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Wykaz stosowanych skrótów, skrótowców i pojęć
budżet partycypacyjny
(obywatelski)

projekt obywatelski
miasto
urząd
j.s.t.
ustawa o samorządzie
gminnym
ustawa z 2018 r.
o zmianie
niektórych ustaw
ustawa o finansach
publicznych
Prawo
zamówień publicznych
kc
ustawa o NIK

forma konsultacji społecznych dotycząca przeznaczenia części wydatków
budżetu gminy, o których decydują w drodze głosowania mieszkańcy gminy;
niektóre gminy używały do 2018 r. określenia „budżet obywatelski”, a niektóre
– „budżet partycypacyjny”

zadanie (przedsięwzięcie) zgłoszone we wniosku o realizację projektu
w ramach budżetu obywatelskiego
gmina o statusie miasta (dalej: gmina miejska), w tym gmina na prawach
powiatu, lub gmina miejsko-wiejska
urząd miasta, w tym miasta na prawach powiatu
jednostka samorządu terytorialnego

ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym1

ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia
udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania
niektórych organów publicznych2
ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych3

ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych4
ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny5

ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli6
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Dz. U. z 2019 r. poz. 506.

Dz. U. poz. 130, ze zm.

Dz. U. z 2019 r. poz. 869.

Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.
Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, ze zm.
Dz. U. z 2019 r. poz. 489.

1. WPROWADZENIE
Pytanie definiujące
cel główny kontroli
Czy prawidłowo
i skutecznie realizowano
projekty w ramach
budżetu obywatelskiego?
Pytania definiujące cele
szczegółowe kontroli
1. Czy uchwały rady
gminy i zarządzenia
wójta (burmistrza,
prezydenta
miasta) w zakresie
funkcjonowania
budżetu
obywatelskiego
były prawidłowe?

Od 2011 roku, w którym utworzono pierwszy w Polsce budżet obywatelski – w Sopocie, w coraz większej liczbie miast7 powstają takie budżety,
a rady miast przeznaczają na realizację projektów obywatelskich z roku
na rok coraz więcej środków finansowych.

Budżet obywatelski jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających
się w ciągu ostatnich lat instytucji demokracji partycypacyjnej. Staje się
coraz ważniejszym narzędziem polityki rozwoju polskich miast. Jest częścią debaty publicznej na temat roli mieszkańców w rozwoju lokalnym
i budowania kapitału społecznego w samorządach lokalnych. W wymiarze aplikacyjnym budżet obywatelski pozwala na częściowe uspołecznienie polityki budżetowej j.s.t. Ponadto pełni ważną rolę w edukacji obywatelskiej. Wzrost świadomości samostanowienia przez mieszkańców przynosi realne zmiany podnoszące jakość i komfort życia w mieście8.

Infografika nr 1
Etapy budżetu obywatelskiego

2. Czy wybór
projektów
obywatelskich
odbywał się
zgodnie z prawem
wewnętrznym gmin?
3. Czy realizacja zadań
była prawidłowa
i zgodna z założeniami?
Jednostki
kontrolowane
22 urzędy gmin (miast)
oraz jeden samorządowy
zakład budżetowy
Jednostki
objęte badaniem
kwestionariuszowym
262 urzędy gmin (miast)
Źródło: Opracowanie własne NIK.

Okres objęty kontrolą
2016–2018

W polskim systemie prawnym, w tym w przepisach dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego, do 30 stycznia 2018 r. brak
było przepisów definiujących, jak i określających zasady funkcjonowania budżetu obywatelskiego. Wobec tego, miasta we własnym zakresie,
7

8

Budżet obywatelski może być tworzony również w innych gminach. Jednak w praktyce tworzony
był przez gminy mające status miast lub gmin i miast.

Kwartalnik naukowy Uniwersytetu Łódzkiego Space – Society – Economy (Przestrzeń
– Społeczeństwo – Gospodarka): „Budżet partycypacyjny jako narzędzie polityki rozwoju
małych miast województwa śląskiego i łódzkiego”, dr Agnieszka Rzeńca, dr Agnieszka Sobol,
Łódź 2018 r.
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WPROWADZENIE
biorąc pod uwagę uwarunkowania i specyfikę danej gminy, przede
wszystkim zaś indywidualne cele i potrzeby, określały warunki i zakres
funkcjonowania tego budżetu oraz wielkość przeznaczonych na projekty
środków finansowych.

Dopiero w ustawie z 2018 r. o zmianie niektórych ustaw, która weszła
w życie 31 stycznia 2018 r. (przy czym, zgodnie z art. 15 ustawy z 2018 r.
o zmianie niektórych ustaw, niektóre przepisy tej ustawy, w tym przepisy dotyczące budżetu obywatelskiego, mają zastosowanie od kadencji
organów wyłonionych na lata 2018–2023) określono, iż budżet obywatelski jest szczególną formą konsultacji społecznych oraz wskazano ogólne
zasady jego funkcjonowania. W trakcie kontroli nie badano stosowania
ww. przepisów, ponieważ do dnia zakończenia czynności kontrolnych rady
miast wyłonione w wyborach w dniu 21 października 2018 r. nie podjęły
uchwał, o których mowa w art. 5a ust. 7 ustawy o samorządzie gminnym, tj. uchwał określających wymagania, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego.
Wobec braku powszechnie obowiązujących do tego czasu uregulowań
prawnych dotyczących funkcjonowania budżetu obywatelskiego oraz różnorodności stosowanych w tym zakresie rozwiązań, zaistniała potrzeba
dokonania oceny skuteczności działań podejmowanych przez gminy
w celu zapewnienia realizacji projektów obywatelskich.
Problematyka funkcjonowania budżetu obywatelskiego nie była dotychczas przedmiotem kontroli planowej Najwyższej Izby Kontroli. Niniejszą kontrolą objęto 22 urzędy miast, w tym miast na prawach powiatu,
z terenu sześciu województw: kujawsko-pomorskiego, małopolskiego,
łódzkiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego oraz
Gdańskie Nieruchomości – samorządowy zakład budżetowy realizujący
niektóre projekty obywatelskie w Gdańsku.
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WPROWADZENIE
Infografika nr 2
Jednostki objęte kontrolą

Źródło: Opracowanie własne NIK.

Ponadto NIK przeprowadziła wśród burmistrzów i prezydentów wybranych miast z 16 województw badanie kwestionariuszowe dotyczące funkcjonowania budżetów obywatelskich lub powodów niekorzystania z tej
formy konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy.
Infografika nr 3
Odsetek miast objętych badaniem kwestionariuszowym, w których utworzono
budżet obywatelski na 2018 r.

Źródło: Opracowanie własne NIK, na podstawie badania kwestionariuszowego.
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WPROWADZENIE
Infografika nr 4
Wysokość budżetów obywatelskich na 2018 r. w miastach objętych badaniem
kwestionariuszowym – według województw

Źródło: Opracowanie własne NIK, na podstawie badania kwestionariuszowego.

W kontroli założono, że wartością dodaną będzie rozpoznanie słabości
systemu funkcjonowania budżetów obywatelskich oraz wskazanie sposobów jego usprawnienia, w tym wniosków systemowych.
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2. OCENA OGÓLNA
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli zgodne z założeniami efekty osiągnięte
przez kontrolowane miasta przy realizacji projektów w ramach budżetów obywatelskich w latach 2016–2018 świadczą o skuteczności tej formy współpracy
mieszkańców z władzami j.s.t., mimo iż ich realizacja nie zawsze przebiegała
prawidłowo.

Skuteczność realizacji
projektów obywatelskich

Uchwały rad miast oraz zarządzenia burmistrzów i prezydentów w zakresie
funkcjonowania budżetu obywatelskiego wydano nieprawidłowo, tj. z naruszeniem art. 5a ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym. Zostało to spowodowane uzależnieniem prawa do udziału w konsultacjach społecznych
od ukończenia określonego wieku (wszystkie j.s.t), nałożeniem obowiązku
podawania w trakcie konsultacji nr PESEL9 (21 z 22 kontrolowanych j.s.t.)
oraz rozszerzeniem kręgu podmiotów uprawnionych do składania wniosków
m.in. o wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, czy organizacje pozarządowe
(cztery j.s.t.). W 12 miastach niektóre zasady i elementy trybu przeprowadzania konsultacji określono w zarządzeniach burmistrzów i prezydentów,
zamiast w uchwałach rad miast, co było niezgodne z art. 5a ust. 2 ww. ustawy.

Wybór projektów obywatelskich w 17 miastach odbywał się zgodnie z regulacjami wewnętrznymi j.s.t. W pozostałych pięciu miastach stwierdzono nierzetelną weryfikację 42 z 2.643 wniosków rozpatrzonych w tych jednostkach,
co skutkowało dopuszczeniem do głosowania przez mieszkańców nad wyborem projektów, które nie spełniały przyjętych w regulacjach wewnętrznych
wymogów.
W wyniku badania 313 projektów obywatelskich (z 1.440 wybranych przez
mieszkańców miast objętych kontrolą) stwierdzono, że 266 z nich realizowano prawidłowo i zgodnie z założeniami. Badane wydatki wykorzystano
na zaplanowane projekty zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ustalone
w tym zakresie nieprawidłowości wystąpiły w siedmiu podmiotach i dotyczyły 47 projektów. Polegały one głównie na udzieleniu zamówień publicznych
z naruszeniem przepisów Prawa zamówień publicznych, bądź wewnętrznych
przepisów, dokonaniu zapłaty za niewykonane roboty, czy ewidencjonowaniu wydatków niezgodnie z obowiązującą klasyfikacją. W wyniku zakończenia
realizacji projektów obywatelskich zaspokojono potrzeby mieszkańców dotyczące głównie infrastruktury drogowej, rekreacyjnej i sportowej.

Funkcjonowanie budżetów obywatelskich pozwoliło na bezpośredni udział
mieszkańców miast w procesie decyzyjnym dotyczącym dysponowania
częścią środków budżetowych j.s.t. Dzięki takiej partycypacji społecznej
w sprawowaniu władzy przez organy gminy wzmacnia się społeczeństwo
obywatelskie i zaufanie mieszkańców gminy do samorządu i jego reprezentantów.

9

Numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności.
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3. SYNTEZA WYNIKÓW KONTROLI
Podstawa prawna
budżetów
obywatelskich

Zasady i tryb
przeprowadzania
konsultacji

W 18 miastach (82%) budżet obywatelski funkcjonował w oparciu
o uchwały rad miast podjęte na podstawie przepisów dotyczących konsultacji, zawartych w art. 5a ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym10.
W pozostałych czterech miastach – na podstawie zarządzeń burmistrza
(prezydenta miasta), które w jednej j.s.t. wydano na podstawie art. 5a
ust. 1 ww. ustawy, w drugiej – na podstawie regulaminu organizacyjnego
urzędu miasta, a w pozostałych dwóch – w oparciu o przepisy dotyczące
przygotowania i wykonywania przez burmistrza (prezydenta miasta)
budżetu miasta. Inicjatorami utworzenia budżetu obywatelskiego byli
najczęściej prezydenci miast i burmistrzowie.
[str. 20–21 Informacji]

W związku z brakiem przepisów definiujących, jak i określających
zasady funkcjonowania budżetu obywatelskiego, w kontrolowanych miastach w różny sposób i z różną szczegółowością określano zasady i tryb
przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących ww. budżetów.
Kryteria, według których oceniano propozycje projektów, oprócz typowych w większości miast jak zgodność z zadaniami własnymi gminy czy
możliwość realizacji zadania w ciągu roku budżetowego, dotyczyły w niektórych jednostkach: wartości społecznej projektu i jego znaczenia dla
lokalnej i ponadlokalnej społeczności, korzyści wynikających dla miasta
oraz możliwości dofinansowania ze źródeł zewnętrznych, a także kryterium „dobrego imienia miasta” albo „nienaruszania w zgłaszanej propozycji inwestycji dobrego imienia i godności osób, instytucji i poszanowanie
miejsc”. Prawo do odwołania się od decyzji o niedopuszczeniu projektu
do głosowania uregulowane zostało jedynie w trzech miastach.

[str. 21–23 Informacji]

Obowiązujące w 12 miastach (55%) zasady wprowadzały podział środków
budżetu obywatelskiego na pule obejmujące całość gminy i jej części (również w miastach, w których nie utworzono jednostek pomocniczych11),
takie jak obszary czy rejony zamieszkania. Z reguły nie pokrywały się
one z podziałem miast na jednostki pomocnicze. W art. 5a ust. 6 ustawy
o samorządzie gminnym12 określono możliwość podziału środków
wydatkowanych w ramach budżetu obywatelskiego wyłącznie na pule
obejmujące całość gminy i jej części w postaci jednostek pomocniczych
lub grup jednostek pomocniczych, co nie uwzględnia – w ocenie NIK
– potrzeb mieszkańców. W wielu j.s.t. z powodzeniem funkcjonował
dotychczas podział środków na obszary zamieszkania, który nie pokrywał się z wyznaczonymi administracyjnie jednostkami pomocniczymi
albo był dokonywany mimo nieutworzenia takich jednostek. Dzielenie
środków na mniejsze pule (niż na jednostki pomocnicze) ma na celu realizację projektów w jak najbliższym otoczeniu mieszkańców, ma zagwarantować równomierną ich alokację oraz zapewnić finansowanie projektom,
10 W brzmieniu obowiązującym do 30 stycznia 2018 r., tj. do wejścia w życie przepisów ustawy
z 2018 r. o zmianie niektórych ustaw.
11 Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: dzielnice, osiedla, sołectwa i inne.
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12 Zgodnie z art. 15 ustawy z 2018 r. o zmianie niektórych ustaw przepisy art. 5a ust. 2–7 ustawy
o samorządzie gminnym, w brzmieniu nadanym tą ustawą, stosuje się do kadencji organów j.s.t.
następujących po kadencji, w czasie której ta ustawa weszła w życie (ustawa weszła w życie
31 stycznia 2018 r.).

SYNTEZA WYNIKÓW KONTROLI
które z uwagi na niewielką liczbę mieszkańców w danym rejonie miasta
nie miałyby szans uzyskania wystarczającego poparcia w głosowaniu.
Na fakt ten zwróciła również uwagę grupa posłów, która w dniu 23 stycznia 2019 r. przedłożyła Marszałkowi Sejmu RP projekt ustawy o zmianie
ustawy o samorządzie gminnym (druk nr 3204), proponując wprowadzenie zmiany brzmienia art. 5a ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym na:
„Środki wydatkowane w ramach budżetu obywatelskiego mogą być dzielone na pule obejmujące całość gminy i jej części. Podział gminy na odpowiednie części w sprawach związanych z budżetem obywatelskim ustala
rada gminy w drodze uchwały.”.

