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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Jednostka 

przeprowadzająca 
kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Krakowie 

Kontroler Zbigniew Polak, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli  
nr LKR/209/2018 z 26 października 2018 r. 

Jednostka 

kontrolowana 
Urząd Miasta Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 2, 32-700 Bochnia (dalej: „UM”) 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Stefan Kolawiński, Burmistrz Miasta Bochnia 

 (dowód: akta kontroli str.116-117) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli prawidłowo i skutecznie realizowano w latach 
2016-2018 (do 5 grudnia)1 projekty w ramach budżetu partycypacyjnego miasta 
Bochnia (dalej: „Bochnia”). Budżet partycypacyjny został wdrożony na podstawie 
uchwał Rady Miasta Bochnia nr X/87/15 z 27 sierpnia 2015 r. oraz nr XXXI/259/17 
z 23 lutego 2017 r. (Regulaminy budżetu obywatelskiego), podjętych na podstawie 
art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym2, oraz zarządzeń 
Burmistrza Miasta Bochnia w sprawie podziału środków finansowych na realizacje 
zadań i powołania Komisji Miejskiej podsumowującej głosy obywateli. Wnioski 
mieszkańców w sprawie realizacji projektów w ramach budżetu spełniały kryteria 
określone przez Radę Miasta i zostały rzetelnie zweryfikowane przez pracowników 
Urzędu Miasta. Tworzenie budżetu partycypacyjnego w kolejnych latach odbywało 
się zgodnie z ustalonym harmonogramem.  
Wydatki budżetowe na projekty obywatelskie zostały poniesione zgodnie 
z przepisami. Realizacja zadań w ramach budżetu partycypacyjnego była zgodna 
z założeniami wynikającymi z wniosków mieszkańców. Osiągnięto planowane 
efekty, w tym rzeczowe. W wyniku realizacji zadań poprawiła się m.in. miejska 
infrastruktura rekreacyjno-sportowa, drogowa. Prowadzona ewaluacja budżetu 
partycypacyjnego przyczyniła się do poprawy jego funkcjonowania.  
Burmistrz Bochni sporządził projekt uchwały wprowadzającej regulamin budżetu 
partycypacyjnego (podjętej przez Radę Miasta w brzmieniu przedłożonym przez 
Burmistrza Bochni), który zawierał postanowienia ograniczające prawo do udziału 
wszystkich mieszkańców Miasta w konsultacjach społecznych dotyczących budżetu 
partycypacyjnego a wynikające z art. 5a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. 
W projekcie tym wprowadzono kryterium wiekowe (ukończone 16 lat) w stosunku do 
osób uprawnionych do udziału w procedurze budżetu . W zarządzeniach Burmistrza 
Bochni określono natomiast elementy zasad i trybu przeprowadzania konsultacji, tj. 
harmonogram wdrażania budżetu partycypacyjnego i listę punktów wyznaczonych 
do głosowania, pomimo iż zgodnie z art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, 
należy to wyłącznie do kompetencji Rady Miasta. 
 

                                                      
1 Z uwzględnieniem działań wcześniejszych, które miały wpływ na badane zagadnienia lub których efekty wystąpiły 
po 01.01.2016 r. 
2 Dz. U. z 2018 r. poz. 994, ze zm. 
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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 (według stanu na dzień 1 stycznia): 
a) w 2016 r. – 30 323 osób, w tym uprawnionych do udziału w głosowaniu na wybór 

zadań do budżetu obywatelskiego 25 059 osób3; 
b) w 2017 r. – 30 160 osób, w tym uprawnionych do głosowania 24 814 osób4; 
c) w 2018 r. – 29 992 osób, w tym uprawnionych do głosowania 24 640 osób5. 
W Bochni utworzono 14 jednostek pomocniczych: Osiedle nr 1 Śródmieście – 
Campi, Osiedle nr 2 Słoneczne, Osiedle nr 3 Krzęczków-Łychów, Osiedle nr 4 
Uzbornia, Osiedle nr 5 Niepodległości, Osiedle nr 6 Windakiewicza, Osiedle nr 7 
Kolanów, Osiedle nr 8 Dołuszyce, Osiedle nr 9 Chodenice, Osiedle nr 10 Kurów, 
Osiedle nr 11 Św. Jana – Murowianka, Osiedle nr 12 Smyków, Osiedle nr 13 
Karolina, Osiedle nr 14 Proszowskie. 

(dowód: akta kontroli str. 3-4, 166) 

1.2. Inicjatorem budżetu partycypacyjnego był w latach 2016-2018 Burmistrz Miasta 
Bochnia. Został on wprowadzony w odpowiedzi na oczekiwania mieszkańców 
Bochni, wyrażone miedzy innymi poprzez Uchwałę kierunkową oraz aktywność 
Zarządów Osiedli.  Z wyjaśnień Burmistrza Bochni wynikało, że przed 
wprowadzeniem, jak i przy każdej zmianie regulaminu budżetu partycypacyjnego 
prowadzono konsultacje i otwarte dyskusje.  

(dowód: akta kontroli str.4, 14,16, 166) 

1.3. W okresie objętym kontrolą obowiązywały w Bochni następujące regulacje 
dotyczące funkcjonowania budżetu partycypacyjnego: 
a) na rok 2016: 

− uchwała Nr V/29/15 Rady Miasta Bochnia z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie 
ustalenia dla Burmistrza Miasta Bochnia kierunku działania dotyczącego 
opracowania uchwały ustalającej zasady budżetu obywatelskiego miasta 
Bochnia. Opracowanie powinno zawierać m.in. sposób określenia wysokości 
środków finansowych będących do dyspozycji mieszkańców w ramach 
budżetu obywatelskiego, zadania, na które mogą być przeznaczone środki 
finansowe, oraz działania wyłączone z finansowania w ramach budżetu 
obywatelskiego, regulamin budżetu obywatelskiego, uregulowania dotyczące 
uwzględnienia zadań przyjętych w budżecie obywatelskim w projekcie 
budżetu miasta na kolejny rok. Tak określone kierunki działania były 
podstawą stwierdzenia w dniu 25 marca 2015 r. przez Wojewodę 
Małopolskiego nieważności w części ww. uchwały Rady Miasta Bochnia6, tj. 
w zakresie § 2 uchwały; 

− uchwała Nr X/87/15 Rady Miasta Bochnia z dnia 27 sierpnia 2015 r. 
w sprawie budżetu obywatelskiego Gminy Miasta Bochnia7 ustalającą 
szczegółowe zasady i tryb realizowania przez Burmistrza budżetu 

                                                      
3 Z tego mieszkańców: zameldowanych na pobyt stały – 29 549 i na pobyt czasowy – 774. 
4 Z tego mieszkańców: zameldowanych na pobyt stały – 29 429 i na pobyt czasowy – 731. 
5 Z tego mieszkańców: zameldowanych na pobyt stały – 29 277 i na pobyt czasowy – 715. 
6 Wojewoda Małopolski w zawiadomieniu z 25 marca 2015 r. (WN-II.4100.103.15) stwierdził, że stanowienie o kierunkach 
działania burmistrza oznacza władcze określenie celów i zadań a także zasad, sposobów i środków ich realizacji. Nie może 
ono wkraczać w zakres kompetencji przysługujących burmistrzowi z mocy ustawy, a zwłaszcza nakazywać mu konkretnego 
sposobu załatwiania spraw. Przepis art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym nie może stanowić podstawy do 
wkraczania przez rade w kompetencję władzy wykonawczej. Uchwała rady winna mieć charakter programowy (intencyjny). 
Powyższy przepis nie upoważnia rady do nakładania na burmistrza konkretnych obowiązków lub nakazania stosowania 
konkretnych rozwiązań prawnych.. 
7 Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2015 r. poz. .5392 . 
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obywatelskiego w formie Regulaminu budżetu obywatelskiego Gminy Miasta 
Bochni (dalej: Regulamin z 2015 r.) 

