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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 Barbara Madejska, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKR/189/2018 z 1 października 2018 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 1-2, 492-493) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu (Urząd lub UMiG)  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Roman Piaśnik, Burmistrz2.  

(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli prawidłowo i skutecznie realizowano w latach 2016, 
2017 i 2018 (do listopada) projekty w ramach budżetu obywatelskiego Miasta i Gminy 
Olkusz, który funkcjonował w oparciu o przepisy dotyczące konsultacji, zawarte w art. 5a 
ustawy o samorządzie gminnym.  

Wyboru projektów dokonywano na podstawie Uchwały nr XVIII/249/2012 z 26 czerwca 
2012 r.3 Rady Miejskiej w Olkuszu w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 
społecznych z mieszkańcami oraz zgodnie z Zarządzeniami Burmistrza w sprawie 
przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 
poszczególne lata. 

Propozycje zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego zgłaszane były przez 
mieszkańców Miasta i Gminy. Wnioski spełniały kryteria ustalone w Zarządzeniach 
Burmistrza i były rzetelnie zweryfikowane przez pracowników Urzędu. Stwierdzono 
niewielkie opóźnienia w stosunku do ustalonego harmonogramu realizacji budżetu 
obywatelskiego w zakresie oceny formalnej i merytorycznej (od 3 do 10 dni), co wynikało z 
faktu, iż wnioski zostały złożone w ostatnim wyznaczonym do tego dniu, oraz dwudniowe 
opóźnienie względem harmonogramu w podaniu w 2016 r. do publicznej wiadomości listy 
punktów do głosowania, co wynikało z faktu rozszerzenie listy punktów do głosowania 
w stosunku do funkcjonujących w 2015 r. i koniecznością ustalenia zasad funkcjonowania 
nowego punktu do głosowania (tj. ustalenia godzin otwarcia). W ocenie NIK działania te nie 
miały jednak negatywnego wpływu na realizację budżetu obywatelskiego, a także na ocenę 
kontrolowanej działalności. 

Wydatki budżetowe na projekty obywatelskie zostały poniesione zgodnie z obowiązującymi  
przepisami. Realizacja zadań była zgodna z założeniami wynikającymi z wniosków 
mieszkańców. Osiągnięto planowane założenia i efekty. W wyniku realizacji zadań 
poprawiła się miejsko-gminna infrastruktura rekreacyjno-sportowa, drogowa oraz 
doposażono place zabaw i siłownie zewnętrzne. 

Zarządzenia Burmistrza zawierały zasady i tryb przeprowadzania konsultacji, co zgodnie z 
art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym4 należy wyłącznie do kompetencji Rady 
                                                           
1 Kontrolą objęto lata 2016–2018 (do zakończenia kontroli), z uwzględnieniem okresu wcześniejszego, o ile ma to wpływ na 
realizację zadań w badanym zakresie; w Urzędzie przyjęto określenie budżet obywatelski (budżet obywatelski  lub budżet). 
2 Kadencje 2014-2018 oraz 2018-2023. 
3 Zmieniona uchwałą Nr VI/96/2015 z dnia 5 maja 2015 r. Rady Miejskiej w Olkuszu w sprawie zmiany uchwały nr 
XVIII/249/2012 z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z 
mieszkańcami Miasta i Gminy Olkusz. 
4 Dz. U. z 2018 r. poz. 994, ze zm. 
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Miejskiej w Olkuszu. Ustalone przez Burmistrza zasady przeprowadzania konsultacji 
społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego zawierały postanowienia ograniczające 
prawo wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy do udziału w tych konsultacjach, a 
wynikające z art. 5a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, gdyż zawierały ograniczenia 
wiekowe (ukończone 16) w zakresie składania wniosków oraz głosowania. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Zgodność z przepisami uchwał rady gminy i zarządzeniami 
burmistrza dotyczącymi budżetu obywatelskiego 

1.1. Miasto i Gmina Olkusz liczyły – według stanu na 1 stycznia 2018 r. - ogółem 
48 583 mieszkańców, w tym uprawnionych do głosowania 41360; wg stanu na 2017 r. – 
48 912 osób, w tym uprawnionych do udziału w głosowaniu – 41 704 osoby; w 2016 r. – 
49 193 osoby, w tym uprawnionych do głosowania 41 842 osoby. W mieście Olkuszu 
wyodrębniono 10 osiedli, a w pozostałej części gminy 20 sołectw. 

(dowód: akta kontroli str. 5-16; 23-25) 

1.2. Inicjatorem pierwszego budżetu obywatelskiego był radny Rady Miejskiej, który w lutym 
2014 r. skierował do ówczesnego burmistrza interpelację postulującą  wprowadzenie 
budżetu obywatelskiego, rozumianego jako system podejmowania decyzji, w którym każdy 
pełnoletni mieszkaniec będzie miał możliwość decydowania o tym, w jaki sposób wydać 
część budżetu gminy i proponując jednocześnie, aby był on równy co najmniej 2% 
wydatków całego budżetu gminy […]. W opinii radnego, procedura podejmowania decyzji na 
jakie cele przeznaczyć pieniądze z budżetu obywatelskiego powinna wyłonić tylko 
najlepsze, a zarazem realne do zrealizowania propozycje mieszkańców. 

Pierwszy budżet obywatelski w Mieście i Gminie wprowadzono w 2015 r. Inicjatorem 
budżetów obywatelskich na kolejne lata był Burmistrz. 

(dowód: akta kontroli str. 37-39; 219) 

1.3. W okresie objętym kontrolą obowiązywała Uchwała w sprawie określenia zasad i trybu 
przeprowadzania  konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Olkusz, przyjęta 
przez Radę Miejską 26 czerwca 2012 r.5, regulująca m.in. zakres przedmiotowy 
(obligatoryjnie konsultacje miały być przeprowadzane w sprawach dotyczących strategii 
rozwoju Miasta i Gminy; planu rozwoju lokalnego oraz strategii rozwiązywania problemów 
społecznych) oraz zasięg (ogólnogminny - dotyczący mieszkańców całego Miasta i Gminy; 
lokalny - dotyczący mieszkańców wydzielonego obszaru Miasta i Gminy oraz  środowiskowy 
- dotyczący określonej grupy społeczno-zawodowej zamieszkałej na terenie Miasta 
i Gminy). Uchwała stanowiła, że w konsultacjach mogły brać udział wyłącznie osoby 
pełnoletnie posiadające czynne prawo wyborcze do organów samorządowych i mieszkające 
na obszarze, którego dotyczy sprawa poddana konsultacjom. Stanowiła również, że 
spotkanie konsultacyjne jest ważne bez względu na liczbę przybyłych mieszkańców. 
Zapisy dotyczące wieku osób mogących brać udział w konsultacjach społecznych zostały 
wykreślone w maju 2015 r., zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z 5 maja 2015 r.6 

Obie powołane wyżej Uchwały zostały uchwalone na podstawie art. 5a ustawy 
o samorządzie gminnym7. 

Wykonanie przedmiotowej Uchwały Rada Miejska powierzyła burmistrzowi, który miał 
podejmować decyzje o przeprowadzeniu konsultacji w drodze zarządzenia, w którym 
określa m.in. cel i przedmiot konsultacji, czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji, zasięg 
terytorialny, formy prowadzenia konsultacji. Burmistrzowi powierzono również podjęcie 
decyzji w sprawach dokonania wyboru form konsultacji społecznych w zależności od 
potrzeb i zaistniałych okoliczności, określenia szczegółowych sposobów i terminów 

                                                           
5 Uchwała Nr XVIII/249/2012; dalej uchwała w sprawie konsultacji społecznych  z 2012 r.  
6 Uchwała Nr VI/96/2015 Rady Miejskiej z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVIII/249/2012 r. z dnia 26 
czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy 
Olkusz.; dalej uchwała w sprawie konsultacji społecznych z 2015 r.  
7Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym -  Dz. U. z 2018 r. , poz. 994 ze zm.; dalej ustawa  o samorządzie 
gminnym. 
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powiadomienia mieszkańców o spotkaniach, przeprowadzania badań ankietowych, sondaży 
internetowych, zbierania opinii specjalistów.  

Jak wyjaśnił Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych w okresie objętym kontrolą burmistrz 
nie powierzał podmiotom zewnętrznym wykonania konsultacji społecznych, z wyjątkiem 
umowy na program liczący głosy oddane przez mieszkańców na zadania zgłoszone do 
budżetu obywatelskiego. Wyjaśnił również, że od początku funkcjonowania budżetu 
obywatelskiego w Gminie Olkusz wszystkie prace związane z jego wdrożeniem wykonywali 
pracownicy Urzędu Miasta i Gminy. 

(dowód: akta kontroli str. 43-51; 219-222) 

W okresie objętym kontrolą Burmistrz wydał – na podstawie art. 5a ust.1 i art. 30 ust. 1 
i ust.2, pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym  oraz zgodnie z § 1 ust. 4 Załącznika do 
Uchwały w sprawie konsultacji społecznych - trzy zarządzenia w sprawie przeprowadzenia 
konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego8: 
- na 2016 r. – nr 0050.502.205 z dnia 1 lipca 2015 r.; 
- na 2017 r. – nr 0050.1465.2016 z dnia 23 czerwca 2016 r.; 
- na 2018 r. – nr 0050.2152.2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str.60-170) 

Rada Miejska w Olkuszu do dnia zakończenia czynności kontrolnych, tj. do 10 grudnia 
2018 r., 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 gminnym9 – uchwały, w której zawiera się wymagania, jakie powinien 
spełniać projekt budżetu obywatelskiego. 

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych złożył następujące wyjaśnienia dotyczące 
społecznych uzgodnień i konsultacji z przedstawicielami lokalnej społeczności przy 
opracowywaniu obowiązujących w Mieście regulacji w zakresie tworzenia budżetu 
obywatelskiego: Corocznie przed wydaniem zarządzenia określającego zasady 
przeprowadzenia budżetu obywatelskiego przeprowadzane były konsultacje społeczne. 
Konsultacje te były prowadzone w dwóch formach: otwartego spotkania z mieszkańcami 
oraz ankiety. Mieszkańcy na spotkaniu lub w ankiecie mogli zgłaszać propozycje zmian do 
zasad organizacji budżetu obywatelskiego. Ponadto, corocznie powoływany był zespół ds. 
budżetu obywatelskiego10 w którego składzie było pięciu przedstawicieli Rady Miejskiej 
w Olkuszu, pięciu przedstawicieli UMiG w Olkuszu oraz pięciu przedstawicieli mieszkańców. 
Zespół ten także opiniował zgłaszane propozycje zmian do procedury realizacji budżetu 
obywatelskiego. Po pierwszej edycji budżetu obywatelskiego wielu mieszkańców i radnych 
proponowało by umożliwić udział w procedurze budżetu obywatelskiego mieszkańcom od 
16 roku życia. Propozycja ta została uwzględniona w drugiej edycji budżetu. Wiek 16 lat, 
który upoważniał do udziału w procedurze budżetu obywatelskiego był zgłaszany przez 
mieszkańców, przez radnych oraz przez środowiska młodego pokolenia Olkusza. W trakcie 
licznych spotkań i konsultacji z mieszkańcami nigdy nie była zgłaszana propozycja 
dopuszczenia mieszkańców poniżej 16 roku życia do procedury budżetu obywatelskiego. 
Ponadto nigdy nie zgłaszano sprzeciwu do tego, by upoważnić osoby od 16 roku życia do 
udziału w tych konsultacjach. 