W trzech j.s.t. (14%) nie wymagano poparcia przez innych mieszkańców zgłaszanej propozycji projektu obywatelskiego, a w pozostałych,
do wniosku należało dołączyć listę osób popierających zadanie (od pięciu
do co najmniej 100 osób). Ustawa z 2018 r. o zmianie niektórych ustaw
wprowadziła do ustawy o samorządzie gminnym art. 5a ust. 7, w którym
zawarto upoważnienie dla rady gminy do określenia w drodze uchwały
wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego,
w szczególności wymaganą liczbę podpisów mieszkańców popierających projekt, przy czym nie może być ona większa niż 0,1% mieszkańców
terenu objętego pulą budżetu obywatelskiego, w którym zgłaszany jest
projekt. W praktyce j.s.t. do 2018 r. w części miast nie wymagano od wnioskodawców żadnego poparcia wniosków. NIK zauważa, iż wprowadzając wymóg zbierania podpisów osób popierających projekt ogranicza
się liczbę składanych wniosków. Niektórzy mieszkańcy mający ciekawe
i istotne społecznie pomysły nie chcą bowiem angażować się w sporządzanie list poparcia swoich propozycji. Należy również mieć na uwadze,
że pełna weryfikacja jakości i wartości projektu dla lokalnej społeczności
następuje na etapie głosowania nad projektami, a nie ich powstawania.

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli wprowadzenie powyższych ograniczeń stwarza ryzyko doprowadzenia do utraty w j.s.t. wypracowanych
przez lata rozwiązań oraz może skutkować rezygnacją z tworzenia budżetów obywatelskich przez miasta nieposiadające statusu miasta na prawach powiatu, które nie mają obowiązku tworzenia takich budżetów.
Na powyższe ograniczenia w funkcjonowaniu budżetów obywatelskich
zwracali również uwagę uczestnicy zorganizowanego przez NIK panelu
ekspertów. Także w opinii burmistrzów i prezydentów 144 miast objętych badaniem kwestionariuszowym (55%) wprowadzone przepisy art. 5a
ust. 6 i 7 ustawy o samorządzie gminnym nie usprawnią w przyszłości przeprowadzania konsultacji dotyczących budżetu obywatelskiego,
z powodu m.in. braku utworzenia w gminach jednostek pomocniczych
(środki dzielono na różne obszary miasta) oraz niewymagania dotych[str. 22–25 Informacji]
czas list poparcia wniosków.
W 12 miastach (55%) niektóre zasady i elementy trybu przeprowadzania konsultacji dotyczących budżetów obywatelskich (przede wszystkim
ich czas i miejsce oraz zasady głosowania i ustalania jego wyników) określono w 42 zarządzeniach burmistrzów i prezydentów, zamiast w uchwałach rad miast. Zgodnie z art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym,
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określenie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami
gminy należy wyłącznie do kompetencji rady gminy. Powyższe wynikało,
według wyjaśnień burmistrzów i prezydentów miast, w szczególności
ze względów praktycznych pozwalających na szybsze procedowanie zasad
i trybu realizacji budżetu obywatelskiego oraz braku w tym zakresie przepisów ustawowych do 2018 r.
[str. 31–32 Informacji]

Uprawnieni
do udziału
w konsultacjach

W 21 miastach13 objętych kontrolą (95%) obowiązywał w całym kontrolowanym okresie lub w jego części wymóg (określony w uchwałach rad
miast lub zarządzeniach prezydentów i burmistrzów) podawania przez
mieszkańców miast, w trakcie konsultacji, numeru PESEL: na wniosku
(zgłoszeniu) w sprawie propozycji projektu obywatelskiego, na liście osób
popierających wniosek, czy na karcie do głosowania. Było to niezgodne
z art. 5a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, na co zwracały uwagę
sądy administracyjne. Prawo do udziału w konsultacjach mają bowiem
wszyscy mieszkańcy, a przyjęte rozwiązania skutkowały pominięciem
mieszkańców nieposiadających numeru PESEL (np. cudzoziemców14
oraz dzieci obywateli polskich urodzonych za granicą, w tym osób legitymujących się wyłącznie paszportem tymczasowym i nieposiadających
polskiego aktu urodzenia). Numer PESEL był wykorzystywany do identyfikacji osób biorących udział w konsultacjach, w tym przede wszystkim
głosujących za pomocą Internetu, co miało na celu sprawdzenie ich zameldowania (a nie zamieszkania) w mieście oraz spełnienia wymogu ukończenia określonego wieku (wprowadzanego z naruszeniem przepisów ustawy
o samorządzie gminnym), a ponadto ograniczenie ryzyka wielokrotnego
oddawania głosu przez jednego mieszkańca. Zdaniem NIK powyższy cel
można było osiągnąć nie naruszając ww. przepisów, poprzez ograniczenie wymaganych w konsultacjach danych do imienia, nazwiska i adresu
zamieszkania osoby uprawnionej do udziału w tej procedurze.

[str. 27–29 Informacji]

We wszystkich kontrolowanych j.s.t. rady miast (w uchwałach) albo prezydenci miast i burmistrzowie (w zarządzeniach) wprowadzili ograniczenia,
w stosunku do określonego w art. 5a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, prawa wszystkich mieszkańców gminy do udziału w konsultacjach
społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego, poprzez określenie,
iż w takich konsultacjach mogą wziąć udział jedynie mieszkańcy miasta, którzy ukończyli 13, 16 lub 18 lat, posiadali co najmniej ograniczoną
zdolność do czynności prawnych albo byli zameldowani lub wpisani
do rejestru stałego wyborców. Także wyniki przeprowadzonego badania
kwestionariuszowego pokazują, że w 130 ze 187 miast, w których funkcjonował budżet obywatelski, uzależniano prawo do udziału w konsultacjach
od ukończenia określonego wieku. Jako powód tego wskazywano na charakter budżetu obywatelskiego, który jest specyficzną formą konsultacji
społecznych. Ich wynik wyznacza bowiem zadania uwzględnione później
w uchwale budżetowej. Zatem w tym szczególnym przypadku osoby bio-

13 Z wyjątkiem miasta Piła, gdzie obowiązywał wymóg wpisania na karcie do głosowania sumy
cyfr stanowiących numer PESEL.
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14 W sytuacjach określonych w ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1382, ze zm.).
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rące udział w konsultacjach powinny mieć rozeznanie co do znaczenia
swoich czynów i mieć ich pełną świadomość. Ponadto możliwość udziału
w konsultacjach osób małoletnich niesie ryzyko, że oddając głos w ich imieniu rodzice lub inni opiekunowie prawni wykorzystywaliby nieświadomość małoletnich, w szczególności niemowląt, co do ich uprawnień.

Uregulowania w czterech miastach (18%) umożliwiały uczestnictwo
w procedurze tworzenia budżetów nie tylko mieszkańcom, lecz również innym podmiotom (m.in. organizacjom pozarządowym, osobom
prawnym, zarządom osiedli i radom sołeckich), co także naruszało
art. 5a ust. 1 ww. ustawy.

Mimo iż 30 uchwał rad miast zawierało postanowienia dotyczące wiekowego ograniczenia prawa do udziału w konsultacjach, wymogu podawania
w trakcie konsultacji nr PESEL, czy rozszerzenia kręgu podmiotów uprawnionych do składania wniosków i zostało przekazanych właściwym miejscowo wojewodom15, to jedynie w odniesieniu do czterech z nich (13%)
ww. organy nadzoru nad działalnością j.s.t. podjęły działania w celu uchylenia postanowień uchwał naruszających art. 5a ustawy o samorządzie
gminnym. W przypadku pozostałych 26 uchwał wojewodowie nie wszczynali postępowań nadzorczych uznając, że w tych przypadkach nie doszło
do istotnego naruszenia prawa. Z ustaleń NIK wynika jednak, że podejmowane przez trzech wojewodów działania w celu uchylenia czterech ww.
uchwał dotyczyły przede wszystkim ich postanowień w zakresie określenia wieku uprawnionych do udziału w konsultacjach oraz obowiązku
podawania numeru PESEL.
Do 2018 r. nie było przepisów definiujących i określających zasady funkcjonowania budżetu obywatelskiego, a podejmowane na podstawie art. 5a
ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym uchwały w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy w zakresie budżetu obywatelskiego, tak jak
w przypadku konsultacji dotyczących innych spraw ważnych dla gminy, podlegały nadzorowi wojewodów. Zmieniło się to po wejściu w życie art. 5a ust. 4
ww. ustawy, z którego wynika, że budżet obywatelski jest częścią budżetu
miasta, a procedura jego uchwalania jest częścią składową uchwalania
budżetu. Stąd właściwym organem nadzoru nad działalnością j.s.t. w zakresie budżetu obywatelskiego stały się regionalne izby obrachunkowe, zgodnie z art. 86 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych16.

Stwierdzone przez NIK nieprawidłowości w zakresie uchwał rad miast
oraz zarządzeń burmistrzów i prezydentów dotyczących budżetów obywatelskich wskazują na potrzebę wzmocnienia nadzoru nad działalnością
organów j.s.t., w celu zapewnienia zgodności z art. 5a ustawy o samorządzie gminnym wydawanych w miastach aktów prawnych w sprawie przeprowadzania z mieszkańcami gminy powyższych konsultacji.

[str. 25–30 Informacji]

15 Z wyjątkiem dwóch uchwał: Rady Miejskiej w Gdańsku i Rady Miejskiej w Malborku przedłożonych
Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku, która przekazała je Wojewodzie Pomorskiemu.
16 Dz. U. z 2016 r. poz. 561, ze zm.
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Promocja budżetów
obywatelskich

Wnioski
o realizację projektów

Wszystkie miasta prowadziły kampanie informacyjne (promocyjne, edukacyjne, itp.) o budżecie obywatelskim, na które poniesiono wydatki w łącznej wysokości 2.734,7 tys. zł. Działania prowadzono najczęściej w oparciu
o strony internetowe samorządów, w tym dedykowane tylko budżetom
obywatelskim, a także ogłoszenia prasowe, plakaty, ulotki i broszury informacyjne. W ulotkach poinformowano jednak mieszkańców jednego z miast
o wymogach, jakim powinny odpowiadać projekty obywatelskie, a których
nie określono w uchwałach rady miasta. Dotyczyło to terenu, na którym
mógł być realizowany projekt oraz wymogu akceptacji zarządu spółdzielni
mieszkaniowej lub jego zgody na współfinansowanie projektów usytuowanych na terenie spółdzielni. Jako powód tego wskazano m.in., że informacje
przekazane mieszkańcom były wskazówkami do tworzenia projektów tak,
aby złożone propozycje miały jak największe szanse na pozytywne przejście weryfikacji. Z analizy NIK wynika, że ww. zasady były brane pod uwagę
w procesie weryfikacji projektów, a mieszkańcy traktowali ich spełnienie
jako wyznacznik poprawności zgłoszonego wniosku.[str. 48–49 Informacji]
Do kontrolowanych urzędów wpłynęło ogółem 7.120 wniosków (zgłoszeń)
o realizację projektów w ramach budżetów obywatelskich. Szacunkowe
koszty wykonania proponowanych zadań wyniosły 1.205.810,4 tys. zł,
co znacznie przekraczało wysokość budżetów obywatelskich (łącznie
161.131,7 tys. zł, tj. 13% wartości zgłoszonych potrzeb).

Spośród 7.120 propozycji projektów 2.199, tj. 31% (o szacunkowej wartości określonej we wnioskach 734.066,6 tys. zł), zostało odrzuconych
z powodu niespełniania wymaganych kryteriów, w wyniku dokonania
ich weryfikacji i ocen w miastach.

W głosowaniach nad wyborem zadań w ramach budżetów obywatelskich
na 2016 r.17 udział wzięło 19% uprawnionych, budżetów na 2017 r. – 19%,
a budżetów na 2018 r. – 16% uprawnionych. W ich wyniku do realizacji
wybranych zostało łącznie 1.440 projektów obywatelskich.

[str. 37–46 Informacji]
Infografika nr 5
Liczba projektów złożonych, odrzuconych, poddanych głosowaniu i wybranych do realizacji
w ramach budżetów obywatelskich na lata 2016–2018 w skontrolowanych miastach

Źródło: Opracowanie własne NIK, na podstawie ustaleń kontroli.
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W wyniku badania zgodności 671 propozycji projektów, tj. 9% złożonych
wniosków, z obowiązującymi w j.s.t. wymogami formalnymi i merytorycznymi oraz prawidłowości (przestrzeganie zasad i kryteriów oceny
wniosków) i rzetelności ich weryfikacji przez pracowników urzędów
stwierdzono, że w 17 miastach wnioski, które nie spełniały niektórych
kryteriów określonych w lokalnych przepisach zostały odrzucone, a propozycje zadań spełniające wszystkie wymagane kryteria zostały umieszczone na listach projektów dopuszczonych do głosowania mieszkańców
nad ich wyborem. Natomiast w pięciu miastach stwierdzono nieprawidłowości w weryfikacji 42 wniosków (6% zbadanych), które polegały na:
braku zachowania należytej staranności przy uzgodnieniu z komisją rady
miasta wyników weryfikacji niektórych projektów, niejednolitej weryfikacji projektów pod względem szacunkowego kosztu realizacji inwestycji oraz znaczenia projektu dla społeczności lokalnej, co skutkowało
tym, że w takim samym stanie faktycznym jedne projekty dopuszczono
do głosowania, a inne odrzucono, dopuszczeniu do głosowania projektów
niebędących zadaniami własnymi gminy18, naruszeniu norm wewnętrznych poprzez dopuszczenie do głosowania projektów zgłoszonych przez
nieuprawnione podmioty, pozytywnym zweryfikowaniu i umieszczeniu
na listach do głosowania projektów, które nie spełniały kryterium minimalnej kwoty szacunkowej określonej w obowiązujących regulacjach.
W jednym mieście stwierdzono nieprawidłowości w wyborze przez kontrolowany urząd projektów do realizacji. Wybór projektów był niezgodny
z wynikami głosowań oraz określonymi w uchwale rady miasta zasadami
ich ustalania.
[str. 39–41, 46–47 Informacji]

Miasta na prawach powiatu przeznaczyły na budżety obywatelskie
od 0,2% (Kraków) do 1,5% (Sopot) wykonanych wydatków ogółem
j.s.t. w roku poprzedzającym. Po wejściu w życie art. 5a ust. 5 ustawy
o samorządzie gminnym, który ma zastosowanie od kadencji organów
gmin wyłonionych na lata 2018–2023, wysokość środków budżetu obywatelskiego ma wynosić co najmniej 0,5% wydatków gminy zawartych
w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu. W 2018 r.
w trzech z ośmiu miast na prawach powiatu objętych kontrolą, wysokość
budżetów obywatelskiego była mniejsza niż 0,5% wydatków gminy
w poprzednim roku.