− zarządzenie Nr 252/15 Burmistrza Miasta Bochnia z dnia 7 września 2015 r. 
w sprawie ustalenia podziału środków finansowych na zadania 
ogólnomiejskie i osiedlowe realizowane w ramach budżetu obywatelskiego; 

− zarządzenie Nr 351 Burmistrza Miasta Bochnia z dnia 13 listopada 2015 r. 
w sprawie powołania Miejskiej Komisji ds. ustalenia wyników głosowania nad 
projektami zgłoszonymi w ramach budżetu obywatelskiego; 

b) na rok 2017: 
− uchwała Nr XXXI/259/17 Rady Miasta Bochnia z dnia 23 lutego 2017 r. 

w sprawie budżetu obywatelskiego Gminy Miasta Bochnia8 ustalającą 
szczegółowe zasady i tryb realizowania przez Burmistrza budżetu 
obywatelskiego w formie Regulaminu budżetu obywatelskiego Gminy Miasta 
Bochni (dalej: „Regulamin z  2017 r.”); 

− zarządzenie Nr 107/16 Burmistrza Miasta Bochnia z dnia 22 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ustalenia podziału środków finansowych na zadania 
ogólnomiejskie i osiedlowe realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 
w roku 2017; 

− zarządzenie Nr 250/16 Burmistrza Miasta Bochnia z dnia 8 września 2016 r. 
w sprawie powołania Miejskiej Komisji podsumowującej głosy oddane 
w głosowaniu nad budżetem obywatelskim; 

c) na rok 2018: 
− zarządzenie Nr 29/17 Burmistrza Miasta Bochnia z dnia 31 stycznia 2017 r. 

w sprawie harmonogramu działań w ramach budżetu obywatelskiego na rok 
2018; 

− zarządzenie Nr 77/17 Burmistrza Miasta Bochnia z dnia 6 marca 2017 r. 
w sprawie ustalenia podziału środków finansowych na zadania 
ogólnomiejskie i osiedlowe realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 
w roku 2018; 

− zarządzenie Nr 330/17 Burmistrza Miasta Bochnia z dnia 14 września 2017 r. 
w sprawie powołania Miejskiej Komisji podsumowującej głosy oddane 
w głosowaniu nad budżetem obywatelskim; 

Powyższe uchwały Rady Miasta podjęto na podstawie art. 5a oraz art. 18 ust. 2 
pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym. 

Do dnia zakończenia czynności kontrolnych NIK, tj. 14 grudnia 2018 r., Rada Miasta 
Bochnia 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. 

(dowód: akta kontroli str. 72-78, 135-143) 

W sprawie opracowania obowiązujących w Bochni regulacji w toku ewentualnych 
społecznych uzgodnień i konsultacji z przedstawicielami lokalnej społeczności 
Burmistrz Bochni wyjaśnił, że w 2018 r. zaplanowano zmiany w regulaminie, 
w których zostaną wzięte pod uwagę wyniki ankiety przeprowadzonej niezależnie 
przez lokalne stowarzyszenie oraz wywiadów przeprowadzonych przez 

                                                      
8 Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2017 r., poz. 1855. 
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.).  
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pracowników Wydziały Promocji i Rozwoju Miasta wśród projektodawców 
poprzednich edycji budżetu. 
Do zakończenia kontroli NIK, tj. 14 grudnia 2018 r., nie dokonano zmiany 
regulaminu. 

(dowód: akta kontroli str. 14,16) 

1.4. W Regulaminach z 2015 r. i 2017 r. oraz kartach analizy określono m.in. kryteria 
oceny zgłoszonych propozycji zadań, tj.: zgodność propozycji zadania z prawem, 
w tym lokalnym, 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, 
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, realizacja zadania z technicznego punktu widzenia jest 
możliwa,  
Ponadto w Regulaminach określono m.in., że : 
− propozycję projektu może złożyć każdy mieszkaniec Bochni, który w momencie 

jego składania ukończył 16 lat; 
− do każdej propozycji projektu musi być dołączona lista poparcia z podpisami: 

w przypadku projektów osiedlowych (planowane koszty realizacji 
nie przekraczały 50,0 - 55,0 tys. zł) – co najmniej 25 mieszkańców Bochni, którzy 
ukończyli 16 lat; w przypadku projektów ogólnomiejskich (planowane koszty 
realizacji przekraczały 50,0 – 55,0 tys. zł) – co najmniej 60 mieszkańców Bochni, 
którzy ukończyli 16 lat; 

− uprawnionymi do udziału w głosowaniu są wszyscy mieszkańcy Bochni, którzy 
w dniu rozpoczęcia głosowania ukończyli 16 lat; 

− projekty oceniają właściwe merytorycznie komórki UM pod względem formalno-
prawnym i merytorycznym. Zgłoszenie projektu dokonywane było na formularzu 
stanowiącym załącznik do Regulaminu. Do zgłoszenia winna być załączona lista 
poparcia danego projektu i ewentualnie opinie specjalistów lub opinie 
środowiskowe. Zgłaszający projekt ma prawo do nieodpłatnej pomocy UM. 
Projekty mogły być składane w zarządach osiedli lub do UM. W razie wątpliwości 
UM kontaktował się ze zgłaszającym w celu usunięcia wad formalnych lub 
uzupełnienia wniosku. Wyboru projektów spełniających wymogi  formalne 
dokonywali mieszkańcy Bochni w głosowaniu. Każdy wyborca dysponował 
dwoma głosami (jeden głos na projekt osiedlowy i drugi głos na projekt 
ogólnomiejski);  

− zasady przeprowadzania głosowania, ustalania wyników i podawania ich do 
publicznej wiadomości,  

− ustalania harmonogramu realizacji budżetu poprzez zarządzenia Burmistrza 
Bochni. 

W regulaminach nie określono trybu odwołania od decyzji o niedopuszczeniu 
projektu do głosowania. 
W sprawie ustanowienia form kontroli społecznej nad działaniem pracowników 
Urzędu w zakresie weryfikacji spełniania kryteriów przez zgłoszone projekty 
Burmistrz Miasta wyjaśnił, że w kolejnych regulaminach nie wprowadzono 
mechanizmów kontroli społecznej nad działaniami pracowników UM w zakresie 
weryfikacji spełnienia kryteriów przez zgłoszone projekty.  
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 
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i kryteria weryfikacji zgłoszeń nie były kwestionowane w formie skarg lub wniosków 
mieszkańców. 