(dowód: akta kontroli str. 219-222) 

1.4. Uchwały w sprawie konsultacji społecznych określały m.in.: 
- zasady przeprowadzania konsultacji społecznych (burmistrz może przeprowadzić 

konsultacje z własnej inicjatywy; z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji może 
wystąpić co najmniej 1/3 składu ustawowego Rady Miejskiej; Komisja Rady Miejskiej 
właściwa rzeczowo do przedmiotu konsultacji; mieszkańców – co najmniej sto osób; 
organizacje pozarządowe – co najmniej pięć – w sprawach ważnych dla społeczności 

                                                           
8 Dalej: zarządzenia w sprawie konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego. 
9 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 
31.01.2018 r.). 
10  Dalej: zespół ds. budżetu obywatelskiego. 
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lokalnej mieszczących się w dziedzinach dotyczących prowadzonej przez nie 
działalności statutowej); 

- tryb i formy przeprowadzania konsultacji (otwarte spotkania z mieszkańcami; ankiety 
skierowane do mieszkańców; sondaże internetowe; zbieranie opinii specjalistów 
z danej dziedziny; konsultacje mogły polegać na: wyrażeniu opinii lub złożeniu uwag w 
sprawie będącej przedmiotem konsultacji; udzieleniu odpowiedzi na postawione 
pytanie; wyborze jednego z proponowanych rozwiązań); 

- wymogi odnośnie do wniosku o przeprowadzenie przedmiotowych konsultacji, który 
powinien zawierać: termin, zakres terytorialny i formę konsultacji; zestawienie kosztów 
proponowanej konsultacji; uzasadnienie z określeniem celu, jaki ma być osiągnięty; 
listę osób popierających wniosek, ze wskazaniem imion, nazwisk, adresów i numerów 
ewidencyjnych PESEL oraz własnoręcznymi podpisami, a w przypadku organizacji 
pozarządowej – jej nazwę, siedzibę, określone w statucie cele działania oraz wykaz 
osób wchodzących w skład zarządu. 

(dowód: akta kontroli str. 43-51) 

Zarządzenia burmistrza regulowały m.in.:  
- cel konsultacji (tj. uzyskanie od mieszkańców propozycji zadań do budżetu 

obywatelskiego oraz dokonanie przez nich wyboru zadań do tegoż budżetu); 
- terminy przeprowadzania konsultacji, w tym zgłaszania propozycji do budżetu oraz 

głosowania; 
- wysokość przewidywanej kwoty środków przeznaczonych na realizację zadań 

w ramach budżetu obywatelskiego; 
- harmonogram realizacji budżetu obywatelskiego; 
- zasady wyboru zgłoszonych zadań, w tym m.in. formy głosowania: na kartach do 

głosowania lub drogą internetową, poprzez wypełnienie interaktywnej karty do 
głosowania, dostępnej na stronie internetowej Urzędu, wzór karty do głosowania, 
ustalanie wyników oraz sposoby i terminów udostępniania zarówno propozycji zadań 
do budżetu obywatelskiego poddanych pod głosowanie, jak i propozycji odrzuconych 
(z uzasadnieniem).  

Ustalono następujące zasady przeprowadzania głosowania, ustalania wyników i podawania 
ich do publicznej wiadomości:  
- głosowanie jest jawne; 
- głosowanie prowadzone jest w wyznaczonych punktach do głosowania, których listę 

podaje się do publicznej wiadomości na co najmniej 14 dni przed datą rozpoczęcia 
głosowania;  

- głosowanie przeprowadza się poprzez złożenie karty do głosowania w wyznaczonych 
punktach lub wypełnienie interaktywnej karty do głosowania dostępnej na stronie 
internetowej Urzędu; 

- ustalenie wyników polegało na zsumowaniu ważnych głosów oddanych na każdą 
z propozycji zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego oraz sporządzeniu listy 
z wynikami, a czynności tych dokonuje Komisja powołana przez Burmistrza; 

- w przypadku uzyskania równej liczby głosów przez dwa lub więcej zadań, o kolejności 
na liście decyduje losowanie, przeprowadzane przez komisję; 

- do realizacji rekomendowane były te zadania, które uzyskały największą liczbę głosów, 
aż do wyczerpania środków w budżecie obywatelskim w poszczególnych pulach, 
a wybrane w głosowaniu zadania miały być wprowadzone do budżetu Miasta i Gminy 
Olkusz. 

W zarządzeniach Burmistrza określono także: 
– wymogi formalne, jakim powinny opowiadać zgłaszane projekty, tj. zgłoszenia powinny 

być dokonywane na formularzu zgłoszeń, który zawierał tytuł zadania, lokalizację, opis 
oraz uzasadnienie, szacunkowe koszty, autorów propozycji zadania,  

– do zgłoszenia należało dołączyć listę z podpisami co najmniej 15 mieszkańców Miasta i 
Gminy Olkusz, 

– analizę zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego, tj. sprawdzenie formularzy pod 
względem kompletności i poprawności przy wykorzystaniu karty analizy zadania 
zgłoszonego do budżetu, 
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– zasady wyboru zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego, tj. zasady głosowania. 

Zarządzenia stanowiły, że wszystkie propozycje zadań do budżetów obywatelskich w latach 
objętych kontrolą, poddane pod głosowanie oraz odrzucone (z podaniem uzasadnienia) 
mają być udostępnione na stronie internetowej www.obywatelski.umig.olkusz.pl oraz na 
tablicy ogłoszeń Urzędu nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem głosowania.  
Zarządzenia stanowiły również, że proces realizacji budżetu obywatelskiego podlegał 
monitoringowi oraz ewaluacji. 

W latach 2016-2018 przeprowadzano ankiety11, zgodnie z zarządzeniami burmistrza 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych – zasad organizacji edycji budżetu 
obywatelskiego12. 

Uregulowania wewnętrzne w sprawie budżetu obywatelskiego nie zawierały zapisów 
odnośnie do trybu odwołania od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania. 

(dowód: akta kontroli str. 43-51; 60-170; 254-380) 

W celu przeprowadzenia konsultacji burmistrz każdorazowo powoływał Zespół ds. budżetu 
obywatelskiego w 15-osobowym składzie, po pięć osób spośród: pracowników UMiG 
wskazanych przez burmistrza; radnych Rady Miejskiej wskazanych przez 
przewodniczącego rady; mieszkańców, którzy zgłoszą pisemnie chęć uczestnictwa w 
pracach Zespołu wskazanych przez burmistrza. 

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych wyjaśnił, że wyboru spośród mieszkańców 
dokonywano według następującego klucza: każdorazowo przed powołaniem Zespołu ds. 
budżetu obywatelskiego ogłaszany był publiczny nabór wśród mieszkańców […]. Każdy 
mieszkaniec, chcący wziąć udział w pracach Zespołu składał deklarację uczestnictwa. 
Głównym kryterium wyboru mieszkańców było dotychczasowe ich zaangażowanie 
w procedurze budżetu obywatelskiego. Spośród zgłoszonych przez mieszkańców 
kandydatur, burmistrz kierując się zasadą opisaną wcześniej, dokonywał wyboru pięciu 
przedstawicieli mieszkańców. Do drugiej edycji zgłosiło się ośmiu mieszkańców, a do 
trzeciej i czwartej – pięciu mieszkańców. Jeśli chodzi o przedstawicieli Rady Miejskiej 
w Olkuszu, wyboru radnych dokonuje przewodniczący Rady Miejskiej. Są wśród nich 
przedstawiciele różnych klubów. 

Odnośnie do funkcjonujących w Urzędzie zasad kontroli społecznej, oprócz mieszkańców 
powołanych do zespołów ds. budżetu obywatelskiego, naczelnik Wydziału Spraw 
Społecznych złożył następujące wyjaśnienie: przed wydaniem zarządzenia burmistrza   
przeprowadzane są konsultacje społeczne, w trakcie których każdy mieszkaniec może 
zgłaszać uwagi do wszystkich etapów realizacji budżetu obywatelskiego. 
Ustanowione zasady i kryteria weryfikacji projektów uwzględniały ewentualne aspiracje i 
potrzeby mieszkańców, gdyż na łącznie 171 złożonych wniosków odrzucono 13 wyłącznie z 
powodów niezgodności zgłoszonych zadań z zadaniami gminy lub miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego, a także ich lokalizacji na terenach nie będących 
własnością gminy. 

 (dowód: akta kontroli str. 60-170; 219-222) 

1.5. We wszystkich wymienionych aktach zapisano przewidywaną kwotę środków 
przeznaczonych na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego, tj. 1 200 000 zł13, 
podzieloną w następujący sposób: 
- 200 000 zł – zadania do 25 000 zł; 
- 300 000 zł – zadania powyżej 25 000 do 50 000 zł; 
- 700 000 zł – zadania powyżej 50 000 zło do 100 000 zł. 

                                                           
11 Ankiety zawierały m.in. pytania: jakie czynniki wpłynęły w głównej mierze na wybór zadań, na które Pan/Pani oddał/oddała 
głos w zakończonej edycji budżetu obywatelskiego? Które etapy procesu realizacji zakończonej edycji budżetu obywatelskiego 
ocenia Pan/Pani najwyżej? Jak ogólnie ocenia Pan/Pani zakończoną edycję budżetu obywatelskiego? Propozycje i uwagi 
dotyczące zasad organizacji edycji budżetu obywatelskiego. 
12 Zarządzenia  Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zasad edycji 
budżetu obywatelskiego: Nr 0050.1386.2016 z 20 maja 2016 r.; Nr  0050.502.2015 z 1 lipca 2015 r.; Nr 0050.2052.2017 z 15 
marca 2017 r.; Nr 0050.2901.2018 z 28 marca 2018 r.  
13 Ostateczna kwota środków przeznaczonych na budżet obywatelski miała zostać potwierdzona przez Radę Miejską w postaci 
budżetu Miasta i Gminy Olkusz na dany rok kalendarzowy. 
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Obowiązujące w Gminie w latach objętych kontrolą regulacje dotyczące budżetu 
obywatelskiego określały podział środków zaplanowanych i wydatkowanych w ramach tego 
budżetu na pulę obejmującą całość Gminy. Nie zawierały regulacji dotyczących podziału 
środków na poszczególne jednostki pomocnicze Gminy. 

Były to jedyne regulacje dotyczące budżetu obywatelskiego odnośnie do zasad podziału 
środków zaplanowanych i wydatkowanych w ramach przedmiotowego budżetu. 