Wysokość budżetów
obywatelskich

Zaobserwowano wzrost wysokości budżetów obywatelskich ogółem
z 51.529,9 t ys. zł w 2016 r. do 53.177,2 t ys. zł w 2017 r. (o 3%)
i do 56.424,6 tys. zł w 2018 r. (o 9% w stosunku do 2016 r.). Z porównania tych budżetów w poszczególnych jednostkach wynika, że w latach
2016–2018 w pięciu miastach ich wysokość wzrosła, w dwóch zmalała,
a w 15 nie zmieniła się. W poszczególnych miastach na prawach powiatu
wysokość budżetów wynosiła od 1.800 tys. zł do 14.000 tys. zł, a w pozostałych miastach od 100 tys. zł do 3.000 tys. zł. Kwoty środków finansowych na projekty obywatelskie uległy zmianom po przeprowadzeniu
18 Dotyczy inwestycji na drogach powiatowych realizowanych na podstawie porozumienia
zawartego przez miasto z powiatem.
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Wydatki na projekty
obywatelskie

głosowań nad wyborem zadań oraz w trakcie ich realizacji w danym roku
budżetowym. Ostatecznie planowane wydatki w budżetach miast na projekty obywatelskie wyniosły 171.710,5 tys. zł.
[str. 35–37 Informacji]

W okresie objętym kontrolą miasta19 zrealizowały w ramach budżetów
obywatelskich wydatki w łącznej wysokości 105.174,6 tys. zł. Największe kwoty wydatków dotyczyły zadań z zakresu: transportu i łączności
– 26.454,6 tys. zł (25%), gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
– 24.661,5 tys. zł (23%), kultury fizycznej – 21.593,1 tys. zł (21%) oraz
oświaty i wychowania – 15.316,8 tys. zł (15%).
Infografika nr 6
Wydatki na projekty obywatelskie w latach 2016–2018 (do 30 września) oraz liczba
realizowanych projektów – według rodzajów zadań j.s.t.

Źródło: Opracowanie własne NIK, na podstawie ustaleń kontroli.



[str. 50 Informacji]

Objęte badaniami NIK wydatki w kontrolowanych jednostkach w łącznej wysokości 38.579,3 tys. zł (37% wydatków ogółem) na wykonanie 313 projektów obywatelskich poniesiono na realizację przedsięwzięć,
które dotyczyły zadań własnych gminy lub powiatu (w przypadku
miast na prawach powiatu), zostały zgłoszone we wnioskach mieszkańców i były zgodne z przeznaczeniem wskazanym w tych dokumentach
(w zakresie niezbędnym do realizacji projektów opisanych we wnioskach).

Analizowane wydatki miały również pokrycie w planach finansowych
jednostek, zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.
Dokonano je w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań (art. 44 ust. 3 pkt 3 ww. ustawy).
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19 Wydatki były realizowane przez urzędy, a w przypadku 16 miast również przez inne
samorządowe jednostki organizacyjne.
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W sześciu urzędach i Gdańskich Nieruchomościach stwierdzono nieprawidłowości dotyczące wydatków poniesionych na wykonanie 47 projektów
obywatelskich (15% zbadanych w tym zakresie projektów). Dotyczyły one
przede wszystkim:
– zaklasyfikowania, w wyniku pomyłek pracowników urzędów, wydatków na 37 projektów w łącznej kwocie 423,1 tys. zł (1% badanych) do nieprawidłowych rozdziałów lub paragrafów klasyfikacji budżetowej,
– przeprowadzenia z naruszeniem przepisów, w tym wewnętrznych,
postępowań o udzielanie siedmiu zamówień publicznych o wartość
1.086,8 tys. zł (m.in. podział zamówień i ich udzielenie z pominięciem
obowiązujących przepisów, wyznaczenie zbyt krótkiego terminu składania ofert, niewezwanie wykonawcy do uzupełnienia brakującego
dokumentu, nieterminowe zwrócenie wadiów oraz udzielenie zamówienia mimo, iż w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę),
– dokonania wydatku 54,5 tys. zł na zakup usług remontowych tytułem
refundacji części kosztu remontu budynku (wpisanego do gminnej ewidencji zabytków) wspólnoty mieszkaniowej, zamiast w formie dotacji
z budżetu miasta,
– d okonania zapłat y w ykonawc y pe ł nej k wot y w y nag rodzenia
(49,6 tys. zł), mimo iż nie wykonał on całego zakresu projektu obywatelskiego oraz zapłaty za montaż urządzeń na placu zabaw (o wartości
1,7 tys. zł) przed ich dostawą,
– udzielenia dotacji (25,2 tys. zł) z naruszeniem zasad określonych
w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej20, na realizację jednego projektu obywatelskiego.
[str. 51–54 Informacji]

Spośród wybranych w 22 miastach do wykonania 1.440 projektów
w ramach budżetów obywatelskich na lata 2016–2018 zrealizowano
1.088 (76%). W trakcie kontroli NIK w realizacji pozostawały 333 zadania
(23%). Były to głównie projekty wybrane w ramach budżetów na 2018 r.
(289). Realizację 14 projektów zaplanowano po 2018 r. Od realizacji pięciu
zadań, z przyczyn niezależnych od urzędów, odstąpiono (m.in. z powodu
niewywiązania się wykonawcy z realizacji zadania oraz wyższych niż
przewidywano kosztów wykonania projektów). [str. 54–55 Informacji]

Realizacja projektów
obywatelskich

Z uzyskanych w kontroli danych wynika, że z 1.088 zrealizowanych
(zakończonych) przez urzędy i inne samorządowe jednostki organizacyjne
oraz podmioty zewnętrzne zadań dotyczących budżetów na lata 2016–2018,
w pełnym zakresie wykonano 1.056 projektów (97%), uzyskując planowane efekty, w tym rzeczowe. Potwierdziły to również oględziny przeprowadzone przez kontrolerów NIK, którymi objęto łącznie 76 zadań.
W 11 miastach zrealizowano 32 zadania (3%) w zakresie mniejszym
od planowanego, tj. określonego we wnioskach mieszkańców. W przypadku 31 z nich wynikało to przede wszystkim z dostosowania realizacji zadań do posiadanych środków, konieczności opracowania nowej
dokumentacji projektowej, uzyskania wymaganych decyzji (w tym m.in.:
konserwatora zabytków), niezłożenia ofert na wykonanie zadań lub trudności formalno-prawnych i technicznych, czy ograniczonej powierzchni

20 Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, ze zm.
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jednego z placów zabaw (zrezygnowano z montażu dwóch huśtawek). Jedno
z 32 zadań było realizowane przez Gdańskie Nieruchomości w sposób nierzetelny. W wyniku odstąpienia od sporządzenia projektu zagospodarowania terenu niemożliwe było prawidłowe określenie szacunkowych
kosztów realizacji zadania na początkowym jego etapie, co skutkowało
ograniczeniem zakresu rzeczowego tego zadania. Ponadto w wyniku
opieszałości działań pracowników tej jednostki realizację projektu rozpoczęto dopiero w listopadzie 2017 r., co uniemożliwiło dokonanie nasadzenia roślin i zakończenie przedsięwzięcia w planowanym terminie
(do końca 2017 r.).

W wyniku wykonania projektów obywatelskich m.in. wybudowano nowe
i wyremontowano istniejące drogi, chodniki, parkingi oraz zamontowano
ich oświetlenia, wykonano monitoringi wizyjne na wnioskowanych obszarach, obiekty sportowe, powstały nowe miejsca do rekreacji i wypoczynku
(place zabaw, siłownie, parki, boiska, itp.), infrastruktura dla rowerzystów (ścieżki rowerowe i parkingi) oraz poprawiono estetykę i atrakcyjność przestrzeni publicznej. W dwóch miastach zamontowano czujniki
jakości powietrza.

Ponadto uczestnicy zorganizowanego przez NIK panelu ekspertów
zwracali uwagę, że cała inicjatywa budżetu obywatelskiego ma służyć
poprawie życia mieszkańców i odpowiadać na ich potrzeby. Dzięki temu
narzędziu następuje proces uspołecznienia, który objawia się tym, że społeczność lokalna postrzega władze samorządowe jako bardziej otwarte,
a całą politykę lokalną jako bardziej transparentną. Ważną kwestią jest
również powiązanie tych budżetów z polityką przestrzenną i inwestycyjną poszczególnych gmin oraz to, że mieszkańcy uczą się polityki finansowej gminy, dostrzegając różne ograniczenia finansów komunalnych.
Budżet obywatelski jest narzędziem by pobudzić mieszkańców do dyskusji o tym czego potrzebują i czego chcą w swoim najbliższym otoczeniu.

[str. 54–58 Informacji]
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4. WNIOSKI
Podjęcie inicjatywy legislacyjnej w celu zmiany art. 5a ustawy o samorządzie gminnym polegającej na:
1) doprecyzowaniu kto może brać udział w konsultacjach dotyczących
budżetu obywatelskiego, aby z jednej strony zapewnić ustawową równość głosowania we wszystkich j.s.t. na projekty obywatelskie, a z drugiej określić prawo do udziału w tych głosowaniach osobom, które
są w pełni świadome swoich wyborów, lub ewentualnym zamieszczeniu w ww. ustawie upoważnienia dla rady gminy do określenia
w uchwale, którzy mieszkańcy mogą uczestniczyć w konsultacjach.
Powyższe powinno nastąpić z zagwarantowaniem prawa tworzenia
budżetów obywatelskich dla określonej części (grupy) mieszkańców,
np. młodzieżowych budżetów obywatelskich,
2) zniesieniu ograniczenia związanego z możliwością podziału środków
wydatkowanych w ramach budżetu obywatelskiego wyłącznie na pule
obejmujące całość gminy i jej części w postaci jednostek pomocniczych
lub grup jednostek pomocniczych,
3) rozważeniu rezygnacji z wymaganej liczby podpisów mieszkańców
popierających projekt (nie większej niż 0,1% mieszkańców terenu objętego pulą budżetu obywatelskiego, w którym zgłaszany jest projekt),
określonej w art. 5a ust. 7 pkt 2 ww. ustawy.

Minister Spraw
Wewnętrznych
i Administracji
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5. WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI
5.1. Regulacje dotyczące budżetu obywatelskiego

Inicjatywa tworzenia
budżetów obywatelskich

Podstawa
prawna budżetów
obywatelskich

Obowiązujące w miastach regulacje dotyczące budżetów obywatelskich
nie były prawidłowe, gdyż wydano je z naruszeniem art. 5a ust. 1 i 2
ustawy o samorządzie gminnym. We wszystkich j.s.t. uchwały rad miast
lub zarządzeń burmistrzów i prezydentów zawierały bowiem postanowienia, które uzależniały prawo do udziału w tych konsultacjach m.in.
od ukończenia określonego wieku (13, 16 lub 18 lat). Tymczasem z art. 5a
ust. 1 ustawy wynika, że uprawnionymi do konsultacji są mieszkańcy
gminy, a delegacja ustawowa zawarta w art. 5a ust. 2, dotycząca określenia przez radę gminy zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji,
nie obejmuje określenia kręgu osób uprawnionych do wzięcia udziału w tej
procedurze. Ponadto niezgodnie z powyższymi przepisami w 21 z 22 kontrolowanych j.s.t. nałożono obowiązek podawania w trakcie konsultacji
nr PESEL, a w czterech j.s.t. rozszerzono krąg podmiotów uprawnionych
do składania wniosków m.in. o wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe,
czy organizacje pozarządowe. W 12 miastach niektóre zasady i elementy
trybu przeprowadzania konsultacji określono w zarządzeniach burmistrzów i prezydentów, zamiast w uchwałach rad miast, mimo że zgodnie z art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, należy to wyłącznie
do kompetencji rad gmin.
Inicjatorami utworzenia budżetu obywatelskiego w miastach w kontrolowanych latach byli najczęściej sami prezydenci miast i burmistrzowie
(19 miast21), radni (Gdańsk, Grudziądz22, Włocławek23) lub radni z burmistrzem (Chełmno). W Policach inicjatywę wprowadzenia budżetu zgłosiła
Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego.

W 18 miastach budżet obywatelski funkcjonował w oparciu o uchwały rad
miast podjęte na podstawie przepisów dotyczących konsultacji, zawartych w art. 5a ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym24, a w pozostałych
czterech na podstawie zarządzeń burmistrza (prezydenta miasta).
We Włocławku zarządzenia wydano na podstawie art. 5a ust. 1 ww. ustawy,
w Chełmnie i Stargardzie – w oparciu o przepisy dotyczące przygotowania
i wykonywania przez burmistrza (prezydenta miasta) budżetu miasta25,
a w Koszalinie – na podstawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego26. Z wyjaśnień pracowników urzędów ww. miast wynika, że funk-

21 W tym Grudziądz – budżet obywatelski na 2018 r. i Włocławek – budżet obywatelski na 2017
i 2018 r.
22 Dotyczy budżetu obywatelskiego na 2016 i 2017 r.

23 Dotyczy budżetu obywatelskiego na 2016 r.

24 W brzmieniu obowiązującym do 30 stycznia 2018 r., tj. do wejścia w życie przepisów ustawy
z 2018 r. o zmianie niektórych ustaw.
25 Zarządzenia wydano na podstawie: w Chełmnie – art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie
gminnym (do zadań burmistrza należy wykonywanie budżetu), a w Stargardzie – art. 31 ustawy
o samorządzie gminnym (burmistrz kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją
na zewnątrz) i art. 233 pkt 1 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (inicjatywa
w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie burmistrzowi).
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26 Zarządzenia dotyczące trybu zgłaszania projektów do Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego
na 2016 i 2017 r. oraz zarządzenie w sprawie regulaminu Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego
na 2018 r. wydano na podstawie § 16 ust. 3 regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego
w Koszalinie (Prezydent kieruje Urzędem na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, między
innymi poprzez wydawanie zarządzeń oraz poleceń służbowych).

WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI
cjonowanie budżetu obywatelskiego w tych j.s.t. określono w taki sposób,
na jaki pozwalały obowiązujące wówczas przepisy prawa. Skoro do zadań
organu wykonawczego należy wykonanie budżetu miasta, a budżet obywatelski nie został do 2018 r. uregulowany żadnymi przepisami (dopiero
w ustawie z 2018 r. o zmianie niektórych ustaw określono, że szczególną
formą konsultacji społecznych jest budżet obywatelski), to zarządzeniami
burmistrza (prezydenta miasta), jako właściwego organu uprawnionego
do sporządzenia projektu budżetu miasta, uregulowano sprawy dotyczące wyboru projektu do realizacji w ramach środków zagwarantowanych w budżecie j.s.t.
Badanie kwestionariuszowe

W 161 spośród 187 miast (tj. 86%), w których funkcjonował budżet obywatelski27, wprowadzono go w oparciu o art. 5a ustawy o samorządzie gminnym,
a w 26 j.s.t. na innej podstawie prawnej – przede wszystkim: art. 5b ust. 128,
art. 7 ust. 1 pkt 1729, art. 30 ust. 130 oraz art. 30 ust. 2 pkt 431 ustawy o samorządzie gminnym, a także art. 233 pkt 132 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

Projekty uchwał określających zasady i tryb przeprowadzania konsultacji
w ramach budżetów obywatelskich przedkładali radom miast do uchwalenia burmistrzowie i prezydencji miast. W Gdańsku autorem projektów
podjętych uchwał był jeden z klubów radnych.
Opracowanie zasad i trybu konsultacji w 17 miastach33 odbyło się w toku
społecznych uzgodnień z przedstawicielami lokalnych społeczności.
Przykład

W Bytowie społeczne uzgodnienie regulacji odbywało się m.in. poprzez:
publikację założeń do budżetu obywatelskiego na stronie internetowej
Urzędu, umożliwiającą zgłaszanie zmian przez mieszkańców, przedkładanie
informacji dotyczących budżetu obywatelskiego na spotkaniach z sołtysami
oraz na zebraniach z mieszkańcami.