(dowód: akta kontroli str. 4, 14, 16, 144-16) 
 
1.5.  Obowiązujące w Bochni  w latach objętych kontrolą regulacje dotyczące 
budżetu obywatelskiego określały podział środków zaplanowanych i wydatkowanych 
w ramach tego budżetu na pule obejmujące całość Miasta i jego części (osiedla). 
W regulacjach dotyczących budżetu obywatelskiego Burmistrz Bochni określił 
następujące zasady podziału środków zaplanowanych i wydatkowanych w ramach 
tego budżetu: 
W 2016 r. 
- zadania ogólnomiejskie (obejmujące całość Gminy) w kwocie 700 tys. zł, 
- zadania osiedlowe (oddzielnie na każde z 14 osiedli) w kwocie 700 tys. zł,  
tj. 50 tys. zł na każde osiedle.   
W 2017 r. i w 2018 r. 
-  zadanie ogólnomiejskie (obejmujące całość Gminy) w kwocie 230 tys. zł, 
- osiedlowe (oddzielnie na każde z 14 osiedli) w kwocie 770 tys. zł, tj. 55 tys. zł na 
każde osiedle. 

(dowód: akta kontroli str. 4, 72,74, 77, 99) 

1.6. W obowiązujących w Bochni, w okresie objętym kontrolą, regulacjach 
dotyczących budżetu obywatelskiego (w Regulaminach z 2015 r. i 2017 r.):  
– ograniczono wynikające z ustawy o samorządzie gminnym prawo do udziału 

wszystkich mieszkańców Bochni w konsultacjach społecznych dotyczących 
budżetu obywatelskiego na 2016, 2017 i 2018 r. poprzez określenie, iż w takich 
konsultacjach mogą wziąć udział jedynie mieszkańcy, którzy ukończyli 16 lat, 

– zawarto postanowienia, zgodnie z którymi Burmistrz Bochni określił, w drodze 
zarządzenia, m.in. harmonogram wdrażania Budżetu Obywatelskiego oraz 
termin głosowania nad propozycjami zadań,  

– w Regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały Rady Miasta z 27 sierpnia 
2015 r. określono wymóg podawania przez mieszkańców Bochni, w trakcie 
konsultacji, numeru PESEL – w formularzu zgłoszenia projektu, na liście 
poparcia projektu (obowiązywało w latach 2016-2017). 

1.7. Uchwałę Nr X/87/15 przedłożono Wojewodzie Małopolskiemu w dniu 3 września 
2015 r., natomiast uchwałę Nr XXXI/259/17 w dniu 2 marca 2017 r. tj. w terminie 
nieprzekraczającym siedmiu dni od dnia jej podjęcia, zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy 
o samorządzie gminnym. Wojewoda nie wskazał naruszeń prawa przy wydaniu 
powyższych uchwał10. 

 (dowód: akta kontroli str. 99, 166) 

1.8. Uchwały niezwłocznie przekazano Wojewodzie Małopolskiemu do ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, tj. 3 września 2015 r. i 9 marca 
2017 r.  

(dowód: akta kontroli str. 99) 

1.9. Przed wejściem w życie uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego, dotyczącej 
utworzenia pierwszego budżetu obywatelskiego (na rok 2016), istniały w Bochni 
mechanizmy partycypacji społecznej (udziału, współuczestniczenia) mieszkańców 
w zakresie tworzenia budżetu Bochni. Z wyjaśnień Burmistrza Bochni wynika, że 
w 2015 r. umożliwiono jednostkom pomocniczym (osiedla) rozdysponowanie kwoty 
50 tys. zł. na każde z 14 osiedli na realizację inwestycji wybranych przez 
mieszkańców, reprezentowanych przez zarządy osiedli. Niezależnie od tego 

                                                      
10 Uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego nie były przekazywane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie 
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mieszkańcy miasta, zarządy osiedli, radni oraz dyrektorzy miejskich jednostek mieli 
możliwość składania własnych propozycji do budżetu miasta. Po wprowadzeniu 
budżetu partycypacyjnego liczba zgłaszanych w ten sposób wniosków nieco 
zmalała. 

  (dowód: akta kontroli str. 14-16) 

1.10. Z wyjaśnień Burmistrza Bochni wynika, że przepisy art. 5a ust. 3-7 ustawy 
o samorządzie gminnym, które mają zastosowanie od kadencji organów gmin 
wyłonionych na lata 2018-2023, wymagają wprowadzenia do regulaminu trybu 
odwoławczego od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania, który do tej 
pory nie był stosowany. Zostanie on wprowadzony przed uruchomieniem kolejnej 
edycji budżetu partycypacyjnego. 

(dowód: akta kontroli str. 14-17) 

W działalności jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące 
nieprawidłowości: 

1. W sporządzonych przez Burmistrza Bochni i przedłożonych do uchwalenia 
Radzie Miasta projektach Regulaminu z 2015 r. (stanowiącym załączniki do 
uchwał Nr X/87/15 Rady Miasta Bochnia z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie 
budżetu obywatelskiego w mieście Bochnia) i Regulaminu z 2016 r. 
(stanowiącym załączniki do uchwał Nr XXXI/259/17 Rady Miasta Bochnia z dnia 
23 lutego 2017 r. w sprawie budżetu obywatelskiego w mieście Bochnia) zawarto 
postanowienia ograniczające wynikające z ustawy o samorządzie gminnym 
prawo do udziału wszystkich mieszkańców Miasta w konsultacjach społecznych 
dotyczących budżetu obywatelskiego na lata 2016-2018 , 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 
cywilnego11, 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 Bochni wyjaśnił, że Regulamin budżetu partycypacyjnego został 
opracowany na podstawie regulaminów stosowanych przez gminy, które już 
wcześniej realizowały taką inicjatywę. Stosowały one wtedy (2015 rok) właściwie 
dwa progi wiekowe: 18 oraz 16 rok życia. Te zasady nadal są powszechne.  
W ocenie osób przygotowujących projekt regulaminu osoby w wieku 16 lat 
posiadają na tyle dobrze ukształtowaną świadomość społeczną, że są w stanie 
samodzielnie i bezpośrednio oddać głos. Nadzór prawny Wojewody 
Małopolskiego nigdy nie kwestionował tych zapisów. Należy przy tym zwrócić 
uwagę, że w Polsce czynne prawo wyborcze uzyskuje się w wieku 18 lat,  
a zdolność do czynności prawnych posiadają osoby pełnoletnie. 

(dowód: akta kontroli str. 14-17) 

2. Wymienione wyżej uchwały Rady Miasta zawierały postanowienia, zgodnie 
z którymi Burmistrz Bochni określił, w drodze zarządzenia, m.in. harmonogram 
wdrażania Budżetu Obywatelskiego oraz termin głosowania nad propozycjami 

                                                      
11 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, ze zm.). 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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zadań, co naruszało art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, gdyż przepisy 
te uprawniają do określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji wyłącznie 
radę miasta i nie dają jej prawa do przekazania tych uprawnień innym 
podmiotom, w tym przypadku burmistrza miasta. 