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych złożył następujące wyjaśnienia odnośnie do zmian 
zasad podziału środków w trakcie realizacji budżetów obywatelskich w poszczególnych 
edycjach:  W drugiej edycji budżetu obywatelskiego wysokość środków uległa zwiększeniu 
z jednego miliona zł do 1,2 mln. zł. W tej wysokości pozostaje w kolejnych edycjach. 
W pierwszej edycji była tylko jedna pula środków w ramach budżetu obywatelskiego na 
zadania do 100 tys. zł. Od drugiej edycji wprowadzono podział środków na trzy pule, tj. na 
projekty powyżej 50 tys. do 100 tys. zł (pula 700 tys. zł); projekty powyżej 25 tys. zł do 50 
tys. zł (pula 300 tys. zł), projekty do 25 tys. zł (pula 200 tys. zł). Zmiana ta wyniknęła ze 
spotkań z mieszkańcami mniejszych osiedli i sołectw, którzy zgłaszali uwagi, że taki podział 
środków zwiększy szanse mniejszych osiedli i sołectw na uzyskanie wystarczającego 
poparcia na zgłaszane przez tych mieszkańców propozycje zadań. Dodatkowo, aby 
zwiększyć szanse tych mniejszych społeczności, wprowadzono wagi przy oddawaniu 
głosów przez mieszkańców. I tak, zadanie umieszczone na pierwszym miejscu na karcie do 
głosowania było mnożone przez 3, na drugim miejscu przez dwa, a na trzecim – przez 
jeden. 

 (dowód: akta kontroli str. 60-170; 219-222) 

1.6. W uchwałach przyjętych przez Radę Miejską dotyczących konsultacji społecznych, 
obowiązujących w okresie objętym kontrolą, nie ograniczono prawa do udziału wszystkich 
mieszkańców w konsultacjach społecznych dotyczących przedmiotowego budżetu na lata 
2016-2018, wynikającego z ustawy o samorządzie gminnym, jednakże określono wymóg  
podawania przez mieszkańców numeru PESEL we wniosku o przeprowadzenie konsultacji. 
Uchwała nie określała także zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami, 
które zostały uregulowane w zarządzeniach Burmistrza (szczegóły przedstawiono w sekcji 
„Stwierdzone nieprawidłowości”). 

Ograniczenie to zostało wprowadzone przez Burmistrza w wydanych zarządzeniach 
w sprawie przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego, 
poprzez zapis: uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są mieszkańcy Miasta 
i Gminy Olkusz, którzy ukończyli 16 lat. 

(dowód: akta kontroli str. 43-51; 60-170) 

1.7. i 1.8. Uchwały Rady Miejskiej przedłożono Wojewodzie Małopolskiemu w terminie nie 
przekraczającym siedem dni od jej podjęcia14, co było zgodne z wymogami art. 90 ust. 1 
ustawy o samorządzie gminnym. Nie przedkładano ich Regionalnej Izbie Obrachunkowej w 
Krakowie. 
Wojewoda nie wskazał naruszeń prawa przy wydaniu powyższych uchwał, nie uchylił 
uchwał i nie wnosił uwag do ich treści. Uchwały zostały opublikowane w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Małopolskiego. 

 (dowód: akta kontroli str. 40-42; 52-59) 

1.9. Burmistrz Miasta złożył następujące wyjaśnienia dotyczące istniejących w Mieście 
mechanizmów partycypacji społecznej (udziału, współuczestniczenia) mieszkańców 
w zakresie tworzenia budżetu Miasta: W 1996 roku powołane zostały jednostki pomocnicze 
gminy – osiedla i sołectwa. Od 1997 roku jednostki pomocnicze dysponują wyodrębnioną 
pulą środków, o przeznaczeniu których decydują mieszkańcy na zebraniach wiejskich i 
osiedlowych. Od 2009 roku mieszkańcy sołectw decydują o przeznaczeniu środków 
wyodrębnionych z budżetu gminy w ramach funduszu sołeckiego. Organizacje 
pozarządowe korzystając z uprawnień określonych w ustawie o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, mogą wnioskować o powierzenie im realizacji zadania 
publicznego. Corocznie zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej określającą tryb prac nad 

                                                           
14 Uchwały przekazano Wojewodzie w terminie – odpowiednio - trzech i pięciu dni od ich podjęcia przez Radę Miejską. 



 

8 

projektem uchwały budżetowej, jednostki pomocnicze gminy, komitety społeczne, 
organizacje pozarządowe, partie polityczne, związki zawodowe oraz mieszkańcy Miasta i 
Gminy Olkusz mogą składać wnioski do projektu budżetu na następny rok. 

(dowód: akta kontroli str. 173-175) 

1.10. Burmistrz Miasta złożył następujące wyjaśnienia odnośnie do przepisów art. 5a ust. 3 - 
7 ustawy o samorządzie gminnym, które mają zastosowanie od kadencji 2018-2022: 
Wprowadzenie do ustawy o samorządzie gminnym zapisów dotyczących budżetu 
obywatelskiego zwiększa rangę tej formy partycypacji społecznej mieszkańców. Znaczenie 
budżetu obywatelskiego wzmocnione zostało przez ustawową gwarancję uwzględnienia 
w uchwale budżetowej gminy zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego. Zapisy 
dotyczące budżetu obywatelskiego zawarte w ustawie o samorządzie gminnym zwiększają 
transparentność tej procedury wprowadzając jako obowiązkowy tryb odwołania od decyzji 
o niedopuszczeniu projektu do głosowania. 

(dowód: akta kontroli str. 173-175) 

Odnośnie do powyższych zagadnień, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych złożył 
dodatkowe wyjaśnienia, w których wskazał, że przyjęte w art. 5a zapisy uniemożliwiają 
formułę wyboru zadań, rozważaną jako jedną z form decydowania przez mieszkańców 
o przeznaczeniu środków w ramach budżetu obywatelskiego na otwartych spotkaniach 
z mieszkańcami, polegającą na – w pierwszym etapie – wyborze swoich delegatów 
budżetowych, którzy następnie na otwartych spotkaniach z udziałem przedstawicieli 
samorządu, wskazywaliby najbardziej potrzebne przedsięwzięcia w swoich osiedlach 
i sołectwach, a następnie – wspólnie  z pracownikami Urzędu analizowaliby możliwości 
realizacji tych przedsięwzięć i ich kosztorys. W ostatnim etapie delegaci budżetowi 
podejmowaliby decyzje, które ze zgłoszonych przedsięwzięć realizowane byłyby w ramach 
środków przeznaczonych na budżet obywatelski15. 

 (dowód: akta kontroli str. 176) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości: 

1. Następujące kwestie zostały uregulowane w formie zarządzeń burmistrza, a nie 
w drodze uchwał Rady Miejskiej w Olkuszu w sprawie przeprowadzenia konsultacji 
społecznych: 
a) podjęcie decyzji o przeprowadzeniu konsultacji oraz określenie m.in. celu 

i przedmiotu konsultacji, czasu rozpoczęcia i zakończenia konsultacji, zasięgu 
terytorialnego, formy prowadzenia konsultacji (§1 pkt 4 i 5); 

b) dokonanie wyboru form konsultacji społecznych w zależności od potrzeb 
i zaistniałych okoliczności (§ 3 pkt 2); 

c) szczegółowe sposoby i terminy powiadomienia mieszkańców o spotkaniach (§4 pkt 
4); 

d) szczegółowe sposoby i terminy przeprowadzenia badań ankietowych (§5 pkt 5); 
e) szczegółowe sposoby i terminy przeprowadzania sondaży internetowych (§ 6 pkt 

4); 
f) szczegółowe sposoby i terminy zbierania opinii specjalistów (§ 7 pkt 4). 

W zarządzeniach Burmistrza uregulowano także zasady wyboru zadań zgłoszonych do 
budżetu obywatelskiego, w tym sposób głosowania oraz uznania głosu za ważny lub nie. 

Było to niezgodne z art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym, który stanowi, że zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami 
gminy określa uchwała rady gminy. Przepisy te uprawniają do określenia zasad i trybu 
przeprowadzania konsultacji wyłącznie radę gminy i nie dają jej prawa do przekazania 
tych uprawnień innym podmiotom. 

Burmistrz wyjaśnił m.in., że w zarządzeniach o konsultacjach społecznych Burmistrz – 
na podstawie ogólnych zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych, 
określonych uchwałą – ustala tylko sposoby i terminy przeprowadzenia poszczególnych 

                                                           
15 Formuła wzorowana na pierwszych budżetach partycypacyjnych na początku lat 90-tych w brazylijskim mieście Porto 
Alegre.  

Ustalone 
nieprawidłowości 
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konsultacji społecznych. Taki sposób uszczegółowienia określonych konsultacji 
społecznych – w oparciu o ogólne zasady i tryb, ustalone przez Radę Miejską – skutkuje 
brakiem konieczności podejmowania każdorazowo przez Radę Miejską odrębnych 
uchwał o przeprowadzaniu konsultacji społecznych. Zarządzenia Burmistrza stanowią 
więc jeden z elementów procedury przeprowadzania konsultacji społecznych. Dodał 
także, że uchwała nie była kwestionowana przez organy nadzoru. 

2. W sporządzonym przez Burmistrza i przedłożonym do uchwalenia Radzie Miejskiej 
projekcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji 
społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Olkusz określono wymóg  podawania 
przez mieszkańców numeru PESEL we wniosku o przeprowadzenie konsultacji. Z kolei 
w zarządzeniach Burmistrza w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 
dotyczących budżetu obywatelskiego na poszczególne lata określono wymóg 
podawania przez mieszkańców Gminy numeru PESEL na karcie do głosowania, 
pomimo że karta zawierała także oświadczenie osoby głosującej, że jest 
mieszkańcem/mieszkanką Miasta i Gminy Olkusz, które należało podpisać.. 

W ocenie NIK, wprowadzenie takiego wymogu jest niezgodne z art. 5a ust. 1 ustawy o 
samorządzie gminnym, gdyż ogranicza krąg mieszkańców uprawnionych do udziału w 
konsultacjach do osób legitymujących się numerem PESEL. 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 osobowych16 
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 ludności17, nr PESEL18 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 przedmiotowa uchwała została uchwalona w 2012 r. Wówczas 
powszechnie wymaganymi danymi służącymi do identyfikowania uprawnionych 
mieszkańców były imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL. 
Organy nadzoru prawnego nie kwestionowały takich uregulowań. W związku z wejściem 
w życie rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO od 25 maja 2018 r. 
analizie poddane zostaną uchwały Rady Miejskiej w Olkuszu pod kątem n.in. zakresu 
zbieranych danych osobowych oraz opracowane zostaną zmiany uchwał, także w 
przedmiocie określenia zasad przetwarzania danych osobowych. 

