dotacji. Wykaz zadań z budżetu 
obywatelskiego przedstawiono m.in. w tabeli załączonej do projektów budżetu na lata 2016-
2018 i wyodrębniono w sprawozdawczości opisowej z wykonania wydatków budżetowych 
za 2016 r. i za 2017 r.  

(dowód: akta kontroli str. 447 - 449) 

3.2. Skarbnik Gminy wyjaśniła, że środki budżetu obywatelskiego nie były wykorzystywane 
w badanych latach jako wkład własny Gminy przy realizacji projektów współfinansowanych 
środkami zewnętrznymi, w tym pochodzącymi ze źródeł zagranicznych. 

(dowód: akta kontroli str. 450) 

3.3. Skarbnik Gminy wyjaśniła, że spośród 58 zadań, które w latach 2016-2018 realizowano 
w ramach budżetu obywatelskiego (odpowiednio 22, 17 i 19 zadań), po 2 zadania w 2016 r. 
i w 2017 r. dofinansowano z budżetu ogólnego Gminy. Wartość wydatków ogółem na 
2 zadania w 2016 r. wynosiła odpowiednio 101,8 tys. zł (Zakup działki na parking przy 
przedszkolu w Nowej Wsi) i 39,1 tys. zł (Bieżnia do skoku w dal w Dzielnicy Podlesie), a na 
2 zadania w 2017 r. – 90,3 tys. zł (Położenie nakładki asfaltowej na ul. Wyspiańskiego 
w Nowej Wsi) i 18,4 tys. zł (Odnowienie głównej trybuny LKS „Niwa” w Kętach). 
Dofinansowanie z budżetu Gminy ww. zadań w 2016 r. wynosiło odpowiednio 1,8 tys. zł 
i 1,5 tys. zł, a w 2017 r. – 3,5 tys. zł i 6 tys. zł, tj. odpowiednio 1,8%, 3,8%, 3,9% i 32,6% 
ogólnej wartości realizacji tych zadań. Dopłaty z budżetu Gminy spowodowane były  
niedoszacowaniem zadań przez osoby, które zgłosiły projekty zadań.  

(dowód: akta kontroli str. 450) 

3.4. Wydatki na projekty budżetu obywatelskiego w latach 2016-2018 realizował Urząd (do 
30 września 2018 r. łącznie 2.051,3 tys. zł, a do 30 listopada br. 2.220,2 tys. zł)24 oraz inne 
jednostki organizacyjne Gminy (ogółem 199,5 tys. zł)25. 

W zakresie realizacji wydatków Urzędu na zadania wykonywane w ramach budżetu 
obywatelskiego kontrolą objęto wybrane płatności w latach 2016-2018 (do 30 września) 
w łącznej kwocie 1.004,5 tys. zł, dotyczące 15 projektów26 realizowanych w ww. okresie 