W kontrolowanych miastach w różny sposób i z różną szczegółowością
określano zasady i tryb tworzenia budżetów obywatelskich:

1) w
 zakresie wymogów formalnych, jakim powinny odpowiadać zgłaszane projekty:

Uzgodnienia
z mieszkańcami zasad
i trybu przeprowadzania
konsultacji

Zasady i tryb
przeprowadzania
konsultacji

27 Przynajmniej w jednym z trzech badanych lat (2016, 2017, 2018).

28 Gmina podejmuje działania na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród
mieszkańców gminy, w tym zwłaszcza wśród młodzieży.

29 Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności
zadania własne obejmują sprawy wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym
tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów
pobudzania aktywności obywatelskiej.

30 Burmistrz (prezydent miasta) wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone
przepisami prawa.

31 Do zadań burmistrza (prezydenta miasta) należy wykonywanie budżetu.

32 Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie
burmistrzowi (prezydentowi miasta).

33 Bochnia, Bytów, Dębno, Gdańsk, Grudziądz, Kalisz, Kęty, Koszalin, Kraków, Malbork, Olkusz,
Piła, Piotrków Trybunalski, Police, Sopot, Stargard i Włocławek.
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Przykłady
W Olkuszu określono, że zgłoszenie powinno być dokonywane na formularzu
zgłoszeń, który zawiera tytuł zadania, lokalizację, opis oraz uzasadnienie,
szacunkowe koszty, autorów propozycji zadania.

W Malborku propozycja zadań mogła dotyczyć: działań, których realizacja leżała w zakresie zadań własnych gminy, działań możliwych do realizacji
w trakcie jednego roku budżetowego, zadań, które przyczynią się do poprawy
warunków życia i funkcjonowania mieszkańców Miasta, w szczególności
takich, jak: budowa, modernizacja lub remont infrastruktury gminnej, działania o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym, sportowym lub
innym mającym na celu podniesienie jakości życia mieszkańców. Ponadto określono, że nie mogą być zgłaszane propozycje, które m.in.: po realizacji generowałyby koszty niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości projektu
zadania, stoją w sprzeczności z obowiązującymi planami i programami, w tym
w szczególności z planami zagospodarowania przestrzennego, programami
branżowymi, wieloletnią prognozą finansową Miasta, uchwałą w sprawie ustalenia budżetu Miasta i jej zmianami, itp., dotyczą remontu, budowy, przebudowy lub zakupu wyposażenia do spółek prawa handlowego, w których Miasto
posiada udziały, wymagają współpracy instytucjonalnej podmiotów zewnętrznych, jeżeli te nie przedstawiły wyraźnej, pisemnej gotowości do współpracy
w formie oświadczenia, naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób
trzecich, w tym prawa własności.
W Sopocie wnioski miały zawierać tytuł, opis i lokalizację przedsięwzięcia
oraz wskazanie pomysłodawcy. W praktyce jednak wymogi formalne wobec
projektów ograniczano do minimum, przyjmując nawet telefoniczne lub osobiste ustne zgłoszenia pomysłów zadań.

2) w
 zakresie wymaganej liczby podpisów mieszkańców popierających
projekt:
Przykłady

W Bochni, projekt osiedlowy34 wymagał poparcia co najmniej 25 mieszkańców,
a projekt ogólnomiejski35 – co najmniej 60 mieszkańców.

We Włocławku wymagano poparcia wniosku przez pięciu mieszkańców,
a od 2017 r. – 15 mieszkańców.

W Gminie Pleszew propozycje zadań inwestycyjnych wymagały poparcia
co najmniej 100 mieszkańców, a pozainwestycyjnych – 50.

W Sopocie, Stargardzie i Swarzędzu nie wymagano poparcia wniosków.

3) w
 zakresie zasad i kryteriów oceny zgłaszanych projektów:
Przykłady

W Chełmnie zgłaszane projekty analizowano pod względem: możliwości i kosztu ich realizacji, możliwości zabezpieczenia w kolejnych budżetach
Miasta ewentualnych kosztów powstałych w wyniku wykonania projektu,
znaczenia dla lokalnej i „ponadlokalnej” społeczności, korzyści wynikających
dla Miasta oraz możliwości dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.
34 O szacunkowych kosztach realizacji nieprzekraczających 50–55 tys. zł.
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35 O szacunkowych kosztach realizacji przekraczających 50–55 tys. zł.
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W Koszalinie, projekty do realizacji w latach 2016–2017 podlegały ocenie
według kryteriów, w szczególności: zasięgu oddziaływania projektu, zgodności z celami Strategii Rozwoju Miasta, wartości społecznej projektu, wpływu
projektu na rozwój lokalny, możliwości zabezpieczenia w budżecie na kolejne
lata ewentualnych wydatków, które projekt będzie generował w przyszłości.
W Stargardzie w przypadku projektów do budżetu na 2016 r. wprowadzono
m.in. kryterium „dobrego imienia miasta”, a w kolejnych latach – kryterium
„nienaruszania w zgłaszanej propozycji inwestycji dobrego imienia i godności
osób, instytucji i poszanowanie miejsc”.

4) w
 zakresie zasad przeprowadzania głosowania i podawania ich do publicznej wiadomości:
Przykłady

W Grudziądzu na projekty do budżetu na 2016 r. i 2017 r. można było oddać
głos na dwa zadania okręgowe (dopuszczone do głosowania w okręgu, w którym zamieszkiwał głosujący) i jedno zadanie ogólnomiejskie. W 2018 r. roku
głosować można było na dwa zadania okręgowe i dwa ogólnomiejskie.
Zbiorcze wyniki publikowane były na portalu internetowym Miasta z podziałem na zadania ogólnomiejskie i okręgowe.

W Krakowie każdy głosujący był zobowiązany do oddania głosu na sześć
różnych projektów, z tego trzy na zadania o charakterze dzielnicowym i trzy
na zadania o charakterze ogólnomiejskim, przy czym najwyżej ocenione przez
głosującego zadanie otrzymywało 3 punkty, a najniżej oceniane – 1 punkt.

W Stargardzie każdy mieszkaniec mógł głosować na maksymalnie trzy projekty (trzy projekty będące w obszarze jego zamieszkania lub dwa projekty
ze swojego obszaru zamieszkania i jeden „złoty głos” na projekt zgłoszony
w pozostałych rejonach miasta).

Prawo do odwołania się od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania uregulowane zostało w trzech miastach: Gdańsku, Krakowie i Sopocie36.
W sześciu miastach37 ustanowiono formy kontroli społecznej nad działaniem pracowników urzędów w zakresie weryfikacji spełniania kryteriów
przez zgłoszone projekty.

Formy kontroli społecznej
nad pracownikami
urzędów

Przykłady

W Gminie Kęty do zespołu ds. konsultacji budżetu obywatelskiego, oprócz
pracowników Urzędu i przedstawicieli Rady Miejskiej, powoływano przedstawicieli Miejskiej Rady Seniorów w Kętach, Młodzieżowej Rady Miejskiej
w Kętach, zarządów dzielnic i rad sołeckich, organizacji pozarządowych i społecznych oraz przedsiębiorców działających na terenie Gminy. Do zadań ww.
zespołu należało:
– zapoznanie się z projektami zgłoszonych zadań,
– rozpatrywanie wniosków mieszkańców z prośbą o ponowną weryfikację oceny formalnej z wykorzystaniem Karty analizy zadania zgłoszonego
do budżetu obywatelskiego Gminy na dany rok,
– sprawowanie funkcji nadzorującej przebieg procesu konsultacyjnego.
36 Ponadto w Koszalinie i Policach, mimo braku takich regulacji, również rozpatrywano wnoszone
odwołania.

37 Aleksandrów Łódzki, Kalisz, Kęty, Olkusz, Piotrków Trybunalski i Stargard.
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W Olkuszu do 15-osobowego zespołu ds. budżetu obywatelskiego powoływano po pięć osób spośród: pracowników Urzędu; radnych Rady Miejskiej oraz
mieszkańców, którzy zgłoszą pisemnie chęć uczestnictwa w pracach zespołu.
Co roku przed powołaniem zespołu ogłaszany był publiczny nabór wśród
mieszkańców. W jednym roku zgłosiło się ośmiu mieszkańców, a w dwóch
kolejnych – pięciu mieszkańców.

Podział środków
na dzielnice, osiedla
lub inne obszary

W Pleszewie w regulaminie tworzenia budżetów obywatelskich nie ustanowiono form kontroli społecznej nad działaniami urzędników w zakresie spełnienia kryteriów przez zgłoszone projekty, uznając za wystarczającą kontrolę
i nadzór pełniony przez bezpośrednich przełożonych nad urzędnikami rozpatrującymi projekty pod względem formalnym.

Przyjęte w kontrolowanych miastach rozwiązania w zakresie podziału
środków w ramach budżetu obywatelskiego były różne, co przedstawiają
poniższe przykłady. Obowiązujące w 10 miastach 38 zasady nie wprowadzały podziału środków w ramach budżetu obywatelskiego na pule
obejmujące całość miasta i jego części (obszary). Natomiast w większości z 12 pozostałych miast obszary, na które dzielono środki finansowe,
nie pokrywały się z granicami jednostek pomocniczych (o ile takowe
zostały w ogóle utworzone).
Przykłady

W Grudziądzu w budżecie obywatelskim na 2018 r. wyłączono z ogólnej
puli środków (3.000 tys. zł) kwotę 500 tys. zł na zadania ogólnomiejskie oraz
na koszty związane z organizacją, obsługą i promocją budżetu obywatelskiego. Pozostałe środki (2.500 tys. zł) podzielono wg kryteriów: 50% środków po równo na każdy z okręgów, 50% środków proporcjonalnie do liczby
mieszkańców zamieszkujących poszczególne okręgi wg stanu na koniec ostatniego kwartału roku poprzedzającego edycję budżetu obywatelskiego. Przy
czym kwota środków przeznaczonych na jeden okręg nie mogła być mniejsza
niż 100 tys. zł.

We Włocławku przyjęto podział środków na siedem okręgów. Kwoty dla
poszczególnych okręgów były proporcjonalne do ich powierzchni oraz liczby
mieszkańców ustalonej na dzień 1 stycznia danego roku.

W Gdańsku dzielono środki budżetu obywatelskiego na projekty ogólnomiejskie i dzielnicowe. Kwotę przeznaczoną na dany rok (w 2016 r. – 11.000 tys. zł,
w 2017 r. – 12.500 tys. zł i w 2018 r. – 14.000 tys. zł) podzielono na projekty
ogólnomiejskie (20% z tej puli) i dzielnicowe (80% puli). Następnie środki
przypadające dla każdej z dzielnic dzielono w następujący sposób: 30% kwoty
środków na zadania dzielnicowe podzielono równomiernie pomiędzy 34 dzielnice (po 77,6 tys. zł na 2016 r., po 88,2 tys. zł na 2017 r. i po 98,8 tys. zł na 2018 r.),
a pozostałe 70% środków w oparciu o liczbę zameldowanych w poszczególnych dzielnicach mieszkańców miasta.

W Piotrkowie Trybunalskim regulacje dotyczące budżetu obywatelskiego
wprowadzały podział środków na projekty o charakterze lokalnym, rozmieszczone w czterech rejonach zamieszkania (wyznaczonych głównymi ulicami Miasta). Maksymalna wartość projektów lokalnych wynosiła 300 tys. zł
w latach 2016–2017 oraz 200 tys. zł w 2018 r. W budżecie obywatelskim
na 2018 r. zaplanowano również wybór jednego projektu ogólnomiejskiego
o wartości maksymalnej do 400 tys. zł.
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W Stargardzie środki budżetu obywatelskiego dzielono na sześć obszarów
miasta. Dla każdego z nich przeznaczono jednakowe kwoty, tj. po 300 tys. zł
w 2016 i 2017 r. oraz 350 tys. zł w 2018 r.
W Policach w latach 2017–2018 obowiązywał podział środków budżetu obywatelskiego na zadania z terenu miasta Police (750 tys. zł) i z obszaru sołectw
(250 tys. zł).

We wszystkich kontrolowanych jednostkach rady miast (w uchwałach)
albo prezydenci miast i burmistrzowie (w zarządzeniach) wprowadzili
ograniczenia, w stosunku do określonego w art. 5a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, prawa wszystkich mieszkańców gminy do udziału
w konsultacjach społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego,
poprzez określenie, iż w takich konsultacjach mogą wziąć udział jedynie
mieszkańcy miasta, którzy:
– ukończyli 16 lat: Aleksandrów Łódzki39, Bochnia, Bytów, Ciechocinek,
Chełmno, Dębno40, Gdańsk, Grudziądz, Kalisz, Kęty, Koszalin41, Kraków,
Malbork, Olkusz, Piła, Piotrków Trybunalski, Police42, Sopot, Stargard,
Swarzędz43 i Włocławek,
– ukończyli 18 lat: Pleszew i Swarzędz44,
– u
 kończyli 13 lat: Dębno45,
– byli zameldowani: Aleksandrów Łódzki46, Chełmno, Gdańsk, Malbork
i Włocławek,
– posiadali co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych
(Aleksandrów Łódzki47) lub byli wpisani do rejestru stałego wyborców
(Gdańsk).

Uprawnieni do udziału
w konsultacjach

Przykłady

Prezydent Miasta Gdańska określenie wieku 16 lat dla osób, które mogą brać
udział w konsultacjach, wyjaśnił tym, że budżet obywatelski jest specyficzną
formą konsultacji społecznych, których wynik wyznacza zadania uwzględnione
później w uchwale budżetowej gminy. Zatem w tym szczególnym przypadku
osoby biorące udział w konsultacjach powinny mieć rozeznanie co do znaczenia swoich czynów i mieć ich pełną świadomość. Prezydent wyjaśnił również,
że możliwość głosowania, składania propozycji projektów, czy ich poparcia
przez osoby małoletnie, skutkowałaby tym, że głosując, czy popierając projekt,
rodzice lub inni opiekunowie prawni wykorzystywaliby nieświadomość małoletnich, czy nawet niemowląt, co do ich uprawnień.
Burmistrz Polic wyjaśnił, że przyjęcie rozwiązania polegającego na ograniczeniu prawa głosowania i przedkładania projektów do budżetu obywatelskiego
do osób, które ukończyły 16 rok życia, miało miejsce w dwóch pierwszych

39 Dotyczy budżetu obywatelskiego na 2016 r.

40 Dotyczy budżetów obywatelskich na 2016 r. i 2017 r.

41 W przypadku budżetu obywatelskiego na 2018 r. nie określono granicy wiekowej dla osoby
zgłaszającej propozycję projektu.