3. W zarządzeniach Burmistrza w sprawie w sprawie przeprowadzenia konsultacji 
społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego zawarto postanowienia ograniczające 
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. Przy czym przepisy 
tej ustawy nie określają, kogo należy rozumieć przez „mieszkańca”. Wobec tego, w tym 
zakresie ma zastosowanie art. 25 Kodeksu cywilnego19, zgodnie z którym miejscem 
zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem 

                                                           
16 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. 
17 Dz. U. z 2018 r. poz. 1382, ze zm. 
18 Numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności. 
19 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, ze zm.).  



 

10 

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: Uchwała Rady Miejskiej w Olkuszu w sprawie określenia zasad i 
trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Olkusz 
uchwalona została w 2012 roku. Wówczas powszechnie wymaganymi danymi służącymi 
do identyfikowania uprawnionych mieszkańców były imię, nazwisko, adres zamieszkania 
i numer ewidencyjny PESEL. Organy nadzoru prawnego nie kwestionowały takich 
uregulowań. W związku z wejściem w życie rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych RODO w 2018 roku, analizie poddane zostaną uchwały Rady Miejskiej w 
Olkuszu pod kątem min: wymaganych danych osobowych i dokonane zostaną zmiany 
uchwał dostosowujące je do RODO. W pierwszej edycji budżetu obywatelskiego w 
konsultacjach społecznych mogli uczestniczyć mieszkańcy Miasta i Gminy Olkusz, 
którzy ukończyli 18 rok życia. Przed drugą edycją budżetu obywatelskiego 
przeprowadziliśmy konsultacje społeczne z mieszkańcami. Jednym z  pytań zadanych 
mieszkańcom, było pytanie o obniżenie wieku mieszkańców, którzy mogliby brać udział 
w procedurze budżetu obywatelskiego, Mieszkańcy wyrazili wolę, by wiek uczestników 
konsultacji społecznych obniżyć do 16 lat. Stąd też od drugiej edycji budżetu 
obywatelskiego mogą w nim brać udział mieszkańcy Miasta   i Gminy Olkusz, którzy 
ukończyli 16 rok życia. W trakcie wszystkich konsultacji poprzedzających kolejne edycje 
budżetu obywatelskiego mieszkańcy nie zgłaszali propozycji ,by w procedurze budżetu 
obywatelskiego mogli uczestniczyć mieszkańcy poniżej 16 roku życia. 16 rok życia 
został uznany przez naszych mieszkańców ,jako granica wieku, od której mieszkaniec 
jest przygotowany do podejmowania samodzielnie ważnych decyzji w sposób świadomy                              
i odpowiedzialny. 

(dowód: akta kontroli str. 43-51; 60-170; 420-421; 451-452) 

 

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.  

2. Zgodność z regulacjami wewnętrznymi gminy wyboru projektów 
obywatelskich 

2.1. Zadania związane z prowadzeniem spraw budżetu obywatelskiego realizował w okresie 
objętym kontrolą Wydział Spraw Społecznych20. Zadanie to przypisano w zakresie 
czynności jednemu pracownikowi tego Wydziału21.  
Zgodnie z wymogami zarządzeń burmistrza w sprawie przeprowadzenia konsultacji 
społecznych, wymieniony wyżej Wydział prowadził rejestr formularzy z propozycjami zadań 
zgłoszonych do budżetu obywatelskiego. Do kompetencji Wydziału należało również 
sprawdzanie kompletności i poprawności formularzy, a następnie niezwłoczne przekazanie 
ich do komórek organizacyjnych Urzędu lub jednostek organizacyjnych w celu 
przeprowadzenia analizy z wykorzystaniem kart analizy zadania zgłoszonego do budżetu 
obywatelskiego, polegającej na m.in.: 
- ocenie merytorycznej zgłoszonego zadania22 pod kątem: przynależenia 

proponowanego zadania do zadań własnych gminy; zgodności tegoż zadania 

                                                           
20 Zarządzenie Nr 0050.940.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie Zmiany Zarządzenia 
nr 0050.2490.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu 
Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu z późniejszymi zmianami. 
21 Od 14 października 2014 r. do 26 lipca 2017 r. – inspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i konsultacji 
społecznych; od 27 lipca 2017 r. – nadal – główny specjalista. 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu  
faktycznego 
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z prawem, w tym prawem lokalnym, a w szczególności z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego (jeżeli miało zastosowanie do proponowanego 
zadania); oceny, czy zadanie jest przewidziane do uwzględnienia w budżecie Miasta 
i Gminy poza budżetem obywatelskim i długości czasowej jego realizacji23; 
szacunkowych kosztów, z podziałem na składowe części zadania; własności terenu, 
na którym miało być realizowane proponowane zadanie24; 

- wydaniu rekomendacji, dotyczącej uwzględnienia propozycji zadania zgłoszonego do 
budżetu obywatelskiego (pozytywnej bądź negatywnej), wraz z uzasadnieniem; 

- wydaniu stanowiska Zespołu ds. budżetu obywatelskiego (pozytywne bądź 
negatywne), wraz z uzasadnieniem w przypadku stanowiska negatywnego. 

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych wyjaśnił, że od początku funkcjonowania w Gminie 
Olkusz budżetu obywatelskiego wszystkie prace związane z jego wdrożeniem wykonywali 
pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu (weryfikacja złożonych wniosków, organizacja 
głosowania nad propozycjami projektów, monitorowania harmonogramu etc.). Wyjaśnił 
również, że liczba urzędników zaangażowanych w prace związane z przygotowaniem 
projektów dokumentów związanych z zasadami i trybem przeprowadzania konsultacji 
społecznych w sprawie budżetu obywatelskiego wynosiła dwie osoby z Wydziału Spraw 
Społecznych25; na przygotowanie materiałów informacyjnych dotyczących tego budżetu 
3 osoby (dwie z Wydziału Spraw Społecznych i jedna z Biura Promocji i Informacji 
Publicznej). Obsługą poczty elektronicznej i telefonu, udzielaniem odpowiedzi 
mieszkańcom, dotyczących prawidłowości wypełniania formularza zgłoszenia zadania 
zajmowały się cztery osoby (po dwie z Wydziału Spraw Społecznych i Wydziału Drogowo-
Inwestycyjnego). Weryfikację zgłaszanych przez mieszkańców zadań prowadziło 10 osób 
(2 z Wydziału Spraw Społecznych, po jednej z Wydziałów: Geodezji i Gospodarki 
Nieruchomościami, Urbanistyki i Architektury, Samorządowego Zespołu Edukacyjnego 
i Zarządzania Kryzysowego oraz cztery z Wydziału Drogowo-Inwestycyjnego). 
Przygotowywaniem list zadań poddanych pod głosowanie i informacji o zasadach 
głosowania zajmowały się trzy osoby (dwie osoby z Wydziału Spraw Społecznych i jedna 
z Biura Promocji); liczeniem głosów oddanych przez mieszkańców – 8 osób (siedem osób 
z Wydziału Spraw Społecznych i jedna z Biura Promocji i Informacji Publicznej); 
ogłoszeniem wyników - trzy osoby (dwie osoby z Wydziału Spraw Społecznych i jedna 
z Biura Promocji), natomiast realizacją zwycięskich zadań zajmowały się wydziały 
merytoryczne i jednostki organizacyjne w ramach swoich kompetencji. Naczelnik wyjaśnił 
także, że wszystkie zadania realizowane w ramach procedury budżetu obywatelskiego 
wykonywane są przez pracowników Urzędu jako zadania dodatkowe, a wdrażanie realizacji 
konsultacji społecznych w sprawie budżetu obywatelskiego nie spowodowało zwiększenia 
zatrudnienia w Urzędzie. 

 (dowód: akta kontroli str. 19-22; 26-36; 60-170; 219-222) 

2.2. W Mieście prowadzono kampanie informacyjne (promocyjne, edukacyjne) na temat 
budżetu obywatelskiego w oparciu o stronę internetową Urzędu (www.umig.pl) oraz 
odrębną stronę dotyczącą budżetu obywatelskiego (www.obywatelski.pl), profil na 
Facebook´u; ogłoszenia w Przeglądzie Olkuskim – tygodniku reklamowo-informacyjnym, 
dostarczanym bezpłatnie do wszystkich gospodarstw domowych na terenie Miasta i Gminy 
Olkusz. Jak wyjaśnił Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Urzędu, w pierwszej edycji 
budżetu obywatelskiego oprócz ogłoszeń w Przeglądzie Olkuskim budżet promowany był 
przez plakaty i ulotki. Po przeprowadzeniu ankiet z mieszkańcami po I edycji budżetu 
obywatelskiego. Mieszkańcy bardzo rzadko wskazywali plakat czy ulotkę, jako źródło 
informacji o budżecie obywatelskim. Najczęściej wskazywali, jako źródło informacji stronę 
internetową […], ogłoszenie w Przeglądzie Olkuskim i spotkania informacyjne. W związku 
z tym w następnych latach zrezygnowaliśmy z wydatkowania środków na plakaty i ulotki 
promujące budżet obywatelski. Naczelnik wyjaśnił również, że w pierwszej edycji budżetu 
obywatelskiego zostało zorganizowanych 10 spotkań z mieszkańcami w pięciu sołectwach 

                                                                                                                                                    
22 Zadanie to wykonywała merytoryczna komórka organizacyjna Urzędu lub jednostka organizacyjna. 
23 Ocenie czy zadanie jest możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego. 
24 Tj. czy teren, na którym ma być zlokalizowane zadanie stanowi teren, na którym Gmina może zgodnie z prawem 
wydatkować środki publiczne. 
25 Projekty zarządzeń opiniowane były przez Biuro Prawne Urzędu i akceptowane przez Kierownictwo Urzędu. 
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i w pięciu osiedlach. Na spotkaniach tych przedstawiano mieszkańcom zasady organizacji 
konsultacji w sprawie budżetu obywatelskiego oraz odpowiadano na zgłaszane pytania. 
Ponadto na etapie zgłaszania przez mieszkańców propozycji zadań dwa razy w tygodniu 
pełnione były przez urzędników dyżury, w trakcie których mieszkańcy mogli uzyskać 
informacje o zasadach organizacji budżetu obywatelskiego oraz uzyskać pomoc 
w prawidłowym wypełnieniu zgłoszenia zadania do budżetu. W następnych latach również 
organizowane były przed rozpoczęciem procedury budżetu obywatelskiego otwarte 
spotkania z mieszkańcami w UMiG w Olkuszu. Przez cały czas trwania procedury budżetu 
obywatelskiego czynny był numer telefonu, pod którym mieszkańcy mogli uzyskać 
odpowiedzi na pytania i uzyskać pomoc w wypełnieniu propozycji zadań. Utworzony został 
odrębny adres poczty elektronicznej, na który mieszkańcy mogli zgłaszać pytania. 

Utworzono odrębną stronę internetową „olkusz.budzet-obywatelski.org”, na której zawarto 
informacje dotyczące zasad ogólnych funkcjonowania budżetu obywatelskiego, instrukcja 
głosowania, harmonogram realizacji, punkty do głosowania, wyniki głosowania. 