(dowód: akta kontroli str. 72-78) 

W wyjaśnieniu Burmistrz Bochni stwierdził, że Rada Miasta Bochnia, określając 
w uchwale zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami w ramach 
budżetu partycypacyjnego, zobowiązała Burmistrza do opracowania jego 
harmonogramu odrębnie dla każdej edycji. W zamierzeniu miało to prowadzić do 
uniknięcia sytuacji, w której utrudnione byłyby możliwości przyjmowania 
wniosków.   

(dowód: akta kontroli str.97-98) 

 

3. W Regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały Rady Miasta z 27 sierpnia 
2015 r. określono wymóg podawania przez mieszkańców Bochni, w trakcie 
konsultacji, numeru PESEL – w formularzu zgłoszenia projektu, na liście 
poparcia projektu. (obowiązywało w latach 2016-2017). 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 Miasta nie dysponuje takim numerem 
(przykładowo, w głosowaniu na projekty nie mógłby wziąć udziału będący 
mieszkańcem Miasta cudzoziemiec, nieposiadający numeru PESEL). 
Z kolei zgodnie art. 23 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych12 
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 przeprowadzania konsultacji 
dotyczących budżetu obywatelskiego nie zachodzą. Według art. 15 ust. 2 ustawy 
z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności13, nr PESEL14 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 Bochni wyjaśnił, że Regulamin budżetu partycypacyjnego został 
opracowany na podstawie regulaminów, które wcześniej realizowały taką 
inicjatywę. Zapis dotyczący podania nr PESEL we wniosku został powielony. 
Przy wprowadzaniu aktualizacji Regulaminu uznano żądanie podania numeru 
PESEL, jako nieuzasadnione i z niego zrezygnowano. 

(dowód: akta kontroli str. 97-98) 

Ustalone przez Burmistrza Bochni regulacje wewnętrzne dotyczące funkcjonowania 
budżetu partycypacyjnego nie były prawidłowe. Zarządzenia Burmistrza Bochni z lat 
2016-2018 zawierały elementy zasad i trybu przeprowadzania konsultacji, tj. 
harmonogram wdrażania budżetu partycypacyjnego i listę punktów wyznaczonych 
do głosowania, pomimo iż zgodnie z art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, 
należy to wyłącznie do kompetencji Rady Miasta. 

                                                      
12 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. 
13 Dz. U. z 2018 r. poz. 1382, ze zm. 
14 Numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności. 

Ocena cząstkowa 
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Ponadto Burmistrz Bochni sporządził projekt uchwały wprowadzającej regulamin 
budżetu partycypacyjnego (podjętej przez Radę Miasta w brzmieniu przedłożonym 
przez Burmistrza), który zawierał postanowienia ograniczające prawo do udziału 
wszystkich mieszkańców Bochni w konsultacjach społecznych dotyczących budżetu 
partycypacyjnego (art. 5a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym). W projekcie tym 
wprowadzono kryterium wiekowe w stosunku do osób uprawnionych do udziału w tej 
procedurze (ukończone 16 lat). 
 

2. Zgodność z regulacjami wewnętrznymi gmin wyboru 
projektów obywatelskich 

2.1. Zadania związane z utworzeniem budżetu obywatelskiego15 realizował Wydział 
Promocji i Rozwoju Miasta. Przy liczeniu głosów i obsłudze głosowania nad 
zgłoszonym projektami wzięło udział trzech pracowników Urzędu. 

 (dowód: akta kontroli str. 100) 

2.2. W Bochni prowadzono kampanię informacyjną (promocyjną, edukacyjną) 
o budżecie obywatelskim, w oparciu o: 
− stronę internetową Miasta: (www Bochnia.eu); 
− dedykowany profil na portalu społecznościowym Facebook’a; 
− plakaty informacyjne na słupach ogłoszeniowych; 
− oznakowanie punktów do głosowania; 
− ogłoszenia i informacje prasowe; 
− konferencje prasowe; 
− ogłoszenia duszpasterskie we wszystkich parafiach. 
Na stronie internetowej Bochni zamieszczone były informacje związane z promocją 
budżetu obywatelskiego. Publikowano również listy złożonych wniosków, wyniki ich 
weryfikacji, listy wraz z opisami projektów przyjętych do głosowania, wyniki 
głosowania, zarządzenia Burmistrza Bochni dotyczące budżetu obywatelskiego. 
Wydatki UM na kampanię informacyjną wyniosły w 2016 r. 2,5 tys. zł, w 2017 r. 
0,4 tys. zł i w 2018 r. (do 30.09) 0,45 tys. zł i dotyczyły druku ulotek oraz wykonania i 
dystrybucji plakatów informacyjnych o budżecie obywatelskim. 

(dowód: akta kontroli str. 6-7, 99) 

2.3. Na realizację zadań (projektów) w ramach budżetu obywatelskiego 
zaplanowano na: 2016 r. – 1 057,5 tys. zł, na 2017 r. – 1 264,9 tys. zł i na 2018 r. – 
1 112,9 tys. zł. Środki te stanowiły 0,9% planowanych wydatków ogółem budżetu 
Miasta na 2016 r. (117 259,1 tys. zł), na 2017 r. 0,92% (138 020,1tys. zł) i na 2018 r. 
0,7% (158 450,9 tys. zł16). Budżet obywatelski w przeliczeniu na mieszkańca Miasta 
wynosił w 2016 r. – 31,73 zł, w 2017 r. – 41,94 zł i w 2018 r. – 37,11 zł,  
a w przeliczeniu na mieszkańca uprawnionego do udziału w głosowaniu na zadania 
realizowane w ramach tego budżetu odpowiednio: 42,20 zł, 50,98 zł i 45,04 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 107) 

2.4. Do UM złożono ogółem 134 propozycje projektów (zadań) do realizacji w latach 
2016-2018 r., z tego w ramach budżetu obywatelskiego (propozycje projektów 
składali mieszkańcy Miasta Bochnia: na 2016 r. – 42 projekty, tj. 30 osiedlowych  
i 12 ogólnomiejskich, na 2017 r. – 44 projekty, tj. 27 osiedlowych i 17 
ogólnomiejskich, na 2018 r. – 48 projektów, tj. 26 osiedlowych i 22 ogólnomiejskie. 

                                                      
15 Rozumianą, jako konieczność wykonania zadań, których wcześniej (przed wprowadzeniem tego budżetu) nie realizowano – 
przykładowo zadań dotyczących weryfikacji złożonych wniosków, organizacji głosowania nad propozycjami projektów, 
monitorowanie harmonogramu, itp. Obsługa budżetu obywatelskiego nie dotyczyła samej realizacji zgłoszonych we wnioskach 
mieszkańców zadań inwestycyjnych, społecznych i innych. 
16 Według stanu na dzień kontroli – 30.09..2018 r. 
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Oszacowane przez wnioskodawców koszty ogółem realizacji zadań wyniosły 
w ramach budżetu obywatelskiego na 2016 r. – 2 073,3 tys. zł, na 2017 r. – 2 019,9 
tys. zł, a budżetu na 2018 r. – 2 384,6 tys. zł. 
Zgłoszone propozycje dotyczyły m.in. urządzenia placów zabaw, urządzenia 
zielonych siłowni, wykonania oświetlenia ulicznego, chodnika, zatok parkingowych, 
rewitalizacji sali gimnastycznej w szkole podstawowej. 