                                                      
22 Według stanu na 30.09.2018 r. i na 30.11.2018 r.  
23 Zarządzenie Nr 234/2017/K Burmistrza Gminy Kęty z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad 
rachunkowości oraz planów kont dla budżetu gminy i urzędu gminy jako jednostki budżetowej (utraciło moc zarządzenie 
Nr 137/2012/K Burmistrza Gminy Kęty z dnia 31 maja 2013 r. ze zmianami wg zarządzeń z 23 lipca 2013 r., 20 maja 2014 r., 
2 stycznia 2015 r. i 19 czerwca 2017 r.)  
24 W 2016 r. – 715,6 tys. zł, w 2017 r. – 865 tys. zł, w 2018 r. do 30 września – 470,7 tys. zł i do 30 listopada – 639,6 tys. zł. 
25 W 2016 r. – 103,3 tys. zł oraz w 2018 r. (do 30 września i do 30 listopada) – 96,2 tys. zł. 
26 W 2016 r. – Remont drogi i parkingu - os. K. Wyszyńskiego przed bl. Nr 1, Wzmocnienie możliwości działań poszukiwawczo 
- ratowniczych oraz przeciwpowodziowych, poprzez doposażenie Grupy - Poszukiwawczo - Ratowniczej OSP Kęty w sprzęt 
przystosowany do poruszania się i transportu w trudnym terenie, Zakup działki pod parking przy przedszkolu w Nowej Wsi ul. 
M. Kolbego, Zakup i montaż siłowni zewnętrznej, Wymiana 16 okien w budynku głównym Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego Nr 
2 w Kętach, w 2017 r. - Położenie nakładki asfaltowej na ul. Wyspiańskiego w Nowej Wsi, Dzielnica Stare Miasto wspiera 
bezpieczeństwo strażaków OSP Kęty, Kamery w rejonie cmentarza i kościoła w sołectwie Bulowice, Rehabilitacja dzieci i 
niemowląt, terapia wad postawy-Nowe Miasto, Zakup specjalistycznej kamery ratowniczej dla OSP Kęty do działań 
przeciwpowodziowych i w budynkach wysokich dzielnicy Nowe Miasto, w 2018 r. Utwardzenie terenu pod miejsca parkingowe 
obok cmentarza w Bulowicach, Modernizacja amfiteatru wraz z budynkiem gospodarczym w parku wiejskim w Malcu, 
Rehabilitacja dzieci i młodzieży z orzeczoną niepełnosprawnością oraz osób niepełnosprawnych powyżej 18 roku życia z 
orzeczoną niepełnosprawnością, których niepełnosprawność powstała w dzieciństwie, Remont dachu remizy OSP Kęty, 
Rozbudowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Bulowicach 
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w ramach tego budżetu (po 5 z każdego roku o największej łącznej kwocie wydatków, tj. 
203 tys. zł w 2016 r., 436,1 tys. zł w 2017 r. i 365,4 tys. zł w 2018 r.). Stanowiło to 44,6% 
wszystkich wydatków Urzędu i 41% wydatków Gminy poniesionych w ww. okresie na 
realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego na lata 2016, 2017 i 2018.  

W wyniku tego badania stwierdzono, że analizowane wydatki: 
− poniesiono na zadania własne gminy określone w art. 7 ust.1 (pkt. 2, 5, 8, 10, 14 i 15) 

ustawy o samorządzie gminnym, zgłoszone we wnioskach mieszkańców i zgodnie 
z przeznaczeniem wskazanym w tych wnioskach (w zakresie niezbędnym do realizacji 
zadania opisanego we wniosku); 

− miały pokrycie w planie finansowym Urzędu, zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych27; 

− dokonano je w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych 
zobowiązań (art. 44 ust. 3 pkt 3 ww. ustawy); 

− klasyfikowano zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji 
dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów28. 

(dowód: akta kontroli str. 186 – 192, 444 - 446) 

Wartość wszystkich 58 zadań, które realizowano w badanym okresie w ramach budżetu 
obywatelskiego była niższa od równowartości 30.000 euro. Realizację 7 zadań objęto 
postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego (po 2 zadania w 2016 r. i w 2017 r. 
oraz 3 zadania w 2018 r.) na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych29 (dalej Pzp). Postępowania te dotyczyły robót budowlanych 
w zakresie modernizacji dróg i ulic oraz oświetlenia ulic i chodników. Zorganizowano je 
w ramach kilku podobnych zadań (modernizacje innych ulic) dofinansowanych z innych 
źródeł niż budżet obywatelski. W przypadku 35 zadań finansowanych z budżetu 
obywatelskiego zastosowano tryby określone w Zarządzeniach Burmistrza dotyczących 
postępowań o wartości niższej niż równowartość 30.000 euro30 takie jak zapytanie o cenę 
(26 zadań), negocjacje z jednym wykonawcą (5 zadań) lub przetarg publiczny (4 zadania). 
Kolejne 4 zadania realizowano na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego 
i wolontariacie31. W przypadku 12 zadań udzielono dotacji dla Ochotniczych Straży 
Pożarnych (OSP) w Kętach, w Podlesiu, w Bulowicach i w Nowej Wsi na zakupy sprzętu 
i modernizacje obiektów. Analiza dokumentacji w zakresie udzielenia 4 dotacji dla OSP 
wykazała ich prawidłowe wykorzystanie i terminowe rozliczenie - zgodne z umowami 
dotacji32.   

W wyniku badania dwóch postępowań o udzielenie zamówienia w trybie przetargu 
nieograniczonego33  stwierdzono, że przeprowadzono je zgodnie z zasadami określonymi 
w Pzp, w szczególności w zakresie powołania komisji przetargowej i opracowania jej 
regulaminu, ustalenia wartości zamówienia, opracowania specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, kompletności 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 czas oznaczony. 