42 Dotyczy budżetów obywatelskich na 2016 r. i 2017 r. (w przypadku budżetu na 2018 r.
zrezygnowano z ograniczeń wiekowych).
43 Dotyczy prawa udziału w głosowaniu.

44 Dotyczy prawa zgłaszania propozycji projektów obywatelskich.

45 Od budżetu obywatelskiego na 2018 r.

46 Dotyczy budżetu obywatelskiego na 2018 r.

47 Dotyczy budżetu obywatelskiego na 2017 r.
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edycjach budżetu obywatelskiego i wynikało z ogólnokrajowych tendencji do takiego działania. Gmina Police była jedną z pierwszych w województwie zachodniopomorskim realizujących budżet obywatelski. Wzorowano się
na regulacjach funkcjonujących w innych miastach, w których takie ograniczenia też występowały.
W konsultacjach dotyczących budżetu na 2018 r. zniesiono powyższe ograniczenie.
Badanie kwestionariuszowe

Spośród 187 miast, w których funkcjonował budżet obywatelski48, w 130 j.s.t.
(70%) wprowadzono kryterium wiekowe dla osób uprawnionych do udziału
w głosowaniach na wybór projektów obywatelskich (od 13 lat – w 12 miastach, od 14 lat – w jednym mieście, od 15 lat – w pięciu miastach, od 16 lat
– w 82 miastach i od 18 lat – w 30 miastach). Takich ograniczeń nie było
w 57 miastach, tj. 30%.
Budżety obywatelskie w innych krajach

Uprawnieni do udziału w konsultacjach dotyczących budżetów obywatelskich w Brazylii, Francji, Kanadzie i często w Stanach Zjednoczonych są wszyscy mieszkańcy. Natomiast prawo takie w Hiszpanii i często na Ukrainie mają
osoby, które ukończyły 16 lat, a w Niemczech głównie po ukończeniu 14 lat.

Uczestnicy zorganizowanego przez NIK panelu ekspertów wskazali,
iż w zakresie kryterium wiekowego w wielu krajach przyjmuje się kryterium umiejętności wypowiadania się i formułowania myśli (czyli około
6–7 lat). Natomiast dopuszczenie do głosowania wszystkich mieszkańców
budzi wątpliwości, gdyż za dzieci w wieku niemowlęcym będą głosować
rodzice. Podkreślali również, że w niektórych polskich miastach na projekty mogą głosować wszyscy mieszkańcy (również małoletnie dzieci),
gdyż budżet jest traktowany jako element polityki prorodzinnej, przyznając rodzinie z dziećmi większe możliwości współdecydowania o przeznaczeniu środki publicznych. Eksperci podkreślali, że dla budżetów
obywatelskich nie powinny być określone sztywne ramy prawne. Raczej
powinny być one elastyczny, tj. dostosowany do realiów i indywidualnych
rozwiązań wypracowanych w danej j.s.t.

W orzeczeniach sadów administracyjnych, podobnie jak w doktrynie,
wskazuje się iż w delegacji ustawowej art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym nie mieści się ustalanie kategorii podmiotów uprawnionych
do udziału w konsultacjach społecznych. Krąg tych osób został bowiem
określony przez samego ustawodawcę. W art. 5a ust. 1 ww. ustawy ustawodawca postanowił, że uprawnionymi do konsultacji są mieszkańcy
gminy. Norma ta nie zawiera żadnych ograniczeń, ani nie odsyła do innych
aktów prawa. W art. 1 ustawy o samorządzie gminnym, zdefiniowano
pojęcie gminy, przyjmując, że mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa
wspólnotę samorządową (ust. 1), a przez gminę należy rozumieć wspólnotę samorządową oraz odpowiednie terytorium (ust. 2). Przy czym przepisy tej ustawy nie określają, kogo należy rozumieć przez „mieszkańca”.
Wobec tego, posiłkować się należy art. 25 kc, zgodnie z którym miejscem
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48 Przynajmniej w jednym z trzech badanych lat.
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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.

Ponadto regulacje przyjęte w czterech miastach49 umożliwiały udział
w konsultacjach dotyczących budżetu obywatelskiego (zgłaszanie propozycji projektów) nie tylko mieszkańcom, lecz również innym podmiotom, takim jak: organizacje pozarządowe z siedzibą w danym mieście,
osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej działające na terenie miasta, czy instytucje publiczne lub
zarządy osiedli i rady sołeckie. Było to niezgodne z art. 5a ust. 1 ustawy
o samorządzie gminnym stanowiącym, że konsultacje mogą być przeprowadzane z mieszkańcami gminy. Zgłaszanie propozycji projektów jest
bowiem jednym z etapów procesu konsultacji i wobec tego uczestniczyć
w nim powinny wyłącznie osoby do tego uprawnione. W konsultacjach nie
mogą zatem brać udziału podmioty nienależące do kategorii „mieszkańcy
gminy”. Za takie należy zaś niewątpliwie uznać osoby prawne, jednostki
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, instytucje publiczne
czy zarządy osiedli albo rady sołeckie. Sam fakt, że dany podmiot złożony
jest z mieszkańców gminy lub przez nich reprezentowany nie stanowi
wystarczającej przesłanki dla przyjęcia odmiennej interpretacji. Ściśle
społeczny charakter konsultacji, o których mowa w art. 5a ww. ustawy,
wyłącza bowiem taką możliwość.
Przykład

W Bytowie skutkiem powyższej nieprawidłowości było złożenie przez: rady
sołeckie – 14 wniosków, wspólnotę mieszkaniową – dwóch wniosków oraz
Polski Związek Działkowców Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego w Bytowie – jednego wniosku. Sześć z powyższych wniosków (na kwotę 548,7 tys. zł)
zrealizowano, po pozytywnym zweryfikowaniu i wygranym głosowaniu.

W 21 z 22 miast 50 objętych kontrolą obowiązywał w całym kontrolowanym okresie lub w jego części51 wymóg (określony w uchwałach rad miast
lub zarządzeniach prezydentów i burmistrzów) podawania przez mieszkańców miast, w trakcie konsultacji, numeru PESEL: na wniosku (zgłoszeniu) w sprawie propozycji projektu obywatelskiego, na liście osób
popierających wniosek, czy na karcie do głosowania, w tym również interaktywnym formularzu wypełnianym drogą elektroniczną przez Internet.

Wymóg podawania
numeru PESEL

W ocenie NIK, wprowadzenie takich wymogów nie jest zgodne z art. 5a
ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, gdyż ogranicza krąg mieszkańców uprawnionych do udziału w konsultacjach do osób legitymujących
się numerem PESEL. Prawo do udziału w konsultacjach mają wszyscy
49 Bytów, Koszalin, Pleszew i Sopot.

50 Z wyjątkiem miasta Piła, gdzie obowiązywał wymóg wpisania na karcie do głosowania sumy
cyfr stanowiących numer PESEL.
51 Na przykład w Policach obowiązek podawania numeru PESEL dotyczył budżetów obywatelskich
na lata 2016 i 2017.
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mieszkańcy, a przyjęte rozwiązania skutkowały pominięciem mieszkańców nieposiadających numeru PESEL. Pomijały więc przypadki, w których
mieszkaniec danego miasta nie dysponuje takim numerem, np. cudzoziemców52 oraz dzieci obywateli polskich urodzone za granicą (w tym osoby
legitymujące się wyłącznie paszportem tymczasowym i nieposiadające
polskiego aktu urodzenia).

Należy mieć również na względzie, że zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 2 i 4
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych53 przetwarzanie danych było dopuszczalne tylko wtedy, gdy było 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 zachodziły. Według art. 15 ust. 2 ustawy
z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności54, nr PESEL 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.
Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądów
administracyjnych.55

Numer PESEL był wykorzystywany w miastach objętych kontrolą do identyfikacji osób biorących udział w konsultacjach, w tym przede wszystkim
głosujących za pomocą Internetu. Miało to na celu – jak wyjaśnili burmistrzowie i prezydenci – sprawdzenie zameldowania (a nie zamieszkania) tych osób w mieście oraz spełnienia wymogu ukończenia określonego
wieku uprawniającego do udziału w konsultacjach (wprowadzanego
w j.s.t. z naruszeniem art. 5a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym),
a ponadto ograniczenie ryzyka wielokrotnego oddawania głosu przez
jednego mieszkańca. Zdaniem NIK powyższy cel można było osiągnąć nie
naruszając ww. przepisów, poprzez ograniczenie wymaganych w konsultacjach danych do imienia, nazwiska i adresu zamieszkania osoby
uprawnionej do udziału w tej procedurze. W przypadku ewentualnego
zamieszkiwania pod jednym adresem osób z takim samym imieniem
i nazwiskiem można rozważyć wprowadzenie wymogu dodatkowego złożenia stosownego oświadczenia.
Przykłady

Prezydent Kalisza wyjaśnił, że numer ten stanowił element zabezpieczający oraz dodatkowy element weryfikujący mieszkańców Kalisza. Zadeklarował, że w przypadku kolejnych edycji budżetów obywatelskich numer PESEL
nie będzie pobierany od mieszkańców miasta.
52 Porównaj przypis 14.

53 Dz. U. z 2016 r. poz. 922, ze zm. – obowiązująca do 24 maja 2018 r.
54 Dz. U. z 2018 r. poz. 1382, ze zm.
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55 M.in. w wyrokach: WSA we Wrocławiu z dnia 10 maja 2013 r. (sygn. akt III SA/Wr 140/13), WSA w
Łodzi z dnia 7 lipca 2016 r. (sygn. akt III SA/Łd 364/16) i WSA w Gliwicach z dnia 18 sierpnia 2016 r.
(sygn. akt: IV SA/Gl 540/16).
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Z wyjaśnień Burmistrza Bochni wynikało, że zasady budżetu obywatelskiego obowiązujące w tym mieście w latach 2016–2017 r. zostały opracowane
na podstawie regulaminów stosowanych w innych gminach, które wcześniej
realizowały tę formę konsultacji społecznych. Zapisy dotyczące podawania
w trakcie ww. konsultacji numeru PESEL zostały powielone. W regulaminie
dotyczącym budżetu na 2018 r. uznano żądanie PESEL jako nieuzasadnione
i zrezygnowano z niego.

Powyższe nieprawidłowości w uchwałach rad miast dotyczących budżetów obywatelskich nie zostały wyeliminowane, z wyjątkiem czterech
przypadków opisanych poniżej, przez właściwych miejscowo wojewodów,
będących organami nadzoru nad działalnością j.s.t., pomimo że uchwały
te zostały terminowo przekazane wojewodom56 przez burmistrzów i prezydentów57:
– Wojewoda Wielkopolski wydał rozstrzygnięcie nadzorcze orzekając
o nieważności uchwały z 30 czerwca 2015 r. Rady Miasta Piły w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie
Miasta Piły w zakresie m.in. wymogu podawania przez mieszkańców
Miasta numeru PESEL,
– Wojewoda Łódzki wszczął z urzędu postępowanie w celu kontroli legalności dwóch uchwał dotyczących budżetów obywatelskich: w Aleksandrowie Łódzkim (na 2017 r.) i Piotrkowie Trybunalskim (na 2018 r.).
Zastrzeżenia organu nadzoru dotyczyły określenia w uchwałach wieku
(16 lat) osób uprawnionych do udziału w konsultacjach, a w przypadku
Piotrkowa Trybunalskiego – również zapisu w uchwale, iż wchodzi
ona w życie z dniem podjęcia, podczas gdy jest aktem prawa miejscowego i podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym58 .
W wyniku otrzymanych zawiadomień Rady Miast podjęły uchwały
zmieniające kwestionowane uchwały, w których uwzględniły zastrzeżenia Wojewody Łódzkiego,
– Wojewoda Pomorski zawiadomił Radę Miasta Gdańska o wszczęciu
postępowania o stwierdzenie nieważności uchwały z 26 listopada
2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
społecznych z mieszkańcami miasta Gdańska w zakresie wieku (16 lat)
osób uprawnionych do udziału w procedurze budżetu obywatelskiego
oraz wprowadzenia wymogu podawania numeru PESEL. W wyniku
ww. zawiadomienia Rada Miasta uchyliła kwestionowane postanowienia. Jednak ograniczenie wieku osób uprawnionych do udziału w konsultacjach (od 16 lat) w latach 2016–2018 nadal obowiązywało, gdyż
wprowadzono je zarządzeniami Prezydenta Miasta Gdańska.

Nadzór wojewodów

56 Z wyjątkiem dwóch uchwał:
– R ady Miejskiej w Gdańsku w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Gdańska konsultacji
społecznych projektu „Budżet Obywatelski 2016 w Gdańsku”,
– R ady Miejskiej w Malborku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia na terenie miasta
Malborka konsultacji społecznych Malborskiego Budżetu Obywatelskiego Junior,
przedłożonych Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku, która przekazała je Wojewodzie
Pomorskiemu.
57 Zgodnie z art. 86 i art. 90 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.

58 Wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, chyba że dany akt określi termin dłuższy.

29

WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI
W przypadku pozostałych 26 uchwał59, którymi wprowadzono w szczególności ograniczenia prawa, wynikającego z art. 5a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, do udziału wszystkich mieszkańców miast w konsultacjach
społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego albo wprowadzono
wymóg podawania w trakcie konsultacji numeru PESEL, wojewodowie
nie wszczynali postępowań i nie wydawali rozstrzygnięć nadzorczych,
uznając że w tych przypadkach nie doszło do istotnego naruszenia prawa.
Przykład

Z informacji od Wojewody Pomorskiego zasięgniętej w trakcie kontroli przez
NIK wynika, że wątpliwości interpretacyjne tego organu budzi zakres ustawowych pojęć „zasady konsultacji” i „tryb konsultacji”, co może mieć wpływ
na ocenę zgodności z prawem uchwał podjętych na podstawie art. 5a ust. 2
ustawy o samorządzie gminnym. Wojewoda wskazał, że uchwały rad miast,
w których uzależniono prawo do udziału w konsultacjach od ukończenia 16 lat
albo wprowadzono wymóg podawania numeru PESEL, nie są sprzeczne z prawem. Stwierdził bowiem, że takie postanowienia mieszczą się w upoważnieniu dla rady gminy do ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
z mieszkańcami.
Tymczasem NIK zauważa, że Wojewoda Pomorski dokonując w grudniu 2015 r.
kontroli uchwały Rady Miasta Gdańska z 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami
miasta Gdańska zawiadomił Radę Miasta o wszczęciu postępowania w zakresie
stwierdzenia nieważności tej uchwały w zakresie wieku (16 lat) osób uprawnionych do udziału w procedurze budżetu obywatelskiego oraz wprowadzenia
wymogu podawania numeru PESEL.

Wojewodowie Łódzki i Zachodniopomorski podejmowali również inne
działania w celu zapewnienia zgodności z prawem uchwał rad miast
dotyczących budżetów obywatelskich. W pismach z 2016 r. skierowanych
do organów j.s.t. województw łódzkiego i zachodniopomorskiego zwrócili oni uwagę, że przepisy uchwał uzależniające prawo do udziału w tych
konsultacjach od ukończenia określonego wieku lub od podania numeru
PESEL są niezgodne z prawem.