(dowód: akta kontroli str. 20-34, 99, ) 

2.5. Prawidłowość, w tym terminowość, propozycji projektów zgłoszonych 
do budżetu obywatelskiego sprawdzali pracownicy Wydziału Promocji i Rozwoju 
Miasta. Dokonywali oni także m.in. weryfikacji i oceny złożonych wniosków oraz 
opracowania listy projektów zatwierdzonych. 
Weryfikacja budżetu na 2016 r. odbywała się w okresie od 7 września do  
29 października 2015 r., budżetu na 2017 r. i od 6 czerwca do 19 sierpnia 2016 r., 
budżetu na 2018 r. od 4 maja do 30 czerwca i od 17 do 25 lipca  2017 r. 
Weryfikowano złożone wnioski pod względem spełnienia kryteriów formalno-
prawnych, takich jak terminowość ich złożenia, wiek wnioskodawcy, czy 
kompletność wypełnionych formularzy i list poparcia oraz pozostałych kryteriów 
wymienionych w Regulaminach (zgodność projektu z zadaniami własnymi Miasta  
i z obowiązującymi przepisami, w tym prawa lokalnego i dokumentami 
strategicznymi Miasta, jego lokalizacja w obszarze administracyjnym Miasta, 
dostępność projektu dla wszystkich mieszkańców Miasta, ocena poziomu kosztów, 
które projekt będzie generował w kolejnych latach, racjonalność realizacji projektu, 
realność kosztów jego realizacji). Wyniki weryfikacji i oceny propozycji projektów 
udokumentowane zostały na formularzach oceny projektu (budżet 2018 r.). Jednym 
z powodów odrzucenia wniosków były zgłoszenia projektów do realizacji na 
terenach niebędących własnością Miasta.   
Powyższe było zgodne z postanowieniami Regulaminów. 
 Kryteriów określonych w Regulaminach nie spełniało 19 projektów (o szacunkowej 
wartości 1 317,4 tys. zł) spośród 134 zgłoszonych do realizacji w latach 2016-2018 
zadań, w szczególności z powodu: braku wymaganej liczby ważnych głosów na 
liście poparcia dołączonej do formularza z opisem projektu, wykraczania projektu 
poza zadania własne Miasta, braku racjonalności realizacji projektu, braku 
dostępności projektu dla wszystkich mieszkańców Miasta, nierealności 
(niedoszacowania) kosztów realizacji projektu, czy niezgodności projektu 
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

(dowód: akta kontroli str. 48-68, 99) 

2.6. W badanych latach do UM nie złożono odwołań w sprawie odrzuconych 
projektów do realizacji.  

 (dowód: akta kontroli str. 48-68) 

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 Regulaminach wykazało, że 11 z nich nie spełniało niektórych kryteriów 
określonych w tych regulaminach, tj. projekt nie zdobył wystarczającej liczby głosów, 
był niemożliwy do realizacji, negatywna ocena merytoryczna lub formalno-prawna 
i zostały odrzucone. Natomiast 19 pozostałych propozycji zadań zostało 
umieszczonych na liście projektów dopuszczonych do głosowania. 
Projekty zgłoszone do realizacji były przekazywane do odpowiednich merytorycznie 
wydziałów UM lub jednostek organizacyjnych Miasta. Ocena ta decydowała 
o dopuszczeniu danego projektu pod głosowanie lub jego odrzuceniu w procesie 
weryfikacji. 

(dowód: akta kontroli str. 102-105, 166) 
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2.8. Zadania związane z utworzeniem budżetu obywatelskiego na lata 2016 - 2018 
były realizowane zgodnie z harmonogramami ustalonymi w zarządzeniach 
Burmistrza Bochni, w szczególności: 
- weryfikacja formalno-prawna projektów zakończyła się – odpowiednio: do 
29 października 2015 r., 19 sierpnia 2016 r., 30 czerwca 2017 i 17 lipca 2017 r. 
(nabór dodatkowy). 
- ogłoszenie listy projektów dopuszczonych i niedopuszczonych do głosowania – 
w dniach: 2 listopada 2015 r., 19 sierpnia 2016 r., 1 sierpnia 2017 r. 
- głosowanie w sprawie wyboru projektów do realizacji – okresach: od 14 do 
15 listopada 2015 r., od 18 do 25 września 2016 r., od 11 do 22 września 2017 r., 
- ogłoszenie wyników wyborów projektów – w dniach: 18 listopada 2015 r., 
28 września 2016 r., 25 września 2017 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 99-100) 

2.9. Głosowanie nad wyborem projektów do realizacji w ramach budżetu 
obywatelskiego odbywało się zarówno w punktach głosowania (w głosowaniach na 
lata 2016-2017 – 14 punktów, 2018 – 1 punkt), jak i za pośrednictwem sieci Internet.  
Podczas głosowania w lokalu wyborczym należało w karcie wyboru projektów 
wpisać dokładny adres zamieszkania oraz oświadczyć za pomocą własnoręcznego 
podpisu prawdziwość podanych danych. W głosowaniu za pomocą systemu 
internetowego należało założyć konto w systemie i podać numer PESEL. 
Karta wyboru projektu zawierała nazwy projektów ogólnomiejskich i osiedlowych, 
koszt danego projektu, objaśnienie w sprawie głosowania, oświadczenie 
o zamieszkiwaniu na terenie Gminy Miasta Bochnia. 
Wyniki głosowania były ustalane przez Komisję Miejską (powoływana przez 
Burmistrza), która składała się z pracowników UM. Z praz Komisji sporządzany był 
protokół, który następnie przekazywano Burmistrzowi. 
W każdym roku można było wybrać jeden projekt osiedlowy i jeden projekt 
ogólnomiejski. 
W głosowaniu dotyczącym budżetu obywatelskiego na 2016 r. oddano 6450 głosów, 
w tym 12 nieważnych. Na projekty ogólnomiejskie oddano od 40 do 585 głosów, 
a osiedlowe od 12 do 320 głosów. 
W głosowaniu dotyczącym budżetu obywatelskiego na 2017 r. oddano 4 257 
głosów, w tym 7 nieważnych. Na projekty ogólnomiejskie oddano od 43 do 615 
głosów, a osiedlowe od 28 do 226 głosów. 
W głosowaniu dotyczącym budżetu obywatelskiego na 2018 r. oddano 4 849 głosów 
(wszystkie ważne). Na projekty ogólnomiejskie oddano od 31 do 423 głosów, 
a osiedlowe od 23 do 242 głosów. 
Frekwencja wynosiła: w 2016 r. – 13,89% (3481 osób: online: 2 964, w lokalach: 
517), w 2017 r. – 9,41% (2 336 osób: online: 1 958, w lokalach: 378), w 2018 r. – 
10,74% (2 653 osób: online: 2 632, w lokalu: 21). 
W celu przeprowadzenia głosowań na zadania budżetu obywatelskiego za pomocą 
internetu zakupiono aplikację do konsultacji społecznych „SmartVote”, której 
dostawcą była Smart Media Sp. z o.o. Na wdrożenie i realizację usługi asysty 
technicznej wydatkowano w 2015 r. 5 390 zł, w 2016 r. 2 304 zł. 