                                                      
27 Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm. 
28 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.). 
29 Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm. 
30 Zarządzenie Nr 166/2014/K Burmistrza Gminy Kęty z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu zamówień, których 
wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień 
publicznych (istotne zmiany ww. Zarządzenia wprowadzono zarządzeniami Burmistrza nr 7/2015/K z 14 stycznia 2015 r., 
nr 223/2016/K z 19 grudnia 2016 r. i nr 94/2017/K z 12 kwietnia 2017 r.)  
31 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz.450) 
32 W 2016 r. zadanie: Wzmocnienie możliwości działań poszukiwawczo - ratowniczych oraz przeciwpowodziowych, poprzez 
doposażenie Grupy - Poszukiwawczo - Ratowniczej OSP Kęty w sprzęt przystosowany do poruszania się i transportu 
w trudnym terenie, w 2017 r. zadanie: Dzielnica Stare Miasto wspiera bezpieczeństwo strażaków OSP Kęty (zakup sprzętu 
łączności i lokalizacji online ratowników, zakup sprzętu łączności – przenośnego, przewoźnego i bazowego z możliwością 
geolokalizacji ratowników i pojazdów) oraz zadanie Zakup specjalistycznej kamery ratowniczej dla OSP Kęty do działań 
przeciwpowodziowych i w budynkach wysokich dzielnicy Nowe Miasto w 2018 r. zadanie: Remont dachu remizy OSP Kęty 
33 "Remont ul. Wyspiańskiego w Nowej Wsi w 2017 r. oraz „Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie dzielnicy Nowe 
Miasto” w 2018 r.  
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Dwa inne postępowania34 przeprowadzono zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza, 
sporządzając m.in. w sposób określony w Zarządzeniu wnioski o wszczęcie postępowania 
z ustaleniem wartości zamówienia w oparciu o kosztorys inwestorski, a w przypadku 
jednego z tych postępowań prowadzonego jako przetarg publiczny zamieszczono 
ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Małopolskiego i sporządzono 
protokół z przebiegu postępowania.  

Oględziny realizacji 2 zadań sfinansowanych z budżetu obywatelskiego (zakup i montaż 
siłowni zewnętrznej z urządzeniami fitness w sołectwie Bulowice w sierpniu 2016 r. oraz 
modernizacja amfiteatru z budynkiem gospodarczym w parku we wsi Malec -w lipcu 2018 r.) 
wykazały ich prawidłowe wykonanie oraz dobry stan techniczny ww. urządzeń i obiektów.   

(dowód: akta kontroli str. 186 – 192, 451 – 656, 699 - 735) 

3.5. Zadania w ramach budżetu obywatelskiego w latach objętych kontrolą realizował Urząd 
(łącznie 48 zadań)35 oraz inne jednostki organizacyjne Gminy (ogółem 6 zadań)36, 
a realizację 4 zadań w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży Urząd powierzył  
Uczniowskiemu Ludowemu Klubowi Sportowemu „Bielgin” w Bielanach37. 

Spośród 22 zadań wybranych w głosowaniu do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego 
na 2016 r. i spośród 17 zadań wybranych do realizacji w 2017 r. wykonano w pełnym 
zakresie odpowiednio – 21 oraz 16 zadań. W niepełnym zakresie wykonano dwa zadania – 
po jednym w każdym roku. Było to związane z wysokością zaplanowanych środków 
finansowych. W 2016 r. nie zakupiono wszystkich urządzeń siłowni zewnętrznej, a w 2017 r. 
trzech ławek w ramach doposażenia placów zabaw w Dzielnicy Kęty.    