Ogłaszanie
w wojewódzkich
dziennikach urzędowych
uchwał rad miast
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Ponadto Wojewoda Wielkopolski złożył w 2018 r. do sądu administracyjnego skargę na zarządzenie Prezydenta Kalisza, którego postanowieniom
zarzucił naruszenie art. 5a w zw. z art. 1 ustawy o samorządzie gminnym,
poprzez uzależnienie prawa udziału w tych konsultacjach od ukończenia
16 roku życia. WSA w Poznaniu orzekł nieważność zarządzenia w powyższym zakresie, uznając że stanowiło to istotne naruszenie prawa.

Uchwały rad miast, na podstawie których funkcjonowały budżety obywatelskie, zostały przekazane, za wyjątkiem trzech uchwał Rady Miasta
Piotrków Trybunalski oraz dwóch uchwał Rady Miejskiej w Pleszewie,
właściwym wojewodom do ogłoszenia w wojewódzkich dziennikach urzędowych. Nieprzekazanie do publikacji, a w konsekwencji brak ogłoszenia
ww. dziennikach powyższych uchwał, naruszało art. 2 ust. 1 w zw. z art. 4
ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów nor-

59 Z tego: pięciu uchwał rad miast z województwa kujawsko-pomorskiego, czterech uchwał
z łódzkiego, pięciu z małopolskiego, dziewięciu z pomorskiego, dwóch z wielkopolskiego i jednej
uchwały z zachodniopomorskiego.
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matywnych i niektórych innych aktów prawnych60. Zgodnie z tymi przepisami w dzienniku urzędowym danego województwa ogłasza się akty
prawa miejscowego stanowione m.in. przez organ gminy.

Z wyjaśnień Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i Burmistrz
Miasta i Gminy Pleszew wynika, że w ich ocenie powyższe uchwały nie
miały charakteru aktów prawa miejscowego i w związku z tym nie zostały
przekazane do ogłoszenia w dzienniku urzędowym.

Z orzecznictwa sądów administracyjnych61 wynika jednak, że uchwały
w sprawie konsultacji z mieszkańcami dotyczących budżetu obywatelskiego są aktami prawa miejscowego. Zawierają one bowiem normy
skierowane do podmiotów zewnętrznych wobec gminy oraz regulacje o charakterze normatywnym, określające uprawnionych do udziału
w konsultacjach. Warunkiem wejścia w życie takich uchwał jest ich ogłoszenie we właściwym wojewódzkim dzienniku urzędowym.
Ponadto stwierdzono, że wbrew wymogom określonym w trzech uchwałach Rady Miasta Piotrków Trybunalski nie ogłoszono ww. uchwał w prasie lokalnej.

W 12 miastach62 niektóre zasady i elementy trybu przeprowadzania konsultacji dotyczących budżetów obywatelskich (takie jak ich czas i miejsce, wymagana liczba podpisów mieszkańców popierających dany projekt,
limit wartości jednego projektu, kryteria oceny zgłoszonych projektów,
tryb odwołania od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania,
czy zasady głosowania i ustalania jego wyników) określono w 42 zarządzeniach burmistrzów i prezydentów, zamiast w uchwałach rad miast.
Zgodnie z art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym zasady i tryb
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy określa wyłącznie
uchwała rady gminy. Tym samym, żaden inny organ, w tym prezydent miasta czy burmistrz, nie jest uprawniony do ich określania. Wobec powyższego, również zawieranie w niektórych uchwałach delegacji dla organu
wykonawczego do wydania zarządzeń określających tryb i zasady przeprowadzania konsultacji, na przykład czas (harmonogram) i miejsce przeprowadzenia konsultacji oraz sposób ustalania ich wyników63, naruszało
ww. przepisy.

Zasady i tryb konsultacji
w zarządzeniach
burmistrzów
(prezydentów miast)

Powyższe wynikało, według wyjaśnień burmistrzów i prezydentów miast,
m.in. ze względów praktycznych pozwalających na szybsze procedowanie
zasad i trybu realizacji budżetu obywatelskiego, specyfiki budżetu obywatelskiego, która jest na tyle unikalna, że poszczególne zapisy – zdaniem
wyjaśniających – nie były możliwe do ujęcia w uchwale rady miasta oraz
60 Dz. U. z 2017 r. poz. 1523, ze zm.

61 M.in. wyrok WSA w Gliwicach z dnia 14 października 2015 r. (sygn. akt: I SA/GL 787/15).

62 Aleksandrów Łódzki, Bochnia, Dębno, Gdańsk, Kalisz, Kęty, Malbork, Olkusz, Piła, Pleszew, Police
i Swarzędz.

63 W orzecznictwie sądów administracyjnych wskazuje się, że rada gminy w uchwale podejmowanej
na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym powinna m.in. określić: kto inicjuje
konsultację, sposób i formę konsultacji, czas i miejsce ich przeprowadzenia, reguły ustalania
wyników oraz sposób przekazania tych wyników do wiadomości społeczności lokalnej
(np. wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 10 maja 2013 r. – sygn. akt: III SA/Wr 140/13).
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brakiem przepisów ustawowych do 2018 r., a w niektórych przypadkach
takie działanie stanowiło wykonanie określonych w uchwałach delegacji
do wydania zarządzeń.

Nowe przepisy
o budżecie obywatelskim

Najwyższa Izba Kontroli zauważa, że zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy
o samorządzie gminnym do zadań organu wykonawczego gminy należy
przygotowywanie projektów uchwał rady gminy, w tym uchwał zmieniających obowiązujące akty prawa miejscowego.

Wprowadzone ustawą z 2018 r. o zmianie niektórych ustaw przepisy
art. 5a ust. 3–7 ustawy o samorządzie gminnym (mające zastosowanie od kadencji organów j.s.t. wyłonionych na lata 2018–2023), zdaniem
13 prezydentów miast i burmistrzów64 istotnie wpłyną na dotychczasowe warunki funkcjonowania budżetów obywatelskich, ponieważ:
nie pozwalają dopasować zasad tych budżetów do lokalnej specyfiki (miasta wypracowały własne rozwiązania odpowiadające lokalnym potrzebom), standaryzują proces tego budżetu (m.in. wysokość budżetu, sposób
wyboru projektów, kwestie odwołania), zawężając jednak możliwość jego
rozwoju, zwiększają rangę tej formy partycypacji społecznej (obowiązek
uwzględnienia w uchwale budżetowej projektów wybranych przez mieszkańców) oraz zwiększają transparentność procedury wyboru projektów
(tryb odwołania od decyzji o niedopuszczeniu propozycji zadania do głosowania).

Związek Miast Polskich w piśmie z 12 marca 2018 r. do Prezydenta RP
zgłosił propozycję korekty wprowadzonych ustawą z 2018 r. o zmianie
niektórych ustaw przepisów art. 5a ust. 3–7 ustawy o samorządzie gminnym, z prośbą o rozważenie możliwości ich poparcia w ramach współpracy z organizacjami samorządowym. W piśmie argumentowano, że
praktycy budżetów obywatelskich wskazują na kilka przepisów, które
budzą wątpliwości i wymagają korekt. Zwłaszcza trudny do interpretacji
jest ostatni ust. 7, który dodatkowo stanowi niepotrzebne usztywnienie
procedur. Te miasta, które wypracowały wspólnie z mieszkańcami określone narzędzia, będą teraz musiały je zmienić, dostosowując do sztywnych zapisów ustawowych. Nie jest to zgodne z zasadą pomocniczości.

Zaproszeni przez NIK do udziału w panelu eksperci ocenili, że wprowadzone ustawą z 2018 r. o zmianie niektórych ustaw przepisy ograniczające podział środków budżetu obywatelskiego do jednostek pomocniczych
(a nie jak dotychczas – do obszarów wskazanych przez j.s.t.) jest mało
słuszne, gdyż godzi w więzi społeczne budowane przez mieszkańców
przez lata. Jeżeli można wypracować sensowne projekty w mniejszych
obszarach, to dlaczego odbierać to prawo mieszkańcom. Eksperci wskazywali również, że listy poparcia projektów w wielu przypadkach są fikcją i zależą tylko od zaangażowania i determinacji osób składających
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64 Z wyjątkiem Burmistrzów: Bytowa, Dębna, Kęt, Pleszewa oraz Burmistrzów Aleksandrowa
Łódzkiego i Swarzędza, a także Prezydenta Grudziądza (ich zdaniem nowe przepisy nie wpłyną
znacząco na budżet obywatelski w Aleksandrowie Łódzkim, Swarzędzu i Grudziądzu). Prezydent
Stargardu wyjaśnił natomiast, że ocena wprowadzonych przepisów będzie możliwa w kolejnych
latach, a Kierownik Biura Prezydenta Miasta Piły wyjaśnił, że do dnia zakończenia kontroli NIK
nie poddano analizie tych przepisów.
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wnioski. Dyskryminuje się tych, którzy pomimo wartościowych projektów,
nie mają czasu bądź ochoty na zebranie wymaganej liczby podpisów.
Weryfikacja projektów następuje później – w głosowaniach mieszkańców.
Badanie kwestionariuszowe

W opinii burmistrzów i prezydentów 144 z 262 miast (55%) przepisy art. 5a
ust. 3–7 ustawy o samorządzie gminnym, które mają zastosowanie od kadencji organów j.s.t. wyłonionych na lata 2018–2023, nie usprawnią w przyszłości
przeprowadzania konsultacji dotyczących budżetu obywatelskiego, z powodu
m.in. braku utworzenia w gminach jednostek pomocniczych (środki dzielono
na różne obszary miasta), niewymagania dotychczas list poparcia wniosków oraz
braku możliwości dokonywania przez radę miasta, w toku prac nad projektem
uchwały budżetowej, istotnych zmian zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego. Zdaniem 118 burmistrzów (prezydentów miast) powyższe przepisy
korzystnie wpłyną na proces przeprowadzania takich konsultacji.

Do dnia zakończenia czynności kontrolnych NIK w poszczególnych urzędach, rady miast nie podjęły – na podstawie przepisów mających zastosowanie począwszy od kadencji organów gmin wyłonionych na lata
2018-2023, określonych w art. 5a ust. 7 ustawy o samorządzie gminnym65
– uchwał dotyczących wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu
obywatelskiego.
W 18 miastach66 przed utworzeniem pierwszego budżetu obywatelskiego
istniały mechanizmy partycypacji społecznej (udziału, współuczestniczenia) mieszkańców w zakresie planowania wydatków budżetu miasta.
Przykłady

Mechanizmy
partycypacji społecznej
istniejące w miastach
przed wprowadzeniem
budżetu obywatelskiego

W Ciechocinku w latach poprzedzających utworzenie pierwszego budżetu
obywatelskiego, na etapie tworzenia budżetu miasta na kolejny rok uwzględniano wnioski grup mieszkańców dotyczące realizacji zadań infrastrukturalnych, w szczególności w zakresie utwardzenia nawierzchni dróg dojazdowych,
oświetlenia ulic.
W Pile odbywały się spotkania Prezydenta Miasta z mieszkańcami, zebrania
z radami poszczególnych osiedli, w trakcie których wskazywano propozycje
inwestycji, które zdaniem mieszkańców powinny być realizowane w pierwszej
kolejności. Po wprowadzeniu budżetu obywatelskiego mechanizmy partycypacji zostały uregulowane w regulaminie i zagwarantowano na ten cen określone
środki finansowe.

W Policach, według wyjaśnień Burmistrza, wprowadzenie budżetu obywatelskiego było przełomem w aktywizacji lokalnej społeczności. Wcześniejsze
działania mieszkańców (podejmowane przed wprowadzeniem formalnych rozwiązań) były jedynie namiastką tego, co daje budżet obywatelki. Mieszkańcy
mieli i w dalszym ciągu mają możliwość zgłaszania wniosków (w tym inwestycyjnych) do budżetu w czasie zebrań wiejskich w sołectwach. Rolę pośrednika pomiędzy organami gminy a mieszkańcami pełniły też organizacje pozarządowe, które realizowały ze środków budżetowych zadania na rzecz mieszkańców gminy. Dzięki budżetowi obywatelskiemu mieszkańcy mają możliwość
bezpośredniego wpływu na wydatkowanie puli środków z budżetu gminy.
65 Porównaj przypis 12.

66 Z wyjątkiem miast: Aleksandrów Łódzki, Bytów, Grudziądz i Swarzędz.
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W 75 z 262 miast objętych badaniem kwestionariuszowym, tj. 29%, nie funkcjonował budżet obywatelski w żadnym z trzech analizowanych lat.
Infografika nr 7
Powody nie utworzenia budżetów obywatelskich

* na przykład w jednym z miast zrezygnowano z budżetu obywatelskiego (który funkcjonował w latach 2014 i 2015), ze względu na brak porozumienia w radzie miasta
co do formy prowadzenia tego budżetu. W innej gminie powołano rady osiedli, które
w ramach określonych środków budżetowych realizują zadania na rzecz mieszkańców
Źródło: Opracowanie własne NIK, na podstawie badania kwestionariuszowego.

Młodzieżowe
budżety obywatelskie

W mieście Malbork i gminie Pleszew, oprócz „podstawowych” budżetów
obywatelskich, funkcjonowały od 2018 r. również młodzieżowe budżety
obywatelskie.
Przykład

W Malborku funkcjonował budżet obywatelski „Junior”, utworzony uchwałą
Rady Miasta podjętą na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym. W uchwale określono m.in., że:
– uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są osoby, które zameldowane są na terenie Miasta oraz osoby zameldowane poza terenem Miasta,
uczące się w szkołach mających siedzibę na terenie Miasta, które ukończyły
13 lat, a nie ukończyły 20 roku życia na dzień rozpoczęcia konsultacji;
– propozycja zadań może dotyczyć działań: których realizacja leży w zakresie zadań własnych gminy, możliwych do realizacji w trakcie jednego roku
budżetowego, o charakterze prospołecznym, kulturalnym, edukacyjnym oraz
sportowym służącym wszystkim mieszkańcom Miasta;
– o
 sobą reprezentującą wnioskodawców musi być osoba pełnoletnia;
– głosowanie odbędzie się: dla uczniów szkół na terenie Miasta – w ich macierzystych szkołach, a dla pozostałych uprawnionych – w Urzędzie.
W ramach młodzieżowego budżetu zrealizowano w Malborku sześć zadań
o łącznej wartości 27,2 tys. zł.

34

WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI
Budżety obywatelskie w innych krajach
W Stanach Zjednoczonych bardzo popularne są budżety szkolne, wprowadzane od szkół podstawowych po uniwersytety. Szkolne wydania budżetowania partycypacyjnego nabierają coraz większego rozgłosu. Wskazuje się na ich
ogromny walor edukacyjny, budowania kompetencji przywództwa i pracy
zespołowej oraz postaw obywatelskich. W 2018 r. budżetowanie partycypacyjne wprowadzono jako instrument edukacji obywatelskiej w 400 szkołach
publicznych na terenie Nowego Jorku, przekazując każdej placówce środki
w wysokości 2 tys. dolarów.