  (dowód: akta kontroli str.100, 166-167,170) 

2.10. W wyniku głosowania do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2016, 
2017 i 2018 r. zostało wybranych 89 projektów, z tego: 
− w 2016 r. 34, z tego 25 osiedlowych i 9 ogólnomiejskich, 
− w 2017 r. 27, z tego 20 osiedlowych i  7 ogólnomiejskich, 
− w 2018 r. 27, z tego 22 osiedlowych i  5 ogólnomiejskich, 
Projekty te dotyczyły przede wszystkim: budowy i modernizacji dróg gminnych, 
miejsc wypoczynkowo-rekreacyjnych (m.in. placów zabaw i siłowni zewnętrznych), 



 

12 

organizacji spotkań kulturalno-oświatowych oraz modernizacji sali gimnastycznej 
w Szkole Podstawowej.  
Planowane efekty dotyczyły w szczególności: poprawy bezpieczeństwa 
mieszkańców, poprawy estetyki i podniesienia atrakcyjności przestrzeni publicznej, 
upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji, zaspokajania potrzeb dzieci. 

(dowód: akta kontroli str. 48-68, 100, 171-184) 

W budżetach Bochni na lata 2016 – 2018 nie tworzono rezerwy celowej na 
realizacje zadań budżetu partycypacyjnego. 
Zwycięskie projekty w ramach budżetu partycypacyjnego były uwzględniane 
w uchwale budżetowej Bochni na kolejne lata w kwocie, jaka wynikała 
z szacunkowych kosztów realizacji danego projektu. Wydatki były w pełni 
uwzględniane w uchwale budżetowej. 

 (dowód: akta kontroli str. 108, 167) 

2.11. Burmistrz Bochni wyjaśnił, że do tej pory nie funkcjonowały przepisy, które 
precyzyjnie określałyby zasady planowania i funkcjonowania budżetu 
partycypacyjnego. Obecne uregulowania zawarte w ustawie o samorządzie 
gminnym pozostawiają gminom dużą swobodę w organizowaniu tego typu 
konsultacji społecznych, jednak pobieżne potraktowanie zagadnienia w połączeniu 
z różnymi interpretacjami tych przepisów może powodować kolejne problemy 
w funkcjonowaniu budżetu partycypacyjnego. Ważnym elementem jest tutaj 
miarodajność uzyskiwanych wyników głosowania. Wydawane w Polsce orzeczenia 
dotyczące stosowania numerów PESEL czy też oczekiwanie wobec samorządów, 
że nie będą wprowadzać ograniczeń wiekowych wśród uprawnionych do oddania 
głosu nie wpływają bezpośrednio na możliwość przeprowadzania konsultacji. Mają 
jednak swoje konsekwencje w trudności uzyskania reprezentatywnych wyników 
głosowania. Realizacja zadań, poza oczekiwaniem włączenia w cały proces 
inwestycyjny wyrażanym przez niektórych autorów projektów nie rodzi 
niestandardowych problemów, innych niż przy realizacji pozostałych miejskich 
przedsięwzięć. 

(dowód: akta kontroli str. 14,17) 

W działalności jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

Wybór projektów obywatelskich odbywał się zgodnie z uchwałą Rady Miasta 
dotyczącą przygotowania i wdrożenia budżetu partycypacyjnego. Wnioski 
mieszkańców w sprawie realizacji projektów w ramach budżetu spełniały kryteria 
określone przez Radę Miasta i zostały rzetelnie zweryfikowane przez pracowników 
UM. Tworzenie budżetu partycypacyjnego w kolejnych latach odbywało się zgodnie 
z ustalonym harmonogramem. W kolejnych budżetach Bochni zapewniono środki 
niezbędne do sfinansowania wybranych do realizacji przedsięwzięć. 

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

3.1. Wydatki budżetowe Bochni w latach 2016-2018 (do 30 września) poniesione 
na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego wyniosły ogółem 
2 922,2 tys. zł, tj.: 
− w 2016 r. – 1 010,9 tys. zł, z tego wydatki: inwestycyjne w wysokości 973,3 tys. zł, 

tj. 95,4% planu wydatków (po zm.), które przeznaczono na zadania w zakresie: 
dróg gminnych (223,3 tys. zł), pozostałej działalności (390,4 tys. zł), oświetlenie 
ulic, placów, dróg (83,3tys. zł) i promocji jednostek samorządu terytorialnego 
(70,0 tys. zł); bieżące w kwocie ogółem 37,6 tys. zł (100% planu po zm.), na 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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zadania w zakresie: utrzymania zieleni (14,9 tys. zł), drogi publiczne gminne 
(10,0 tys. zł),  

− w 2017 r. – 1 246,7 tys. zł, z tego wydatki: inwestycyjne w wysokości 1 206,9 tys. zł, 
tj. 98,5 % planu wydatków (po zm.), które przeznaczono na zadania w zakresie: 
dróg gminnych (207,9 tys. zł), pozostałej działalności (572,0 tys. zł) i przedszkola 
( 258,7 tys. zł); bieżące w kwocie ogółem 39,8 tys. zł (100% planu po zm.), na 
zadania w zakresie: programów polityki zdrowotnej (29,8 tys. zł), biblioteki 
(10 tys. zł),  

− w 2018 r. (do 30.09) – 664,6 tys. zł, z tego wydatki: inwestycyjne w wysokości 
587,2 tys. zł (56,7 % planu po zm.17), które przeznaczono na zadania w zakresie: 
dróg gminnych (158,7 tys. zł), przedszkola  (258,5 tys. zł); bieżące w kwocie 
ogółem 77,4 tys. zł (100% planu po zm.), na utrzymanie zieleni (62,2 tys. zł) 
i promocję jednostek samorządu terytorialnego (8,2 tys. zł). 

W polityce rachunkowości UM nie przewidziano wyodrębnienie wydatków na 
zadania w ramach budżetu partycypacyjnego. 

(dowód: akta kontroli str. 106) 

3.2. Środki budżetu obywatelskiego, jak wyjaśniła Skarbnik Miasta, 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. 95-96) 

3.3. Skarbnik Miasta wyjaśniła, że Gmina Miasta Bochnia realizuje przedsięwzięcia 
w ramach budżetu partycypacyjnego przy udziale środków dodatkowych 
pochodzących z dochodów własnych Gminy. Wysokość tych dodatkowych środków 
zależna jest od wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego. 
Uzupełnienie brakujących środków dokonywane było również w postaci 
przenoszenia kwot między poszczególnymi zadaniami budżetu partycypacyjnego 
w formie zarządzeń Burmistrza Miasta Bochnia.  
W 2016 r. 8 projektów budżetu obywatelskiego było współfinansowanych ze 
środków ogólnych budżetu Bochni na kwotę 85,9 tys. zł (np. Budowa nowych 
schodów na skarpie obok bloku nr 24 oś. Windakiewicza na kwotę 26,9 tys. zł).  
W 2017 r. były to 14 projektów na kwotę 325,3 tys. zł (np. Rewitalizacja sali 
Gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 5 na kwotę 74,2 tys. zł). 
W 2018 r. było to 8 zadań na kwotę 75,5 tys. zł (np. Budowa i remont chodnika oś. 
Karolina-Krzeczowska na kwotę 12,6 tys. zł).    