Realizując poszczególne zadania, osiągnięto planowane efekty, w tym rzeczowe. 
W szczególności: 

• w 2016 r. i w 2017 r. w trzech zadaniach w zakresie rehabilitacji, mających na celu 
poprawę lub utrzymanie na zadawalającym poziomie sprawności fizycznej, wydolności 
i tolerancji wysiłku oraz zmniejszenia liczby osób niepełnosprawnych bez opieki 
fizjoterapeutycznej, wzięło udział odpowiednio – 35 dzieci i młodzieży z orzeczoną 
niepełnosprawnością, 36 dzieci i 16 niemowląt oraz 42 dzieci, młodzieży i osób 
z niepełnosprawnością powstałą w dzieciństwie,  

• w 2016 r. i w 2017 r. w ramach 4 zadań wykonano oświetlenie 3 ulic we wsiach 
Witkowice i Bielany, 4 ulic w Kętach oraz doświetlenia chodnika, co powinno przyczynić 
się do poprawy bezpieczeństwa poruszających się ludzi i pojazdów,     

• w ramach 6 zadań doposażono 4 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie 
Gminy w sprzęt ratowniczo-gaśniczy, środki łączności, sprzęt szkoleniowy oraz pojazdy 
do prowadzenia akcji ratowniczych w trudnym terenie oraz akcji przeciwpowodziowych, 
co ma wpływ na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców,  

• w ramach 4 zadań zamontowano monitoring m.in. na placu zabaw dla dzieci oraz 
w obiektach sportowych w Bulowicach i Witkowicach, co powinno przyczynić się do 
poprawy bezpieczeństwa korzystających z tych obiektów oraz zapobiec dewastacji 
urządzeń, 

• zakupiono scenę modułową i pawilony ogrodowe  oraz wyremontowano alejki w parku 
maleckim, co powinno poprawić warunki organizacji imprez plenerowych i korzystania 
z miejsc do spędzania wolnego czasu. 

(dowód: akta kontroli str. 193 - 204) 

Spośród 19 wybranych w głosowaniu projektów do realizacji w ramach budżetu 
obywatelskiego na 2018 r. do końca listopada wykonano w pełnym zakresie 11 zadań, 
uzyskując do dnia zakończenia kontroli planowane efekty. M.in. utwardzono teren pod 
miejsca parkingowe w rejonie cmentarza w Bulowicach, zagospodarowano nieużytki obok 

                                                      
34 „Remont nawierzchni parkingu przed blokiem nr 1 na Os. Wyszyńskiego w Kętach” w 2016 r. oraz „Utwardzenie terenu pod 
miejsca parkingowe przy cmentarzu w Bulowicach” w 2018 r.  
35 W 2016 r. – 18 zadań, w 2017 r. –  15 zadań, w 2018 r. – 15 zadań. 
36 W 2016 r. – 3 zadania i w 2018 r. – 3 zadania 
37 W 2016 r. – 1 zadanie, w 2017 r. – 2 zadania, w 2018 r. – 1 zadanie 
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Biblioteki w Kętach – Podlesiu, zmodernizowano amfiteatr z budynkiem gospodarczym 
w parku we wsi Malec, zagospodarowano skwery we wsi Łęki, rozbudowano parking przy 
szkole podstawowej w Bulowicach, rehabilitacją dzieci i młodzieży niepełnosprawnej objęto 
50 osób, doposażono w sprzęt sportowy szkołę podstawową w Nowej Wsi, rozbudowano 
monitoring w dzielnicy Nowe Miasto. Zakończenie realizacji części zadań wyznaczono na 
koniec grudnia 2018 r.  

(dowód: akta kontroli str. 193 - 204) 

3.6. Sekretarz Gminy wyjaśniła, że nie prowadzono ewaluacji budżetu obywatelskiego, 
ponieważ do chwili obecnej na spotkaniach i naradach w Urzędzie odnoszących się m.in. do 
budżetu obywatelskiego nie zgłaszano potrzeby wprowadzenia ewaluacji w tym zakresie. 

Sprawy budżetu obywatelskiego były omawiane na sesjach Rady Miejskiej podczas 
planowania budżetu Gminy na 2016 r., na 2017 r. i na 2018 r. oraz na sesjach Rady, na 
których przedstawiano sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, w tym budżetu 
obywatelskiego.   