We Francji budżetowanie partycypacyjne z funduszami w wysokości 10 mln euro
rocznie wprowadzono w szkołach publicznych w regionie Poitou-Charente.
Na mniejszą skalę system powtórzony został w regionach: Nord-Pas-de-Calais,
Bourgogne oraz Ile-de-Paris.

W Portugalii Budżet Partycypacyjny Młodzieży (Orçamento Participativo
Jovem) przeznaczony jest dla osób w wieku od 14 do 30 lat, chcących decydować o ukierunkowaniu części inwestycji publicznych. W latach 2017 i 2018 propozycje projektów można było składać w czterech obszarach – sport, edukacja
naukowa, innowacje społeczne i zrównoważony rozwój środowiska. W dwóch
edycjach zostało zaprezentowanych i przegłosowanych ponad 800 propozycji
przez ponad 13 tys. osób. W budżecie partycypacyjnym młodych planowanym
na 2019 rok przewidziano zwiększenie łącznej kwoty na publiczne projekty
inwestycyjne do 500 tys. euro i rozszerzenie listy obszarów tematycznych.

5.2. Wybór projektów finansowanych z budżetu
obywatelskiego

Wybór projektów obywatelskich w 17 miastach odbywał się zgodnie z regulacjami wewnętrznymi j.s.t. W pozostałych pięciu miastach
stwierdzono 42 przypadki nierzetelnej weryfikacji wniosków (2% ogółu
wniosków rozpatrzonych w tych jednostkach), co skutkowało dopuszczeniem do głosowania przez mieszkańców nad wyborem projektów, które
nie spełniały przyjętych w regulacjach wewnętrznych wymogów.
5.2.1. Przyjmowanie i weryfikacja wniosków w sprawie projektów
obywatelskich

Wysokość budżetów obywatelskich w 22 miastach w latach 2016–2018
wyniosła ogółem 161.131,7 tys. zł, z tego: w 2016 r. – 51.529,9 tys. zł,
w 2017 r. – 53.177,2 tys. zł i w 2018 r. – 56.424,6 tys. zł.

Wysokość budżetów
obywatelskich

Największymi budżetami w latach 2016–2018 dysponowali mieszkańcy: Gdańska (łącznie 37.500 tys. zł), Krakowa (28.500 tys. zł), Kalisza
(15.000 tys. zł), Sopotu (12.000 tys. zł) i Włocławka (10.000 tys. zł), a najmniejszymi: Chełmna (300 tys. zł), Ciechocinka (650 tys. zł) i Dębna
(900 tys. zł). Kwoty środków na projekty obywatelskie uległy zmianom
po przeprowadzeniu głosowań nad wyborem zadań oraz w trakcie ich
realizacji w danym roku budżetowym.

Szczegółowe dane o wysokości budżetów obywatelskich, planowanych
wydatkach w budżetach miast (po zmianach) na realizację projektów
obywatelskich oraz ich wykonanie w poszczególnych j.s.t., w podziale
na lata objęte kontrolą, zostały przedstawione w załączniku nr 6.4.2
do Informacji.
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Infografika nr 8
Budżety obywatelskie w 2018 r. w objętych kontrolą miastach nieposiadających statusu
miasta na prawach powiatu

Źródło: Opracowanie własne NIK, na podstawie ustaleń kontroli.

Infografika nr 9
Budżety obywatelskie w 2018 r. w objętych kontrolą miastach na prawach powiatu

Źródło: Opracowanie własne NIK, na podstawie ustaleń kontroli.
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Badanie kwestionariuszowe
Z badań wynika, iż większe budżety obywatelskie od kontrolowanych miast
utworzono w latach 2016, 2017 i 2018 w:
– Warszawie: łącznie 171.224,4 tys. zł (odpowiednio: 51.215,6 tys. zł,
58.588,9 tys. zł i 61.419,9 tys. zł),
– Łodzi: 120.000 tys. zł (po 40.000,0 tys. zł rocznie),
– Wrocławiu: 75.250,0 tys zł (25.000,0 tys. zł, 25.000 tys. zł i 25.250,0 tys. zł),
– Katowicach: 60.000,0 tys. zł (po 20.000,0 tys zł rocznie),
– Poznaniu: 50.500,0 tys. zł (15.000,0 tys. zł, 17.500,0 tys. zł i 18.000,0 tys.zł),
– Lublinie: 45.000,0 tys. zł (po 15.000,0 tys. zł rocznie),
– B iałymstoku: 40.000,0 tys. zł (20.000,0 tys. zł, 10.000 tys. zł
i 10.000,0 tys. zł).

Miasta na prawach powiatu przeznaczyły na budżety obywatelskie
w latach 2016 i 2017 od 0,2% (Kraków) do 1,5% (Sopot) wykonanych
wydatków ogółem j.s.t. w roku poprzedzającym, tj. 2015 i 2016. Natomiast
w 2018 r. od 0,2% (Kraków) do 1,4% (Sopot) wykonanych wydatków
z budżetu gminy w 2017 r.

Pozostałe miasta (nieposiadające statusu miast na prawach powiatu),
na budżety obywatelskie przeznaczyły w 2016 r. od 0,2% (Chełmno)
do 1,4% (Bochnia) wykonanych wydatków ogółem j.s.t. w 2015 r., w kolejnym roku od 0,2% (Chełmno) do 1,0% (Piła) wykonanych wydatków j.s.t.
w 2016 r., a w 2018 r. od 0,1% (Chełmno) do 0,9% (Aleksandrów Łódzki
i Piła) wykonanych wydatków j.s.t. w 2017 r.

Po wejściu w życie art. 5a ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym, który ma
zastosowanie od kadencji organów gmin wyłonionych na lata 2018–2023,
wysokość środków budżetu obywatelskiego powinna wynosić co najmniej
0,5% wydatków gminy zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu. W trzech (Kraków, Koszalin i Piotrków Trybunalski) z ośmiu miast na prawach powiatu objętych kontrolą, wysokość
budżetu obywatelskiego 2018 r. była mniejsza niż 0,5% wydatków gminy
w poprzednim roku.
Badanie kwestionariuszowe

Spośród 54 miast na prawach powiatu w 28 w 2016 r. (52%) oraz w 23
w 2017 r. (43%) i 24 w 2018 r. (44%) planowane wydatki na projekty obywatelskie wynosiły co najmniej 0,5% wysokości budżetu miasta.
Budżety obywatelskie w innych krajach

Wysokość budżetów obywatelskich (lub ich odpowiedników) wynosiła:
– w Nowym Jorku ok. 0,4% budżetu miasta,
– w Paryżu ok. 1% budżetu miasta,
– w Porto Alegre (Brazylia) ok. 1,5% budżetu miasta,
– w Guelph (Kanada) ok. 0,1% budżetu miasta,
– w Getafe (Hiszpania) ok. 2% budżetu miasta,
– w Czernihowie (Ukraina) ok. 1% budżetu miasta.

Do kontrolowanych urzędów wpłynęło ogółem 7.120 wniosków (zgłoszeń)
o realizację projektów w ramach budżetów obywatelskich, z tego dotyczących budżetów na 2016 r. – 2.455 wniosków, na 2017 r. – 2.411 i na 2018 r.

Liczba złożonych
wniosków o realizację
projektów
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Zakres wniosków
o realizację projektów

– 2.254. Szczegółowe dane w zakresie liczby wniosków o realizację projektów obywatelskich w poszczególnych miastach przedstawiano w załączniku nr 6.4.1 do niniejszej Informacji.

Wnioski były składane przez mieszkańców miast, a w przypadku sześciu
j.s.t.67 również przez: wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, stowarzyszenia, kluby sportowe, rady sołeckie, sołtysów wsi, koła gospodyń wiejskich, rady osiedla, Polski Związek Działkowców, ochotniczą straż pożarną,
organizację harcerską, młodzieżową radę miejską, miejsko-gminny ośrodek
pomocy społecznej, bibliotekę publiczną, dom kultury, a także organy szkół
(dyrektorów, rady rodziców i samorządy uczniowskie).

Złożone wnioski dotyczyły najczęściej remontów, modernizacji i budowy
dróg, chodników, parkingów, placów zabaw, boisk, siłowni zewnętrznych,
oświetlenia ulic, monitoringu, rewitalizacji parków i innych przestrzeni
rekreacyjno-sportowych, pikników, festynów i organizacji spotkań kulturalno-oświatowych.
Infografika nr 10
Zakres wniosków z propozycjami projektów obywatelskich

Źródło: Opracowanie własne NIK, na podstawie ustaleń kontroli.

Wartość zgłoszonych
propozycji projektów

Weryfikacja zgłoszonych
propozycji projektów
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Szacunkowe koszty realizacji proponowanych zadań wyniosły łącznie
1.205.810,4 tys. zł, co znacznie przekraczało wysokość środków budżetów obywatelskich (łącznie 161.131,7 tys. zł, tj. 13% wartości zgłoszonych potrzeb).

Prawidłowość pod względem formalno-prawnym (w tym terminowość)
i merytorycznym złożonych do urzędów wniosków o realizację projektów obywatelskich sprawdzali pracownicy urzędów, powoływani najczęściej przez prezydentów miast i burmistrzów do zespołów i komisji
ds. budżetów obywatelskich. W pięciu miastach udział w weryfikacji
67 Bytów, Kalisz, Koszalin, Pleszew, Sopot i Włocławek.
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wniosków brali również pracownicy innych niż urząd samorządowych
jednostek organizacyjnych, w czterech – ocen wniosków dokonywali radni
miast, a w dwóch – zarządy dzielnic, komisje powołane przez radę dzielnicy lub rady sołeckie.

W 20 urzędach, tj. we wszystkich w których wprowadzono obowiązek
dokumentowania weryfikacji zgłoszonych propozycji projektów obywatelskich (najczęściej w postaci protokołów z posiedzeń zespołów i komisji lub kart oceny i weryfikacji projektów), wykonywano takie czynności
zgodnie z przyjętymi zasadami. W jednej z tych jednostek (Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu) stwierdzono sporządzanie formularzy analizy poprawności formalnej złożonych propozycji projektów niezgodne
z ustalonymi przez Burmistrza zasadami. W żadnym z 10 przeanalizowanych formularzy dotyczących projektów na 2016 r. nie zaznaczono
bowiem odpowiedzi (tak lub nie) na pytania o spełnienie przez dany
projekt wymaganych kryteriów. Burmistrz nie wyjaśnił przyczyn tych
braków, zapewnił jednak, że formularze te będą w przyszłości prawidłowo wypełniane.

Spośród 7.120 wniosków o realizację projektów obywatelskich, które
wpłynęły do urzędów, w wyniku dokonania ich weryfikacji i ocen, odrzuconych zostało z powodu niespełniania wymaganych kryteriów 2.199 propozycji projektów (o szacunkowej wartości określonej we wnioskach
734.066,6 tys. zł 68), tj. 31%, z tego: dotyczących budżetów na 2016 r.
– 754 (31% złożonych wniosków), na 2017 r. – 718 (30%) i na 2018 r.
– 727 (32%). Było to spowodowane przede wszystkim: brakiem poparcia wniosków przez wymaganą liczbę mieszkańców, realizowaniem lub
planowaniem realizacji zadań w ramach budżetu miasta, wykraczaniem
projektów poza zadania własne gminy, niedoszacowaniem kosztów ich
realizacji lub określeniem tych kosztów na poziomie przekraczającym
dostępną pulę środków, brakiem możliwości realizacji zadań w ciągu jednego roku, niezgodności projektów z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ich realizacji na terenach nienależących do miasta
albo przeznaczonych do sprzedaży.

Dokumentowanie
weryfikacji zgłoszonych
propozycji projektów

Odrzucone propozycje
projektów

Przykład

W Bochni kryteriów określonych w uchwałach Rady Miasta nie spełniało
19 projektów (o szacunkowej wartości 1.317,4 tys. zł) spośród 134 zgłoszonych do realizacji w latach 2016–2018, 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 dostępności projektu – w przypadku zrealizowania – dla wszystkich mieszkańców Miasta, niedoszacowania kosztów realizacji projektu,
czy niezgodności projektu z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W trakcie kontroli sprawdzono zgodność 671 złożonych wniosków dotyczących propozycji projektów (spośród 7.120, tj. 9%) z obowiązującymi
w miastach wymogami formalnymi i merytorycznymi oraz prawidło-

68 W Aleksandrowie Łódzkim (dla projektów na 2016 r.) i Sopocie nie było szacunków kosztów
propozycji zadań odrzuconych.

Badanie zgłoszonych
wniosków przez NIK
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wość (przestrzeganie zasad i kryteriów oceny wniosków) i rzetelność
ich weryfikacji przez pracowników urzędów. 69 W wyniku tych badań
w 17 miastach stwierdzono, że wnioski, które nie spełniały niektórych
kryteriów określonych w lokalnych przepisach zostały odrzucone, a propozycje zadań spełniające wszystkie wymagane kryteria zostały umieszczone na listach projektów dopuszczonych do głosowania mieszkańców
nad ich wyborem. W pięciu miastach stwierdzono nieprawidłowości
w weryfikacji 42 wniosków (spośród 2.643 poddanych weryfikacji w tych
j.s.t., tj. 2%), skutkujące poddaniem ich pod głosowanie. Polegały one na:
– w Gdańsku: pozytywnym zweryfikowaniu i umieszczeniu na listach
do głosowania dwóch projektów ogólnomiejskich (jednego w 2016 r.70
i jednego w 2018 r.71), które nie spełniały kryterium minimalnej kwoty
szacunkowej dla zadania ogólnomiejskiego określonej w obowiązujących regulacjach. Powyższe wynikało, jak wyjaśnił Przewodniczący
Zespołu Konsultacyjnego, z błędów jednostki oceniającej wnioski, która
niewłaściwie oznaczyła podczas ich weryfikacji kryterium „Koszt zadania jest realistyczny i mieści się w zakładanych kwotach dla projektów
dzielnicowych i ogólnomiejskich” oraz z przeoczenia tego faktu podczas
ich weryfikacji przez Zespół Konsultacyjny,
– w
 Pile: dopuszczeniu do głosowania pięciu projektów niestanowiących
zadań własnych gminy (inwestycje na drogach powiatowych realizowane na podstawie porozumienia Miasta z powiatem),
– w Pleszewie: naruszeniu norm wewnętrznych poprzez dopuszczenie
do głosowania propozycji projektów zgłoszonych przez 12 podmiotów (np. rady rodziców, koło gospodyń wiejskich) niewymienionych
w zarządzeniach Burmistrza,
– w Sopocie: braku zachowania należytej staranności przy uzgodnieniu
z Komisją ds. Budżetu Obywatelskiego Rady Miasta wyników weryfikacji 14 projektów zgłoszonych do budżetów na lata: 2016, 2017 i 2018,
gdyż m.in.: w Urzędzie nie dokonano weryfikacji, czy objęte badaniem
wnioski zostały zgłoszone przez uprawnione osoby, skutkiem czego
poddawano pod głosowanie również projekty wniesione przez nieuprawnione podmioty (członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej, prezesa i przewodniczących rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych),
w takim samym stanie faktycznym niektóre projekty dopuszczono
do głosowania, a inne odrzucono, a ponadto nie odrzucono projektów,
które nie spełniały wymogów określonych co do formy i sposobu ich
wniesienia. Wiceprezydent Miasta, który uzgodnił z Komisją Rady Miasta wyniki weryfikacji projektów wyjaśnił, że powyższe wynikało z kierowania się zasadą otwartości, w związku z czym przyjmowane były
również wnioski niespełniające niektórych wymogów,
69 W każdym mieście, co do zasady, badaniem objęto wszystkie wnioski złożone w okresie objętym
kontrolą, jednak nie więcej niż po 10 zgłoszonych do budżetu obywatelskiego na lata: 2016, 2017
i 2018 (ogółem 30 wybranych losowo propozycji projektów).