 (dowód: akta kontroli str.95-96, 167-168) 

3.4. Wydatki na projekty budżetu partycypacyjnego w latach objętych kontrolą 
realizował UM (łącznie 2 678,3 tys. zł) 18 oraz inne jednostki organizacyjne Miasta 
(ogółem 89,1 tys. zł) 19. 
W zakresie realizacji wydatków UM na zadania wykonywane w ramach budżetu 
obywatelskiego kontrolą objęto wybrane płatności w latach 2016-2018 (do 
30 września) w łącznej kwocie 1 012,7 tys. zł, dotyczące 15 projektów 
realizowanych w ww. okresie w ramach tego budżetu (po pięć z każdego roku). 
Stanowiło to 37,8% wydatków Bochni 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 ustawy o samorządzie 

gminnym, zgłoszone we wnioskach mieszkańców i zgodnie z przeznaczeniem 

                                                      
17 Według stanu na 30.09.2018 r. 
18 W 2016 r. – 905,1  tys. zł, w 2017 r. – 1 196,9 tys. zł, w 2018 r. (do 30 września) –  576,3 tys. zł. 
19 W 2016 r. –  68,2 tys. zł, w 2017 r. –  10 tys. zł, w 2018 r. (do 30 września) –  10,9 tys. zł. 
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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 publicznych20; 

− dokonano 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 rozchodów21. 

(dowód: akta kontroli str. 99-100, 109-111) 
Na realizację 20 projektów budżetu obywatelskiego Urząd udzielił zamówień 
publicznych w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych22 (spełnione zostały warunki 
określone w tym przepisie). Zamówień na realizację 64 projektów udzielono 
z pominięciem przepisów ww. ustawy, gdyż ich wartość nie przekraczała wyrażonej 
w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro (art. 4 pkt 8 tej ustawy), a w dwa 
dotyczyły udzielenia dotacji instytucji kultury (art. 4 pkt 7).  
W wyniku badania dwóch postępowań o udzielenie zamówienia w trybie przetargu 
nieograniczonego23 stwierdzono, że przeprowadzono je zgodnie z zasadami 
określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych24, 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, 
prawidłowości wyznaczenia terminu na złożenie ofert, wyboru najkorzystniejszej 
oferty, zawarcia umowy w przewidywanym terminie i na czas oznaczony. 
Badanie dwóch zamówień publicznych, których wartość nie przekroczyła 
równowartości kwoty 30 tys. Euro wykazało, że przeprowadzono je zgodnie 
z wewnętrznymi uregulowaniami Burmistrza Bochni w tym zakresie. 
W przypadku dwóch zadań budżetu partycypacyjnego (w latach 2016-2017) UM 
udzielił dwóm miejskim jednostkom kultury (Miejski Dom Kultury (32,3 tys. zł) 
i Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna (10,0 tys. zł) dotacji w formie zwiększenia 
dotacji ogólnej o 42,3 tys. zł (nie była to dotacja celowa). 

(dowód: akta kontroli str. 10-13, 101, 109-111, 172-184) 

3.5. Zadania w ramach budżetu obywatelskiego w latach objętych kontrolą 
realizował Wydział Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska oraz 
Wydział Promocji i Rozwoju Miasta UM (łącznie  84 zadań).25 oraz inne jednostki: 
Kryta Pływalnia im. Jana Kota w Bochni, Miejski Dom Kultury, Powiatowa i Miejska 
Biblioteka Publiczna w Bochni, Miejskie Przedszkole Nr 5 w Bochni (łącznie 4 
zadania). 
Spośród 34 wybranych w głosowaniu zadań do realizacji w ramach budżetu 
obywatelskiego na 2016 r. 32 zostały wykonane w pełnym zakresie. Osiągnięto przy 
tym planowane efekty, w tym rzeczowe, tj. przeprowadzono akcję fotograficzną 
i zorganizowano wystawę poświęconą pozytywnym i negatywnym przykładom 
szyldów i reklam, przeprowadzono konsultacje z zakresu marketingu, grafiki 
użytkowej o ochronie zabytków, wykonania projektów aranżacji witryn i szyldów, 
wybudowano sieci oświetlenia ulicznego (4 zadania), zagospodarowano zieleń, 

                                                      
20 Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm. 
21 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, 
przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, ze zm.). 
22 Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm. 
23 Wykonanie placów zabaw i zielonych siłowni na terenie Bochni (6 zadań osiedlowych) oraz Rewitalizacja Sali gimnastycznej 
w Szkole Podstawowej nr 5 w Bochni 
24 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.). 
25 W 2016 r. – 33, w 2017 r. – 27, w 2018 r. – 24 
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ustawiono bariery drogowe, wybudowano place zabaw (4 zadania), wybudowano 
siłownie zewnętrzne (5 zadań), wybudowano miejsca postojowe (5 zadań), 
wykonano saunę fińską. Dla jednego zadania „ul. Rejtana- zabezpieczenie 
akustyczne pomiędzy boiskiem a strefą budynków mieszkalnych” wykonano 
dokumentację projektową. 
W przypadku projektu – „Zagospodarowanie zieleni i montaż monitoringu parkingu 
przy cmentarzu” nie zrealizowano go w pełnym zakresie z uwagi na niezamontowanie 
monitoringu (niewystarczająca ilość środków finansowych) 

(dowód: akta kontroli str. 48-54) 

Spośród 27 wybranych w głosowaniu projektów do realizacji w ramach budżetu 
obywatelskiego na 2017 r. 25 wykonano w pełnym zakresie, uzyskując do dnia 
zakończenia kontroli planowane efekty. Osiągnięto przy tym planowane efekty, 
w tym rzeczowe, tj. wyremontowano strażnicę OSP Dołuszyce, wyremontowano 
salę gimnastyczną w SP Nr 5, wyremontowano boiska sportowe (4 zadania), 
wybudowano i wyposażono place zabaw (6 zadań), wybudowano oświetleni ulic 
i terenu (2 zadania), wybudowano zielone siłownie (5 zadań), wyremontowano 
chodniki i ulice (7 zadań), zakupiono książki do zbiorów Biblioteki. 
W przypadku projektu – „Plac zabaw ul. Kolejowa 3, Langera2” nie wykonano 
projektu. W przypadku zadania „Oświetlenie placu zabaw osiedle Dołuszyce” – nie 
wykonano go  w pełnym zakresie, ze względu na niewywiązanie się wykonawcy 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej z umowy. Wykonawca wycofał się z umowy 
a UM naliczyła kary umowne zapłacone przez wykonawcę. Przy realizacji projektu- 
„Monitoring parkingu przy cmentarzu” – nie zainstalowano monitoringu ze względu 
na brak pozwolenia na budowę. UM wystąpił o pozwolenie na budowę w dniu 
22 grudnia 2017 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 55-61) 

Spośród 27 wybranych w głosowaniu projektów do realizacji w ramach budżetu 
obywatelskiego na 2018 r. 13 wykonano w pełnym zakresie, uzyskując do dnia 
zakończenia kontroli planowane efekty. Osiągnięto przy tym planowane efekty, 
w tym rzeczowe, tj. wybudowano place zabaw (4 zadania), zagospodarowano teren 
koło cmentarza, wykonano oświetlenia ulic (4 zadania), zamontowano czujniki 
jakości powietrza, wyremontowano chodniki i jezdnię . 
6 projektów było w trakcie realizacji, w przypadku 7 projektów ograniczono zakres 
rzeczowy zadania po zgodzie zgłaszającego, w przypadku projektu – „Modernizacja 
boisk sportowych osiedle Proszowskie” została unieważniona oferta przetargowa.  