Na stronie internetowej Gminy opublikowano informacje o wynikach głosowania na 
poszczególne zadania do wykonania w ramach budżetu obywatelskiego (w podziale na 
dzielnice i sołectwa) na 2016 r., na 2017 r. i na 2018 r. z wyodrębnieniem  zadań, które 
wybrano do realizacji z uwagi na największą ilość głosów i zmieszczenie się w limicie 
środków przeznaczonych w ramach budżetu dla danej dzielnicy i sołectwa.  Na stronie 
internetowej nie zamieszczono sprawozdania finansowego z realizacji zadań wybranych 
w głosowaniu do wykonania w ramach budżetu obywatelskiego na 2016 r. i na 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 145 – 154, 665 - 666) 

3.7. Burmistrz wyjaśnił, że występowały trudności i problemy związane z realizacją zadań 
i wydatków w ramach budżetu obywatelskiego wynikające z niedoszacowania kosztów 
zadań na etapie planowania i zmian cen rynkowych pomiędzy rokiem szacowania kosztów, 
a rokiem realizacji zadania.  

(dowód: akta kontroli str. 18 - 19) 

3.8. Burmistrz wyjaśnił, że funkcjonowanie budżetu obywatelskiego wpłynęło na 
zwiększenie aktywności obywatelskiej poprzez bezpośredni udział mieszkańców 
w kreowaniu budżetu oraz wpływ na funkcjonowanie Gminy. 

NIK zwraca jednak uwagę, że frekwencja w udziale mieszkańców w głosowaniach na 
projekty do budżetu obywatelskiego obniżyła się z 19% w 2015 r., do  16,2%  w 2016 r. i do 
12,2% w 2017 r.  

(dowód: akta kontroli str. 18 – 19, 176) 

3.9. Sekretarz Gminy wyjaśniła, że po powierzeniu jej w 2013 r. prowadzenia zadań 
w zakresie budżetu obywatelskiego, w styczniu i w marcu 2014 r. 3-krotnie uczestniczyła 
w dwudniowych bezpłatnych szkoleniach dotyczących budżetu obywatelskiego 
zorganizowanym przez Fundację Miejsc Ludzi Aktywnych w Krakowie. Wyjaśniła, że inni 
pracownicy Urzędu nie brali udziału w szkoleniach seminariach i konferencjach w zakresie 
budżetu obywatelskiego.   

(dowód: akta kontroli str. 662-664) 

3.10. Audytem wewnętrznym i kontrolą wewnętrzną (instytucjonalną) nie objęto zagadnień 
związanych z funkcjonowaniem w Gminie budżetu obywatelskiego w latach 2016-2018. 

Audytor wewnętrzny wyjaśnił, że zadania w powyższym zakresie nie wynikały 
z zatwierdzonego planu audytu wewnętrznego przygotowanego na podstawie 
przeprowadzonej analizy ryzyka przy uwzględnieniu priorytetów kierownictwa Gminy. 

Kontroler wewnętrzny Urzędu wyjaśnił, że ww. zadanie nie było objęte planem kontroli. Nie 
było też sygnałów ze strony osób zarządzających i kadry kierowniczej o potrzebie 
prowadzenia kontroli w tym zakresie.  

(dowód: akta kontroli str. 657 - 659) 

W działalności Urzędu w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości. 

 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Realizacja zadań w ramach budżetu obywatelskiego była prawidłowa i zgodna 
z założeniami wynikającymi z wniosków mieszkańców. Wydatki budżetowe na projekty 
obywatelskie poniesiono zgodnie z przepisami. Osiągnięto planowane efekty, w tym 
rzeczowe. Realizacja zadań wpłynęła na poprawę m.in. bezpieczeństwa mieszkańców 
i bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwiększyła zdolności ratownicze jednostek 
ochotniczych straży pożarnych, wpłynęła na poprawę warunków organizacji imprez 
plenerowych i korzystania z miejsc do spędzania wolnego czasu oraz przyczyniła się do 
poprawy kondycji zdrowotnej osób niepełnosprawnych.  

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi 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 Kontroli38, wnosi o podjęcie działań w celu zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kętach 
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Kęty,  
tak aby zawierała ona regulacje dotyczące zasad i trybu przeprowadzania konsultacji, 
prawo do udziału wszystkich mieszkańców gminy w konsultacjach społecznych oraz nie 
zawierała wymogu podawania przez mieszkańców Gminy numeru PESEL na karcie do 
głosowania.  

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 Krakowie. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania wniosku 
pokontrolnego 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. 

 

Kraków, dnia         grudnia 2018 r. 

 
  
  

Kontroler  

Krzysztof Kempa 
specjalista kontroli państwowej  

 

........................................................  
podpis  

 
 

                                                      
38 Dz. U. z 2017 r. poz. 524, ze zm. 
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