(dowód: akta kontroli str. 219-222; 254-380) 

Poniesione przez Urząd koszty ogłoszeń o budżecie obywatelskim w Przeglądzie Olkuskim 
– tygodniku reklamowo-informacyjnym wyniosły łącznie 13 360,33 zł, z tego w 2016 r.  
7 194,72 zł; w 2017 r. – 4 033,83 zł oraz w 2018 r. – 2 131,78 zł. Innych wydatków na cele 
informacyjno-promocyjne Urząd nie poniósł. 

 (dowód: akta kontroli str. 171) 

2.3. Na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego zaplanowano łącznie 3 600 000 
zł, w tym na: 2016 r. 1 195 615,00 zł (co stanowiło 0,86 % planowanych wydatków ogółem 
budżetu Miasta i Gminy); na 2017 r. – 1 193 262,00 zł (0,74 %) oraz na 2018 r. – 
1 194 146,00 zł (0,67%). 

Wysokość wykonana środków to – odpowiednio – 1 025 034,63 zł; 1 169 644,68 zł oraz 
903 180,34 zł26. 

Planowany budżet obywatelski w przeliczeniu na mieszkańca Miasta i Gminy wyniósł: 
w 2016 r. – 24,30 zł; w 2017 r. – 24,40 zł, w 2018 r. – 24,58 zł. 

Planowany budżet obywatelski - w przeliczeniu na osobę/mieszkańca uprawnionego do 
udziału w głosowaniu na realizowane zadania budżet wyniósł odpowiednio: 28,57 zł; 28,61 
zł; 28,87 zł. 

 (dowód: akta kontroli str. 223-224; 225; 244-247; 248-253) 

2.4. Do Urzędu wpłynęło ogółem 171 propozycji projektów (zadań) w ramach budżetu 
obywatelskiego do realizacji w latach 2016-201827:      
- na 2016 r. – 63 projekty, w tym 16 – do 25 000 zł; 16 – do 50 000 zł i 31 – do 100 000 zł; 
- na 2017 r. - 54 projekty, tj. 14 – do 25 000 zł; 18 – do 50 000 zł i 22 – do 100 000 zł; 
- na 2018 r. - 54 projekty, tj. 22 – do 25 000 zł; 14 - do 50 000 zł i 18 – do 100 000 zł. 

Wszystkie propozycje projektów złożyli mieszkańcy Miasta i Gminy Olkusz. Oszacowane 
przez wnioskodawców koszty ogółem realizacji zadań wyniosły 10 398 009,03 zł, w tym na 
2016 r. – 4 061 734,76 zł, na 2017 r. – 3 346 409,93 zł, na 2018 r. – 2 989 864,34 zł.  

Wśród wnioskowanych zadań były m.in. „Prace prawno-geodezyjne mające na celu 
pozyskani terenu pod drogi publiczne w miejscowości Zederman (geodeta, akty 
notarialne)28; „Siłownia pod chmurką”, połączona z parkiem do Street Workout Silver Park 
Pomorzany”29; „Zakup i dostawa książek do powiatowej i miejskiej biblioteki w Olkuszu30; 
„Miejsca parkingowe na os. Pakuska ul. Osiecka31; „Olkuszanie na Kresach – Lwów”32; 

                                                           
26 Stan na 30 września 2018 r. 
27 Z tego: 8 - wnioski wycofane przez wnioskodawców; 13 – wnioski odrzucone; 86 – projekty, które nie zdobyły wystarczającej 
liczby głosów;  projekty zrealizowane - 64. 
28 Budżet obywatelski na 2016 r. – projekt na kwotę do 100 000 zł zrealizowany. 
29 Budżet obywatelski na 2016 r. – projekt na kwotę do 100 000 zł nie zrealizowany ze względu na niezdobycie wystarczającej 
liczby głosów”. 
30 Budżet obywatelski na 2016 r. – projekt na kwotę do 25 000 zł zrealizowany. 
31 Budżet obywatelski na 2017 r. – projekt na kwotę do 100 000 zł nie zrealizowany za względu na niezdobycie wystarczającej 
liczby głosów. 
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„Remont łazienki w świetlicy wiejskiej w Troksie”33; „Modernizacja i remont dróg gminnych 
w Niesułowicach34; „Zielone boisko - budowa boiska z powierzchnią trawiastą przy Szkole 
Podstawowej w Sienicznie”35. 

Spośród 171 złożonych wniosków: 
- przyjęto do realizacji 64 wnioski; 
- nie przyjęto do realizacji z powodu niezdobycia wystarczającej liczby głosów 

w głosowaniach mieszkańców – 86 wniosków; 
- wycofano 8 wniosków; 
- odrzucono 13 wniosków.  

Mieszkańcy nie wnosili odwołania od odrzuconych wniosków. 
 (dowód: akta kontroli str.226-242; 243; 381-390) 

2.5. Prawidłowość propozycji projektów zgłoszonych do budżetu obywatelskiego sprawdzali, 
zgodnie z Regulaminem organizacyjnym Urzędu, pracownicy Wydziału Spraw Socjalnych. 
Czynności te były udokumentowane w Karcie analizy zadania zgłoszonego do budżetu 
obywatelskiego na dany rok, w metryczce zadania, która obejmowała tytuł i lokalizację 
zadania, adnotację o kompletności oraz o uzupełnieniu wypełnionego formularza, a także 
datę pieczęć i podpis pracownika. Weryfikacji dokonano: 23 listopada 2015 r. (budżet na 
2016 r.); 19 i 26 lipca 2016 r. (budżet na 2017 r.) oraz 21 czerwca 2017 r. (budżet na 2018 
r.).  

Weryfikacja dotyczyła spełniania kryteriów formalno-prawnych, m.in. takich jak: terminowość 
ich złożenia, miejsca zamieszkania wnioskodawcy, kompletność wypełnionych formularzy 
i listy poparcia, zgodności z zadaniami własnymi miasta i z obowiązującym prawem, w tym 
prawem lokalnym i dokumentami strategicznymi miasta,  lokalizacji w obszarze 
administracyjnym miasta, dostępności projektu dla wszystkich mieszkańców miasta, oceny 
poziomu kosztów, możliwości realizacji zadania w ciągu jednego roku budżetowego. 

Wszystkie wnioski zostały złożone na obowiązującym formularzu w kancelarii Urzędu, 
w wyznaczonych terminach, przez uprawnione osoby, wraz z listami osób popierającymi 
dany projekt, a także z podaniem szacunkowych kosztów zadania. Żaden z wniosków na 
etapie weryfikacji przez wymieniony wyżej wydział nie został odrzucony, ani nie wymagał 
uzupełnienia przez autorów projektów. 

Zespół ds. budżetu obywatelskiego odrzucił 13 wniosków na podstawie rekomendacji/opinii 
właściwych komórek organizacyjnych Urzędu, w tym m.in. Skarbnika, Wydziału Drogowo-
Inwestycyjnego, Wydziału Urbanistyki i Ochrony Zabytków,  Wydziału Geodezji i Gospodarki 
Mieniem. Łączna oszacowana wartość zadań z odrzuconych wniosków wynosiła 
810 800,11 zł, w tym na 2016 r. – 213 700 zł, na 2017 r. – 148 400 zł, na 2018 r. – 
448 700,11 zł. Wśród odrzuconych zadań były m.in. „Budowa siłowni pod chmurką”36, 
„Lodowisko pod chmurką na płycie olkuskiego Rynku”37 i „Remont części drogi gminnej nr 
362 nakładka asfaltowa na istniejącą38. Przyczynami odrzucenia były m.in. niezgodność 
projektu z obowiązującymi przepisami prawa lokalnego i dokumentami strategicznymi 
Miasta, niezgodność projektu z zadaniami własnymi Miasta, niemożność realizacji projektu 
w ciągu jednego roku budżetowego. 

Zweryfikowane pod względem formalnym i merytorycznym przekazywane były zespołowi 
ds. budżetu obywatelskiego, który dokonywał ich weryfikacji i poddawał głosowaniu. 
Działania te miały miejsce – odpowiednio - 18 stycznia 2016 r. (budżet na 2016 r.); 30 

                                                                                                                                                    
32 Budżet obywatelski na 2017 r. – projekt na kwotę do 25 000 zł nie zrealizowany ze względu na niezdobycie wystarczającej 
liczby głosów. 
33 Budżet obywatelski na 2017 r. – projekt na kwotę do 25 000 zł zrealizowany. 
34 Budżet obywatelski na 2018 r. – projekt na kwotę do 50 000 zł zrealizowany. 
35 Budżet obywatelski na 2018 r. – projekt na kwotę do 50 000 zł nie zrealizowany za względu na niezdobycie wystarczającej 
liczby głosów. 
36 Projekt odrzucony ze względu na niezgodność lokalizacji zadania z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
– wniosek złożony w 2015 r. do realizacji w budżecie obywatelskim w 2016 r. 
37 Zadanie odrzucone ze względu na fakt, iż w budżecie Miasta i Gminy Olkusz przewidziane były środki finansowe na lata 
2016/2017 na organizację lodowiska w centrum miasta  Olkusz o lepszych parametrach niż wskazane we wniosku – wniosek 
złożony w 2016 r. do realizacji w 2017 r. 
38 Zadanie odrzucone ze względu na fakt, iż wnioskowana droga nie nadawała się do remontu, lecz do kompleksowej 
przebudowy; koszt inwestycji szacuje się na kwotę 430 tys. zł.; wniosek złożony w 2017 r. do realizacji w 2018 r. 
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września i 11 października  2017 r. (budżet na 2017 r.) oraz 5 września 2018 r. (budżet na 
2018 r.). 

(dowód: akta kontroli str. 19-22; 43-51; 60-170; 226-242; 254-380; 381-390) 

2.6. W okresie objętym kontrolą nie było odwołań od decyzji o niedopuszczeniu do 
głosowania. Obowiązujące procedury w sprawie budżetu obywatelskiego nie przewidywały 
trybu odwołania od decyzji. 