(dowód: akta kontroli str. 62-68) 

Przeprowadzone oględziny trzech zrealizowanych zadań w ramach budżetu 
partycypacyjnego wykazały m.in., że zadania te zostały wykonane zgodnie 
z planowanymi założeniami i stan ich był bardzo dobry26. 

(dowód: akta kontroli str. 118-126) 

3.6. W badanym okresie była prowadzona ewaluacja budżetu partycypacyjnego.  
Podczas posiedzeń Rady Miasta oraz jej komisji problemowych wielokrotnie 
dyskutowano na temat budżetu partycypacyjnego. Radni wymieniali spostrzeżenia 
i pomysły z pracownikami UM. 
Mając na uwadze sprawną realizację zgłaszania i wyboru przedsięwzięć w ramach 
budżetu partycypacyjnego, prowadzono konsultacje i otwarte dyskusje. Przy 
wprowadzaniu zmian w regulaminie w 2018 roku, prowadząc ewaluację tego 
procesu, wzięto również pod uwagę wyniki ankiety przeprowadzonej niezależnie 

                                                      
26 Zadania: „Urządzenia na świeżym powietrzu Osiedle Niepodległości”, „Rewitalizacja sali gimnastycznej w Szkole 
podstawowej nr 5”, „Pierwszy wielkoformatowy mural na budynku kina Regis w Bochni”  
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przez lokalne stowarzyszenie oraz wywiadów przeprowadzonych przez 
pracowników Wydziały Promocji i Rozwoju Miasta wśród projektodawców 
poprzednich edycji budżetu – badania jakościowe. 
Sprawozdania finansowe z wykonania budżetu obywatelskiego były elementami 
publikowanego w biuletynie informacji publicznej sprawozdania z wykonania 
budżetu miasta. Dodatkowo, podczas sesji Rady prezentowane były podsumowania 
realizacji projektów budżetu obywatelskiego.  

 (dowód: akta kontroli str. 133-134) 

3.7. W sprawie występowania trudności i problemów związanych z realizacją zadań 
i wydatków w ramach budżetu obywatelskiego Burmistrz Bochni wyjaśnił, że do tej 
pory nie funkcjonowały przepisy, które precyzyjnie określałyby zasady planowania 
i funkcjonowania budżetu partycypacyjnego. Obecne uregulowania zawarte 
w ustawie o samorządzie gminnym pozostawiają gminom dużą swobodę 
w organizowaniu tego typu konsultacji społecznych, jednak pobieżne potraktowanie 
zagadnienia w połączeniu z różnymi interpretacjami tych przepisów może 
powodować kolejne problemy w funkcjonowaniu budżetu partycypacyjnego. 
Ważnym elementem jest tutaj miarodajność uzyskiwanych wyników głosowania. 
Wydawane w Polsce orzeczenia dotyczące stosowania numerów PESEL czy też 
oczekiwanie wobec samorządów, że nie będą wprowadzać ograniczeń wiekowych 
wśród uprawnionych do oddania głosu nie wpływają bezpośrednio na możliwość 
przeprowadzania konsultacji. Mają jednak swoje konsekwencje w trudności 
uzyskania reprezentatywnych wyników głosowania. 

(dowód: akta kontroli str. 14-17) 

3.8. Burmistrz Bochni w sprawie wpływu funkcjonowania budżetu obywatelskiego na 
aktywność obywatelską mieszkańców Miasta w latach 2016-2018 wyjaśnił, że 
funkcjonowanie budżetu partycypacyjnego zachęciło nieco większe grono 
mieszkańców miasta do zainteresowania się ich własnym otoczeniem,  
a w konsekwencji powstaniem pomysłów na zagospodarowanie wielu miejsc. 
Należy jednak zaznaczyć, że po realizacji zamierzeń będących ich pomysłami, 
aktywność ta spada. Jedynie niewielka część mieszkańców zachęcona pozytywnymi 
skutkami własnej aktywności obywatelskiej podejmuje kolejne inicjatywy. 

(dowód: akta kontroli str. 14-17) 

3.9.Pracownicy UM wzięli udział w dwóch konferencjach, których przedmiotem była 
problematyka budżetu partycypacyjnego. W 2016 r. była to konferencja pn. 
„Efektywna partycypacja społeczna. Budżety obywatelskie dla mieszkańców 
Małopolski” (organizator: Urząd Marszałkowski) i w 2017 r. pn. „Budżet obywatelski, 
– czyli jak skutecznie dynamizować partycypację społeczną” (organizator: Fundacja 
Instytut Myśli Innowacyjnej).   

 (dowód: akta kontroli str. 8) 

3.10. Audytem wewnętrznym i kontrolą wewnętrzną (instytucjonalną) nie objęto 
zagadnień związanych z funkcjonowaniem w Bochni budżetu partycypacyjnego 
w latach 2016-2018. 
Audytor wewnętrzny i pracownik kontroli wewnętrznej UM wyjaśnili, że przyczyną 
nieprzeprowadzenia kontroli był brak możliwości objęcia wszystkich zagadnień 
kontrolą oraz oszacowane niskie ryzyko związane z realizacją budżetu 
partycypacyjnego.    

 (dowód: akta kontroli str. 7-8,112-115) 

W działalności jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Realizacja zadań w ramach budżetu partycypacyjnego 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. 
miejska infrastruktura rekreacyjno-sportowa, drogowa. Ponadto prowadzona 
ewaluacja budżetu partycypacyjnego przyczyniła się do poprawy jego 
funkcjonowania.  

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli27, wnosi o podjęcie działań w celu aktualizacji 
postanowień Regulaminu budżetu obywatelskiego wprowadzonego uchwałami Rady 
Miasta, tak aby zawierała ona regulacje dotyczące uczestników w procesach 
konsultacji, harmonogramu wdrażania budżetu partycypacyjnego i terminy 
głosowania nad propozycjami zgłoszonymi przez mieszkańców Bochni.  

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 
wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Kraków, dnia         grudnia 2018 r. 

 
  
  

Kontroler 

Zbigniew Polak 

 

główny specjalista kontroli państwowej  

 

........................................................  
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