(dowód: akta kontroli str. 43-51; 60-170; 243) 

2.7. Badanie 27 wybranych losowo projektów39 wykazało, że: 
- wszystkie złożone wnioski spełniały kryteria pod względem wymogów formalnych, 

tj. kompletności wniosku (daty wpływu, sporządzenie na obowiązującym 
formularzu, złożenie przez uprawnione osoby, podanie szacunkowych kosztów, 
listy poparcia projektu przez co najmniej 15 osób) określonych w zarządzeniach 
burmistrza na kolejne lata; 

- wnioskowane projekty miały być dostępne dla mieszkańców Miasta/Gminy; 
- oceny formalnej wniosków dokonano zgodnie z terminem wynikającym 

z załącznika do zarządzenia burmistrza na 2017 r. (tj. harmonogramu realizacji 
budżetu obywatelskiego) w dwóch przypadkach40, w pozostałych 25 przypadkach 
z opóźnieniem w stosunku do przedmiotowego harmonogramu41;  

- wydziały merytoryczne zaopiniowały pozytywnie 15 wniosków zgodnie z 
ustalonymi w zarządzeniach Burmistrza zasadami, które następnie zostały 
przekazane do zaopiniowania zespołowi ds. budżetu obywatelskiego; zespół 
zaopiniował wnioski pozytywnie i zostały one przekazane do realizacji; 15 
zbadanych wniosków uzyskało pozytywną rekomendację wydziałów 
merytorycznych, a w konsekwencji pozytywne stanowisko zespołu ds. budżetu 
obywatelskiego, tym samym zostały przekazane do realizacji; 

- 12 wniosków uzyskało negatywną rekomendację merytorycznych komórek 
organizacyjnych Urzędu zgodnie z zasadami określonymi w zarządzeniach 
Burmistrza, a następnie także negatywne stanowisko zespołu ds. budżetu 
obywatelskiego oraz komisji oceniającej; przyczyny odrzucenia to m.in. 
niezgodność z zadaniami własnymi Miasta, niemożność realizacji w ciągu jednego 
roku budżetowego42; 

- oceny merytorycznej dokonano w terminach wynikających z harmonogramu 
realizacji budżetu obywatelskiego w przypadku 25 zbadanych wniosków; 
w czterech43 przypadkach stwierdzono opóźnienie w stosunku do ustalonego 
harmonogramu44; 

- przyjęte przez zespół zadania zostały umieszczone na kartach do głosowania. 
(dowód: akta kontroli str. 381-390; 392-399; 400-413) 

Burmistrz wyjaśnił, że opóźnienia w ocenie formalnej i merytorycznej wniosków wynikały 
z faktu, iż zdecydowana większość propozycji zadań do budżetu obywatelskiego wpływa 
w ostatnich dniach terminu zgłaszania zadań, dlatego część tych zadań sprawdzona była po 
terminie instrukcyjnym określonym w harmonogramie. 

(dowód: akta kontroli str. 418-419) 

2.8. Analiza harmonogramów realizacji budżetu w latach objętych kontrolą wykazała, że nie 
został dotrzymany termin powołania zespołu ds. budżetu obywatelskiego na 2018 r. 

                                                           
39 Liczba zbadanych wniosków odrzuconych to 12, tj.  po 5 w roku 2016 i 2018 i 2 w 2018; liczba zbadanych wniosków 
pozytywnie zweryfikowanych przez zespół ds. budżetu obywatelskiego i przyjęte do głosowania to 15, tj. po 5 z każdego 
kontrolowanego roku. 
40 Wnioski na budżet obywatelski na 2017 r.  
41 Opóźnienia wynosiły: budżet obywatelski na 2016 r. :10 wniosków (9 dni); budżet obywatelski na 2017 r.: 5 wniosków (w tym 
cztery wnioski – 3 dni oraz jeden wniosek – cztery dni); budżet obywatelski na 2018 r.: 10 wniosków (wszystkie po dwa dni). 
42 Zgodnie z § 1 załącznika do zarządzeń burmistrza (tj. zasad budżetu obywatelskiego) „ze środków budżetu obywatelskiego 
są finansowane zadania należące do zadań własnych gminy, które są możliwe do realizacji w trakcie jednego roku 
budżetowego”. 
43 Opóźnienia dotyczyły tylko wniosków na budżet obywatelski na 2016 r. i wynosiły: trzy dni (dwa wnioski) oraz po 14 i 17 dni 
(po jednym w wniosku). 
44 Przy czym, przy czym – zgodnie z zapisami przedmiotowych zarządzeń (§ 7), analizy zadań dokonują w terminie 60 dni od 
daty otrzymania formularzy z propozycjami zadań. 
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wynikający z zarządzenia Burmistrza miasta45. Zespól miał być powołany w terminie od 
19 czerwca do 31 sierpnia 2017 r., a został powołany 6 września 2017 r.  

Jak wyjaśnił Burmistrz, powyższe opóźnienie wynikało ze względów organizacyjnych, tj. 
wyboru przedstawicieli mieszkańców, przedstawicieli Rady Miejskiej i kierowników jednostek 
odpowiedzialnych za realizację zadań zgłaszanych do budżetu obywatelskiego i nie burzyło 
przebiegu realizacji budżetu. 

Pozostałe postanowienia wynikające z uchwały Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza 
dotyczących budżetu obywatelskiego były przestrzegane. I tak: 

- ogłoszenia list punktów do głosowania dokonano: 14.01.2016 r. (termin: do 
11.01.2016 r.); 24.06.2016 r. (termin do 30.09.2016 r.); 12.05.2017 r. (termin do 
1.09.201 r.); 

- wskazanie przez zespół ds. budżetu obywatelskiego zadań, które zostaną poddane 
pod głosowanie, i tych, które nie zostaną poddane pod głosowanie, 
z uzasadnieniem nastąpiło: 18.01.2016 r. (termin do 19.01.2016 r.); 7.10.2016 r. 
(termin do 14.10.2016 r.); 15.09.2017 r. (termin 15.09.2017 r.);  

- głosowanie mieszkańców na zgłoszone zadania odbyło się w terminach: od 1 do 
12.02.2016 r.; od 17 do 28.10.2016 r. oraz od 25.09. do 6.10.2017 r.; 

- ogłoszenia wyników głosowania dokonano: 22.02.2016 r. (termin do: 
22.02.2016 r.); 9.11.2016 r. (termin do 10.11.2016 r.); 16.10.2017 r. (termin do 
16.10.2017 r.). 

Główny specjalista w Wydziale Spraw Społecznych wyjaśnił, że opóźnienie 
w ogłoszeniu listy punktów do głosowania w 2016 r. wyniknęło z faktu, iż w 2016 roku 
mieszkańcy zaproponowali rozszerzenie listy punktów do głosowania w stosunku do 
funkcjonujących w 2015 r. Burmistrz przychylił się do propozycji. W związku 
z koniecznością ustalenia zasad funkcjonowania nowego punktu do głosowania 
(tj. ustalenia godzin otwarcia) wykaz został opublikowany niezwłocznie po ustaleniu 
zasad działania w/w punktu. W/w działania spowodowały opóźnienie w opublikowaniu 
listy punktów do głosowania. 

 (dowód: akta kontroli str. 60-170; 254-380; 381-390; 418-419; 445-450; 453-482) 

2.9. Głosowanie nad wyborem projektów do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego 
odbyło się w: w 2016 r. – w 31 punktach; w 2017 r. – w 32, a w 2018 r. – w 33 punktach do 
głosowania46. 

Zgodnie z zarządzeniami burmistrza w sprawie budżetu obywatelskiego na lata objęte 
kontrolą, głosowanie odbywało się poprzez złożenie karty do głosowania w wyznaczonych 
punktach do głosowania na terenie Miasta i Gminy Olkusz lub poprzez wypełnienie 
interaktywnej kart do głosowania dostępnej na stronie internetowej UMiG. Zgodnie 
z wymogami przedmiotowych zarządzeń, na kartach do głosowania mieszkańcy mogli 
dokonać wyboru maksymalnie trzech propozycji zadań, a głos oddany na zadanie 
umieszczone na pierwszym miejscu na karcie do głosowania miał być mnożony razy 3, na 
drugim miejscu – razy 2, na trzecim miejscu – razy 1. 

Wzór karty do głosowania zawierał m.in.: zadania, wraz podanymi wagami47, imię i 
nazwisko osoby głosującej, wraz z adresem zamieszkania i numerem PESEL, a także 
oświadczenie, że głosująca osoba jest mieszkańcem/mieszkanką Miasta i Gminy Olkusz, 
mającą ukończone 16 lat i wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji procedury budżetu obywatelskiego. Karta do głosowania 
zawierała instrukcję, jak oddać poprawny głos i informację o nieważności głosu, w 
przypadku niewykonania instrukcji. 
 

                                                           
45 Wskazane we wcześniejszej części niniejszego wystąpienia. 
46 Liczba punktów do głosowania w 2015 r – 12. 
47 Zadanie pierwsze – waga zadania x3; zadanie drugie – waga x2; zadanie trzecie – waga x1. 



 

16 

W głosowaniu dotyczącym budżetu obywatelskiego na 2016 r. oddano 14 251 głosów (na 
kartach do głosowania, na których można było dokonać wyboru maksymalnie trzy projekty). 
Oddano 351 głosów nieważnych. 

W głosowaniu na budżet obywatelski na 2017 r. oddano 12 275 głosów (na kartach do 
głosowania – jak wyżej). Liczba głosów nieważnych wynosiła 469.  

W głosowaniu na budżet obywatelski na 2018 r. oddano 12 194 głosy (na kartach do 
głosowania – jak wyżej). Liczba głosów nieważnych wynosiła 379. 

Frekwencja wyniosła: w 2016 r. – 34 % (liczba osób uprawnionych do głosowania – 41 843), 
w 2017 r. – 29,4 % uprawnionych (liczba osób uprawnionych do głosowania – 41 704), 
w 2018 r. – 29,5 % uprawnionych (liczba osób uprawnionych do głosowania – 41 360). 

Do obsługi internetowego głosowania nad budżetem obywatelskim Urząd zakupił system 
oprogramowania systemu internetowego48. Łączne wydatki poniesione z tego tytułu 
wyniosły 8 253,30 zł. 

Zgodnie z obowiązującymi procedurami, ważność głosu określona jest w zarządzeniach 
Burmistrza, tj. głos jest ważny, gdy wybrano na karcie do głosowania odpowiednią liczbę 
zadań, wpisano czytelnie numery wybranych zadań w miejscach wskazanych na karcie, 
wpisano swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania i numer PESEL oraz podpisano 
zawarte na karcie oświadczenie. „Prawdziwość” oddanych głosów przeprowadzała osoba 
wprowadzającą do systemu w/w informacje zawarte na karcie do głosowania. 

(dowód: akta kontroli str. 43-51; 60-170; 177-218; 243; 254-380; 445-450) 

2.10. W wyniku głosowania mieszkańców Miasta, do realizacji w ramach budżetu 
obywatelskiego na lata 2016 -2018  wybrano 6449 projekty, których szacunkowe koszty 
realizacji wyniosły łącznie 3 097 859,65 zł, z tego w 2016 r. – 1 025 034,63 zł; w 2017 r. – 
1 169 644,68 zł oraz w 2018 r. – 903 180,34 zł. 

Na zwycięskie projekty oddano 7 812 głosów w 2016 r.; 8 260 głosów w 2017 r. i 8 801 
głosów w 2017 r.  
Zwycięskie projekty dotyczyły m.in. zadań pn. „Zakup książek dla Powiatowej Biblioteki 
Publicznej”; „Termomodernizacja budynku OSP w Zedermanie”; „Dobry start dla naszych 
dzieci”; „Modernizacja i remont drogi gminnej w Niesułowicach; „Budowa siłowni pod 
chmurką w Zawadzie”.  

Planowane efekty ww. projektów dotyczyły w szczególności: popularyzowania czytelnictwa, 
zaspokojenie potrzeb mieszkańców i ich bezpieczeństwa; zaspokajania potrzeb dzieci; 
poprawy estetyki i podniesienia atrakcyjności przestrzeni publicznej, upowszechniania 
kultury fizycznej, sportu i rekreacji. 

(dowód: akta kontroli str. 225; 226-242; 243; 244-247; 248-253; 254-380; 434-444) 

W budżecie Miasta na rok 201650 i na rok 201751 utworzono rezerwę celową w wysokości – 
odpowiednio – 1 200,0 tys. zł i 1 195 tys. zł, które rozwiązano dokonując jej podziału, 
przenosząc środki w wysokości 1 195,6 tys. zł i 1 193,2 tys. zł do odpowiednich działów, 
rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. W 2018 r. nie była tworzona rezerwa 
celowa budżetu Miasta na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego, bowiem 
wyboru zadań dokonano w październiku 2017 r. i zadania te zostały wprowadzone 
bezpośrednio do projektu budżetu Miasta i Gminy Olkusz na 2018 r. 

Analiza 27 wniosków dotyczących realizacji projektów w ramach budżetu obywatelskiego 
wykazała zmianę zakresu prac w jednym przypadku. Dotyczyło to wniosku złożonego na 
2018 r. pn.  „Bezpieczne podwórko - budowa ogrodzenia”, w budynku przy ul. Kosynierów 
12 w Olkuszu, w którym mieściło się Stowarzyszenie PSONI, którego wartość oszacowano 
na kwotę 25 000 zł. Wniosek uzyskał pozytywną rekomendację zespołu ds. budżetu 
obywatelskiego. Pismem z 2 stycznia 2018 r., tj. po głosowaniu, wnioskodawcy zwrócili się 

                                                           
48 Umowy: OR.1333.11.2015 z 4 maja 2015 r. ; OR.1333.9.2016 z 23 maja 2016 r., OR.1333.10.2017 z 23 maja 2017 r. – 
zawarte z Ośrodkiem Produkcyjno-Wdrożeniowym „DOSKOMP” Sp. Z o.o. z siedzibą w Łodzi, na łączną wartość świadczeń – 
2 103, 30 zł oraz umowa nr MediaPark Sp. Z o.o. w Olsztynie, zawarta 10 września 2018 r.  na kwotę 6 150,00 zł. 
49 W 2016 r. – 22 projekty; w 2017 r. – 21 projektów i w 2017 r. – 21 projektów. 
50 Zarządzenie Burmistrza MiG Olkusz nr 0050.1190.2016 z 23.03.2016 r. 
51 Zarządzenie Burmistrza MiG Olkusz nr 0050.1877.2017 z 11.01.2017 r. 
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do burmistrza z prośbą o zmianę pierwotnego zakresu prac, tj. ogrodzenia podwórka, na 
wymianę okien i parapetów, ze względu na fakt, iż w ocenie Wnioskodawców jest to 
pilniejsza sprawa. Zespół ds. budżetu obywatelskiego, Zespół Oceniający oraz Burmistrza 
wyrazili zgodę, w wyniku czego wymieniono 12 okien. Wartość wykonanych prac wyniosła 
24 624,74 zł, zatem poniesione wydatki na zamienione zadanie nie przekroczyły pierwotnie 
wnioskowanej kwoty 25 000 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 244-247;381-390;  453-482) 

2.11. Burmistrz Miasta wyjaśnił, że wśród trudności i problemów z planowaniem budżetu 
obywatelskiego były:  
- podział środków na odrębne pule. Ze względu na dużą ilość jednostek pomocniczych 

gminy […] i duże zróżnicowanie liczby mieszkańców w tych jednostkach, mieszkańcy 
proponowali dokonanie podziału puli środków na poszczególne sołectwa, osiedla lub 
grupy sołectw i grupy osiedli. Do tej pory nie udało się dokonać takiego podziału, który 
byłby akceptowalny przez większą grupę mieszkańców; 

- wyodrębnienie oddzielnej puli środków na zadania ogólnogminne. Zdaniem 
mieszkańców w budżecie obywatelskim zadanie niezwiązane z konkretnym osiedlem 
czy sołectwem nie uzyskuje odpowiedniej akceptacji mieszkańców; 

- sposób głosowania; mieszkańcy zgłaszali propozycje, by głosowanie mogło odbywać się 
tylko w punktach do głosowania, za potwierdzeniem wydania karty do głosowania. 

(dowód: akta kontroli 173-175) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości.  

NIK zwraca uwagę, że w przypadku dokonywania ocen zgłoszonych projektów zadań, 
powołania zespołu ds. budżetu obywatelskiego oraz ogłoszenia listy punktów do głosowania 
w 2016 r. wystąpiły opóźnienia w stosunku do przyjętych harmonogramów realizacji budżetu 
obywatelskiego, które zostały określone w zarządzeniach Burmistrza. 

Wybór projektów obywatelskich odbywał się zgodnie z uregulowaniami wewnętrznymi, 
obowiązującymi w Urzędzie, z wyjątkiem stwierdzonych uchybień, polegających na 
niedotrzymaniu terminów wynikających z harmonogramu realizacji budżetu obywatelskiego, 
wyznaczonego przez burmistrza w zarządzeniach w sprawie przeprowadzenia konsultacji 
społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego w zakresie oceny formalnej 
i merytorycznej, powołania zespołu ds. budżetu obywatelskiego w 2017 r. oraz ogłoszenia 
list punktów do głosowania w 2016 r.  

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

3.1. Wydatki budżetowe Miasta w latach 2016-2018 (do 30 września) poniesione na zadania 
realizowane w ramach budżetu obywatelskiego wyniosły ogółem 3 097,8 tys. zł, tj.: 
− w 2016 r. – 1 025,0 tys. zł, z tego wydatki: 

� inwestycyjne w wysokości 810,8 tys. zł, tj. 86% planu wydatków (po zm.), które 
przeznaczono na zadania w zakresie m.in: dróg gminnych; 

� bieżące w kwocie ogółem 214,2 tys. zł (74 % planu po zm.), na zadania w zakresie: 
m.in. kultury fizycznej, edukacji i oświaty; 

− w 2017 r. – 1 169,6 tys. zł, z tego wydatki: 
� inwestycyjne w wysokości 937,9 tys. zł, tj. 99 % planu wydatków (po zm.), które 

przeznaczono na zadania w zakresie m.in.: dróg gminnych;  
� bieżące w kwocie ogółem 231,7 tys. zł (92,7 % planu po zm.), na zadania 

w zakresie: kultury fizycznej i edukacji i oświaty; 
− w 2018 r. (do 30.09) – 903,2 tys. zł, z tego wydatki: 

� inwestycyjne w wysokości 600,3 tys. zł (70 % planu po zm.52), które przeznaczono 
na zadania w zakresie: dróg gminnych; 

� bieżące w kwocie ogółem 302,9 tys. zł (90,2 % planu po zm.53), na zadania w 
zakresie: kultury fizycznej i edukacji i oświaty. 

                                                           
52 Według stanu na 30.09.2018 r. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ocena cząstkowa 
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W polityce rachunkowości Urzędu nie wyodrębniono wydatków na zadania w ramach 
budżetu partycypacyjnego. 

(dowód: akta kontroli str. 223-224; 225; 381-390) 
 

3.2. Środki budżetu obywatelskiego nie były wykorzystywane w badanych latach jako wkład 
własny Miasta przy realizacji projektów współfinansowanych środkami „zewnętrznymi”, 
w tym pochodzącymi ze źródeł zagranicznych. 

(dowód: akta kontroli str. 223-224; 25; 244-247; 248-253; 434-444)  

3.3. Przedsięwzięcia realizowane w ramach budżetu obywatelskiego były finansowane 
środkami budżetowymi w ramach puli budżetu obywatelskiego. 

(dowód: akta kontroli str. 223-224; 225; 243-243; 244-247; 248-253) 

3.4. W okresie objętym kontrolą, Urząd zrealizował 49 zadań, a jednostki organizacyjne 
(biblioteka publiczna, szkoły) – 15 zadań. Szczegółowym badaniem objęto 15 wydatków54 
zrealizowanych w latach 2016-2018 (do 30 września). Łączna wartość zbadanych wydatków 
wyniosła 900 849,24 zł55, co stanowiło 29,1% wydatków poniesionych przez miasto 
w wymienionym wyżej okresie na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego. 

Wśród zbadanych zadań były m.in. „Doposażenie placu zabaw, wraz z budową bezpiecznej 
nawierzchni przy Szkole Podstawowej w Gorenicach”, „Olkuski senior-zdrowy, sprawny, 
zadowolony”, „Renowacja boiska do piłki koszykowej –Szkoła Podstawowa Nr 9 w Olkuszu”. 

Analiza dokumentacji wykazała, że: 
− wydatki poniesiono na zadania własne gminy, zgodnie ze zgłoszeniami zawartymi we 

wnioskach mieszkańców i zgodnie z przeznaczeniem wskazanym w tych wnioskach; 
− na realizację 4 zbadanych zadań udzielono zamówień publicznych w trybie przetargu 

nieograniczonego; 
− dotacji celowej udzielono w dwóch przypadkach; z terminowo złożonych rozliczeń dotacji 

wynikało, iż zadania zrealizowano, a środki finansowe wykorzystano zgodnie 
z przeznaczeniem; 

− zapytanie ofertowe na podstawie wewnętrznych uregulowań przeprowadzono w trzech 
postępowaniach; 

− bez zastosowania ustawy PZP przeprowadzono sześć postępowań, gdyż wartość 
zamówień nie przekraczała wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro (art. 4 
pkt 8 tej ustawy);  

− wydatki miały pokrycie w planie finansowym Urzędu, zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt 3 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych56; 

− zapłaty za wykonane zadania dokonano w wysokościach i terminach wynikających z 
wcześniej zaciągniętych zobowiązań (art. 44 ust. 3 pkt 3 ww. ustawy); 

− wydatki klasyfikowano zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie szczegółowej 
klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów57. 

(dowód: akta kontroli str. 225; 381-390; 392-399; 400-413; 416) 

Badaniem objęto również dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o łącznej 
wartości – 248 268,09 zł58, na realizację których udzielono zamówień publicznych w trybie 
przetargu nieograniczonego. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 
przeprowadzono zgodnie z zasadami określonymi w ww. ustawie, w szczególności 
dotyczącymi: 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, 

                                                                                                                                                    
53 Według stanu na 30.09.2018 r. 
54 Po 5 z każdego roku objętego kontrolą, w tym po dwa o największej łącznej kwocie wydatków; kryterium wyboru wydatków 
stanowiły: po dwa wydatki o najwyższej wartości oraz po trzy wydatki, wg różnorodności trybów przy realizacji zadań, tj. 
przetarg nieograniczony, dotacja celowa, zapytanie ofertowe, negocjacje. 
55 W tym: 2016 r:  - 272 203,39 zł; 2017 r. – 356 040,32 zł i 2018 r. – 273 605,54 zł. 
56 Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm. 
57 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.). 
58 „Rozbudowa szkoły – adaptacja poddasza pod sale dydaktyczne w Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w 
Osieku – projekt z 2016 r. o wartości 100 000 zł oraz „Budowa boiska rekreacyjno-sportowego (boisko piłkarskie) na os. 
Glinianki przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Olkuszu – projekt z 2017 r. o wartości 148 268,09 zł 



 

19 

prawidłowości wyznaczenia terminu na złożenie ofert, wyboru najkorzystniejszej oferty, 
zawarcia umowy w przewidywanym terminie i na czas oznaczony.  

(dowód: akta kontroli str. 392-399) 

3.5. W latach objętych kontrolą w ramach budżetu obywatelskiego zrealizował łącznie 64 
zadania, w tym 57 zadań wykonywał Urząd, a 7 inne jednostki organizacyjne Miasta i Gminy 
(m.in. szkoły, biblioteki, ośrodek kultury). 

Spośród 43 zadań zaplanowanych do wykonania w latach 2016-2017 w całości wykonano 
40 projektów, natomiast trzy projekty zostały wykonane częściowo. Dotyczyło to dwóch 
projektów planowanych do realizacji w 2016 r., tj. projektu pn. „Prace prawno-geodezyjne 
mające na celu pozyskanie terenu pod drogi publiczne w miejscowości Zederman” i projektu 
pn. „Dobry start dla naszych dzieci – przebudowa i wyposażenie pomieszczeń w Szkole 
Podstawowej w Sienicznie na potrzeby przedszkola” oraz jednego projektu z 2017 r. pn. 
„Plac zabaw – Osiedle Glinianki  w Olkuszu. Wykonano – odpowiednio – wstępne projekty 
podziału działek zgodnie z wnioskami (nie wykonano projektów podziału działek, z uwagi na 
fakt, iż geodeta nie wywiązał się z umowy, w związku z czym odstąpiono od umowy); 
projekt budowy przedszkola (niemniej odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na fakt, iż 
wartość znacznie przekraczała 100 000 zł) i wykonano projekt montażu urządzeń 
(zrezygnowano z położenia bezpiecznej nawierzchni, bowiem koszt znacznie przekraczał 
planowaną kwotę).  
Spośród 21 zaplanowanych w 2018 r. do realizacji zadań, według stanu na 30 września 
2018 r., zrealizowano w pełni 16 zadań. Według stanu na dzień zakończenia kontroli (20 
grudnia 2018 r.) wszystkie zaplanowane do realizacji zadania zostały wykonane w pełni.  

(dowód: akta kontroli str. 223-224; 248-253; 434-444; 445-450) 

Realizując poszczególne zadania, osiągnięto planowane efekty, w tym rzeczowe. 
W szczególności: 
- w 2016 r. zakupiono zestaw interaktywny oraz notebook dla Szkoły Podstawowej w 

Zedermanie, zakupiono książki dla Powiatowej i Miejskiej Bibliotek Publicznej w 
Olkuszu, przeprowadzono renowację nawierzchni boiska przy Szkole Podstawowej nr 9 
w Olkuszu, zaadaptowano poddasze na potrzeby sali gimnastycznej w Szkole 
Podstawowej w Osieku, zmodernizowano salę gimnastyczną w Szkole Podstawowej w 
Kosmolowie, zamontowano piłkochwyty przy boisku w Szkole Podstawowej w 
Witeradowie, urządzono dwie siłownie na wolnym powietrzu, 

- w 2017 r. w siedmiu budynkach wykonano prace remontowe, przeprowadzono remonty 
i modernizację trzech boisk sportowych, wybudowano boisko sportowe przy Szkole 
Podstawowej nr 5 w Olkuszu, wybudowano jedną drogę oraz zmodernizowano i 
wyremontowano kolejną, 

- w 2018 r. zakupiono wyposażenie dla dwóch OSP, zakupiono pomoce naukowe dla 
jednej szkoły i jednego przedszkola, wyremontowano dwie drogi, przeprowadzono 
remonty w sześciu budynkach, wybudowano trakt spacerowo-rowerowy w Zimnodole, 
wybudowano jeden plac zabaw, a drugi doposażono, wybudowano dwie siłownie 
zewnętrzne. 

(dowód: akta kontroli str. 434-444) 

Oględziny dwóch zadań, zrealizowanych w 2018 r., wykazały całkowite wykonanie zadań. 
Oględzinom poddano siłownię zewnętrzną na jednym z osiedli w Olkuszu oraz siłownię przy 
Szkole Podstawowej Nr 5 w Olkuszu. Stwierdzono zamontowanie następujących urządzeń 
do ćwiczeń (m.in.): steper”, „biegacz”, „drabinka”, „motyl”, „wyciąg górny”, „jeździec”, „ławka 
fitness”, „wioślarz”, „narciarz”, „koła Tai Chi”, „orbitrek”, „twister podwójny”, „rowerek”, 
„biegacz podwójny”. Każde urządzenie zaopatrzone było w tablicę z nazwą urządzenia, 
z informacjami instruktażowymi, jak ćwiczyć. Wokół każdego z urządzeń zamontowana była 
kratka ogrodowa / trawnikowa ażurowa z tworzywa sztucznego, wypełniona ziemią. Na 
obszarze  jednej z siłowni zamontowano ławkę. Wszystkie urządzenia były estetycznie 
wykonane i sprawne. 

(dowód: akta kontroli str. 422-433) 
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3.6. W badanym okresie była prowadzona w 2016 r. ewaluacja budżetu obywatelskiego, 
która została przeprowadzona z inicjatywny Burmistrza po drugiej edycji budżetu 
obywatelskiego59, w formie ankiety przeprowadzonej wśród mieszkańców Miasta i Gminy, 
która zawierała pytania dotyczące m. in. propozycji i uwag dotyczących zasad organizacji 
edycji budżetu obywatelskiego. Uwagi mieszkańców dotyczyły m.in.: ograniczenia liczby 
głosów do dwóch: jeden na zadanie ogólnogminny i jeden na zadanie lokalne; likwidacji 
głosów ważonych; rozdzielenia budżetu na zadania gminne: miejskie i wiejskie. 

(dowód: akta kontroli str. 60-170) 

1.2. W sprawie regulaminu budżetu obywatelskiego w 2017 r. radny Rady Miejskiej 
złożył interpelację60, w której zwracał uwagę na fakt, iż potrzebne są zmiany, co widzą i 
zgłaszają mieszkańcy […], bowiem – w ocenie radnego – te same podmioty – liderzy 
wygrywają niemal całą stawkę dużych zadań w budżecie. Radny zwracał się m.in. o 
odpowiedź na pytanie: czy pomimo oporów niewielkiej grupy zainteresowanych, zamierza 
Pan podjąć odważną decyzję i doprowadzić do przeforsowania zmian, które pozwolą 
wszystkim mieszkańcom gminy mieć faktyczną, a nie teoretyczną szansę na wygraną w 
BO?. 
Na tak postawione pytanie Burmistrz odpowiedział61, że zgodnie z zasadami organizacji 
budżetu obywatelskiego, każdy mieszkaniec, który ukończył 16 rok życia ma takie same 
prawa udziału w nim. Każdy mieszkaniec ma prawo do zgłaszania propozycji zadań do 
budżetu obywatelskiego, każdy mieszkaniec ma prawo poparcia zgłaszanego zadania 
i każdy mieszkaniec ma prawo wyboru 3 spośród zgłoszonych zadań i zagłosowania na nie. 

 (dowód: akta kontroli str. 483-491) 

3.7. W sprawie występowania trudności i problemów związanych z realizacją zadań 
i wydatków w ramach budżetu obywatelskiego Burmistrz Miasta wyjaśnił, że przy realizacji 
zadań w ramach budżetu obywatelskiego najwięcej trudności występuje przy szacowaniu 
wartości zgłaszanych przez mieszkańców zadań, dotyczy to głównie zadań inwestycyjnych. 
Często występują duże rozbieżności między szacunkiem dokonanym przez mieszkańców, 
a szacunkiem jednostki merytorycznej Urzędu. Poprawy wymaga także proces 
konsultowania z mieszkańcami wniosku zgłaszającego zadanie do budżetu obywatelskiego 
(prawidłowy opis zadania, kosztorys). 

(dowód: akta kontroli str. 173-175) 

3.8. Odnośnie do wpływu funkcjonowania budżetu obywatelskiego na aktywność 
obywatelską mieszkańców Miasta w latach 2016-2018, Burmistrz wyjaśnił: Budżet 
obywatelski w Mieście i Gminie Olkusz cieszy się dużą popularnością naszych 
mieszkańców. Budżet obywatelski znacząco zwiększył aktywność mieszkańców. 
Mieszkańcy wspólnie przeprowadzają akcje promujące zgłoszone zadania. Obserwujemy 
także współpracę pomiędzy sołectwami i osiedlami w celu wspólnego promowania 
zgłaszanych zadań. Corocznie spotkania informacyjne o zasadach budżetu obywatelskiego 
zwiększyły wiedzę mieszkańców o funkcjonowaniu samorządu gminnego i jego zadaniach 
własnych. 

(dowód: akta kontroli str.173-175) 

3.9. Pracownicy Urzędu nie brali udziału w szkoleniach związanych z badanym zakresem. 
Zgodnie z wyjaśnieniami Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych, wiedzę na temat zasad 
organizacji budżetu obywatelskiego czerpaliśmy z doświadczeń innych samorządów oraz 
dostępnych publikacji. 

(dowód: akta kontroli str. 219-222) 

3.10. Zagadnienia i zadania objęte niniejszą kontrolą nie były przedmiotem audytu lub 
kontroli wewnętrznej Urzędu. 

 (dowód: akta kontroli str. 172) 

W działalności jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

                                                           
59 Pierwsza edycja została przeprowadzona w 2015 r. 
60  Interpelacja została złożona 4 kwietnia 2017 r.  
61 Odpowiedź z 12 kwietnia 2017 r. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Realizacja projektów w ramach budżetu obywatelskiego była prawidłowa i zgodna 
z założeniami wynikającymi z wniosków mieszkańców. Wydatki budżetowe na projekty 
obywatelskie zostały poniesione zgodnie z przepisami. Osiągnięto planowane efekty, w tym 
rzeczowe. W wyniku realizacji zadań poprawiła się m.in. miejsko-gminna infrastruktura 
rekreacyjno-sportowa, drogowa, czytelnicza. 

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 Kontroli62, wnosi o podjęcie działań w celu zmiany uchwały Rady Miejskiej w Olkuszu 
w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z 
mieszkańcami Miasta i Gminy Olkusz, tak aby zawierała ona regulacje dotyczące m.in. 
podmiotu inicjującego konsultacje, sposobu i formy konsultacji, czasu i miejsca ich 
przeprowadzenia, reguł ustalania wyników oraz sposoby przekazywania tych wyników do 
wiadomości społeczności lokalnej.  

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 o sposobie 
wykorzystania uwagi oraz 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,       grudnia 2018 r. 
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62 Dz. U. z 2017 r. poz. 524 ze zmianami   

Ocena cząstkowa 

Wnioski 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 