70 Które wyniosły 140,0 tys. zł i w wyniku dopuszczenia do głosowania projekt został zrealizowany
(za kwotę 140,0 tys. zł).

40

71 Które wyniosły 271,7 tys. zł i w wyniku dopuszczenia do głosowania projekt został zrealizowany
(do czasu zakończenia kontroli wydano 135,2 tys. zł; projekt był w trakcie realizacji).
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– w
 Swarzędzu: nie jednolitej weryfikacji dziewięciu zgłoszonych projektów pod względem szacunkowego kosztu realizacji inwestycji (pkt a i
b) oraz znaczenia projektu dla społeczności lokalnej (pkt c), co skutkowało tym, że:
a) projekt pn. „Wymiana nawierzchni boiska sportowego na sztuczną
trawę (w Swarzędzu)” dotyczący budżetu obywatelskiego na 2016 r.
został odrzucony przez zespół z uwagi na niedoszacowanie wartości
inwestycji (przekraczał o 205 tys. zł kwotę przeznaczoną w budżecie na projekty „dodatkowe” – do 100 tys. zł), w sytuacji gdy dwa inne
projekty zostały pozytywnie zweryfikowane przez zespół, pomimo
że szacunkowe koszty realizacji tych inwestycji przekraczały
– pierwszy o 1.300 tys. kwotę przeznaczoną w budżecie na finansowanie projektu „głównego” (do 1.000 tys. zł), a drugi o 305 tys. zł
kwotę przeznaczoną budżecie na finansowanie projektów „dodatkowych” (do 100 tys. zł),
b) projekt pn. „Wybieg dla psów pod nazwą Kyno-Park (Swarzędz)”
dotyczący budżetu na 2017 r. został odrzucony przez komisję
z uwagi na niedoszacowaną wartość inwestycji (szacunkowy koszt
jej realizacji przekraczał o 20 tys. zł kwotę przeznaczoną na finansowanie projektów „lokalnych” – do 100 tys. zł), w sytuacji gdy trzy
inne projekty zostały pozytywnie zweryfikowane, pomimo że szacunkowe koszty ich realizacji przekraczały o: 75 tys. zł, 60 tys. zł
i 80 tys. zł kwotę na projekty „lokalne” (do 100 tys. zł),
c) projekt pn. „Wybieg dla psów w okolicy Jeziora Swarzędzkiego” złożony w ramach budżetu na 2016 r. został odrzucony przez zespół
z uwagi na jego nieistotność dla społeczności lokalnej, w sytuacji
gdy inny projekt pn. „Wybieg dla psów – Swarzędz obszar byłego
wysypiska śmieci” został pozytywnie zweryfikowany i poddany pod
głosowanie mieszkańców, pomimo że w Analizie poprawności zgłoszonych propozycji wskazano, że również ten projekt nie jest istotny
dla społeczności lokalnej.

W pięciu miastach72 złożono 259 odwołań od decyzji o odrzuceniu propozycji projektów. Dotyczyły one przede wszystkim niespełniania przez
projekty niektórych wymogów – m.in.: zgodności propozycji z zadaniami
własnymi gminy, z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i innymi przepisami, realizacji projektu na terenie będącym własnością gminy oraz nieprzeznaczonym do sprzedaży, realności kosztów
wykonania zadania i mieszczenia się ich w określonych limitach.

Odwołania
od weryfikacji i oceny
wniosków

W 13 miastach działania związane z utworzeniem budżetów obywatelskich (przede wszystkim przyjmowanie wniosków, ich weryfikacja,
ogłoszenie list propozycji projektów poddanych pod głosowania oraz
odrzuconych, przeprowadzenie i opublikowanie wyników głosowań) były
prowadzone zgodnie z ustalonymi harmonogramami. W dziewięciu miastach stwierdzono natomiast prowadzenie niektórych działań niezgodnie
z określonymi terminami:

Terminowość
tworzenia budżetów
obywatelskich

W wyniku przeprowadzonych postępowań 91 odwołań uwzględniono,
a 168 nie, uznając za prawidłowe decyzje o odrzuceniu propozycji projektów.

72 Gdańsk, Koszalin, Kraków, Police i Sopot.
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– w
 Gdańsku: punkty do głosowania w ramach kolejnych budżetów obywatelskich wyznaczono z ośmio-, sześcio- i 15-dniowym opóźnieniem
(z powodu zbyt późnego podjęcia przez pracowników działań w celu
uzyskania wymaganych zgód na organizację tych punktów) oraz nie
opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej (dalej: „BIP”) Urzędu
Miasta informacji o wynikach głosowania w ramach budżetów na lata
2016 i 2017, z uwagi na ich nieprzekazanie, przez odpowiedzialnych
pracowników Urzędu, administratorom strony internetowej BIP,
– w Kaliszu: weryfikację 19 zgłoszonych propozycji zadań do budżetu
na 2017 r. prowadzono w listopadzie i grudniu 2016 r. oraz w lutym
2017 r., tj. po terminie określonym na 8 sierpnia 2016 r. Ponadto w przypadku 10 projektów do budżetu na 2018 r., po upływie terminu na ich
weryfikację zasięgano opinii i prowadzono konsultacje w sprawie możliwości wykonania zadań. Prezydent wyjaśnił, że było to związane
głównie z wpływem opinii Wojewódzkiego Wielkopolskiego Konserwatora Zabytków, a w przypadku projektów na 2018 r. także opinii prawnych Biura Radców Prawnych,
– w Koszalinie: z dwudniowym opóźnieniem zakończono przeprowadzanie konsultacji w ramach budżetu na 2017 r., co miało na celu, według
wyjaśnień Sekretarza Miasta, umożliwienie głosowania jak największej
liczbie mieszkańców,
– w Krakowie: ogłoszenie w BIP Urzędu Miasta listy projektów ogólnomiejskich dopuszczonych do głosowania w ramach budżetów na 2016
i 2017 r. nastąpiło z pięcio- i dwudniowym opóźnieniem, a upublicznienie zatwierdzonych list projektów z trzy- i jednodniowym opóźnieniem,
– w Malborku: we wrześniu zamiast w sierpniu 2017 r. zorganizowano
spotkania z mieszkańcami dotyczące zgłaszanych projektów do budżetu
na 2018 r., co wynikało z organizacji tych spotkań w budynkach szkolnych, które w czasie wakacji nie były udostępniane,
– w Olkuszu: z sześciodniowym opóźnieniem powołano Zespół ds. Budżetu
Obywatelskiego na 2018 r. oraz z trzydniowym opóźnieniem ogłoszono
listę punktów do głosowania w 2016 r.,
– w Pile: wyniki głosowań na projekty do budżetów na lata 2016 i 2017
opublikowano na stronie internetowej Miasta z ośmio- i trzydniowym
opóźnieniem. Było to spowodowane, według wyjaśnień Kierownika
Biura Prezydenta, dużą liczbą głosów oddanych w ramach budżetu obywatelskiego na kartach papierowych, z których głosy były wpisywane
do systemu elektronicznego,
– w Sopocie: niektóre działania zrealizowane zostały przed wejściem
w życie uchwał Rady Miasta w sprawie budżetu obywatelskiego na lata:
201673, 201774 i 2018 r.75 Było to spowodowane, jak wyjaśnił Prezydent
Miasta, potrzebą zapewnienia w 2016 r. ciągłości trwającego w Sopocie
od 2011 r. budżetu obywatelskiego oraz zachowania dotychczas obowiązującego harmonogramu, do którego przyzwyczajeni byli mieszkańcy.
73 Przyjmowanie propozycji projektów, ich weryfikacja, ogłoszenie listy wstępnie zweryfikowanych
projektów, przyjmowanie i rozpatrywanie odwołań od wyników weryfikacji projektów,
ogłoszenie listy projektów dopuszczonych i niedopuszczonych do głosowania oraz rozpoczęcie
głosowania nad ich wyborem.

74 Rozpoczęcie przyjmowania propozycji projektów.

42

75 Przyjmowanie propozycji projektów i rozpoczęcie ich weryfikacji.
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W budżetach na lata 2017 i 2018 przyjmowanie i weryfikacja projektów
były natomiast traktowane jako przygotowanie do konsultacji,
– w Swarzędzu: ogłoszono nabór propozycji projektów do budżetu na 2016 r.
siedem dni przed wejściem w życie uchwały w sprawie konsultacji społecznych, co wynikało – jak wyjaśnił Burmistrz – z niedopatrzenia.

5.2.2. Głosowania dotyczące wyboru projektów obywatelskich
Głosowania mieszkańców dotyczące wyboru projektów obywatelskich
w większości miast odbywały się z wykorzystaniem papierowych kart
(składanych do urn lub przesyłanych pocztą do urzędu) oraz interaktywnych kart (formularzy) do głosowania (wypełnianych drogą elektroniczną
przez Internet). W Krakowie (w 2016 r.), Chełmnie (w 2017 i 2018 r.)
i Gdańsku76 głosować można było tylko drogą elektroniczną.

Sposób oddawania
głosów na projekty
obywatelskie

We wszystkich miastach wykorzystywano programy komputerowe
i aplikacje do obsługi budżetów obywatelskich, w tym do głosowań
za pomocą Internetu. Wydatki z tego tytułu w 18 miastach wyniosły ogółem 740,2 tys. zł (od 6,8 tys. zł w Aleksandrowie Łódzkim do 319,1 tys. zł
w Krakowie). Miasta: Bytów, Piła, Pleszew i Swarzędz nie ponosiły takich
wydatków, gdyż w trzech jednostkach zadania zrealizowano we własnym
zakresie (np. program przygotowali informatycy zatrudnieni w urzędzie),
a w jednej nie otrzymano faktury za wykonaną usługę.

W Gdańsku w wyniku błędu występującego w systemie elektronicznym
do obsługi budżetu obywatelskiego na 2018 r. (wskazanego po zakończeniu głosowania przez podmiot zewnętrzny i potwierdzonego przez firmę,
której powierzono wykonanie usługi elektronicznego systemu obsługi
naboru wniosków i głosowania), polegającego na nieprawidłowym zliczaniu przydzielonych punktów przez mieszkańców, Prezydent Miasta
Gdańska zarządził dodatkowe głosowanie. Do udziału w tym głosowaniu uprawnionych było 15.211 osób, które w pierwszym głosowaniu
nie wykorzystały wszystkich 6 punktów, o których mowa w obowiązującym regulaminie.

Wzory kart do głosowania zawierały wykazy projektów (z ewentualnym
ich podziałem np. na dzielnicowe i ogólnomiejskie), na które można było
oddać głos oraz inne informacje dotyczące na ogół: szacunkowych kosztów realizacji zadań, zasad głosowania i przesłanek uznania głosu za nieważny. Na kartach do głosowania było również miejsce na podanie przez
głosującego imienia, nazwiska, adresu zamieszkania i numeru PESEL.

Karty do głosowania

W trzech miastach (Bytów, Kęty i Piotrków Trybunalski) obowiązujące
zasady przewidywały oddanie przez jednego mieszkańca głosu na jeden
z zakwalifikowanych do głosowania projektów, a w pozostałych miastach
mieszkańcy mogli wybierać więcej niż jeden projekt.
76 Samodzielnie przez Internet lub w punktach konsultacyjnych, które przygotowane były
z myślą o osobach, które nie mają dostępu do Internetu. Mieściły się one m.in.: w Zespołach
Obsługi Mieszkańców, szkołach, siedzibach rad dzielnic i bibliotekach na terenie Miasta.
W 2017 r. dodatkowo zorganizowane zostały „strefy budżetu obywatelskiego”, tj. „specjalne
namioty budżetu obywatelskiego”, które były w dniach głosowania rozstawione w dzielnicach.
W każdej dzielnicy jednego dnia stał namiot w godz. od 13.00 do 18.00, w którym znajdowali się
konsultanci z tabletami i dostępem do Internetu oraz materiałami informacyjnymi o projektach
do głosowania.
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Przykład

Frekwencja
w głosowaniach

W Sopocie w ramach konsultacji dotyczących budżetu na 2016 i 2017 r. stosowano cztery wzory kart do głosowania – po jednym dla każdego z czterech
okręgów (zawierające listy zadań lokalnych i ogólnomiejskich). Mieszkaniec
mógł głosować na projekty lokalne tylko z jednego okręgu, wybierając go
według uznania. W przypadku budżetu na 2018 r. obowiązywała jedna karta
do głosowania, zawierająca listy wszystkich zadań lokalnych (odrębnie dla
każdego z czterech okręgów) oraz listę zadań ogólnomiejskich. W głosowaniu
(na jednej karcie) można było wybrać maksymalnie dziesięć zadań – po pięć:
lokalnych i o zasięgu ogólnomiejskim.

W głosowaniach w 22 miastach na wybór zadań do budżetów obywatelskich na 2016 r.77 udział wzięło ogółem 218.189 osób78 (od 3% do 71%
uprawnionych), na 2017 r. – 268.280 osób (od 3% do 73% uprawnionych),
a na 2018 r. – 236.443 osób (od 5% do 69% uprawnionych).

Największa frekwencja w konsultacjach dotyczących budżetów:
– na 2016 r. była w Pleszewie (71%) i Olkuszu (34%),
– na 2017 r. w Kaliszu (73%) i Pleszewie (67%),
– na 2018 r. w Kaliszu (69%) i Olkuszu (30%),
a najmniejsza frekwencja w przypadku budżetów:
– na 2016 r. była w Piotrkowie Trybunalskim (3%) i Aleksandrowie Łódzkim (4%),
– na 2017 r. w Aleksandrowie Łódzkim (3%) i Krakowie (7%),
– na 2018 r. w Krakowie (5%) i Chełmnie (7%).
Szczegółowe dane w zakresie frekwencji w głosowaniach w poszczególnych
miastach przedstawiono w załączniku nr 6.4.1 do niniejszej Informacji.
Infografika nr 11
Średni procentowy udział uprawnionych osób w głosowaniach nad wyborem projektów
obywatelskich w kontrolowanych miastach

Źródło: Opracowanie własne NIK, na podstawie ustaleń kontroli.

77 Z wyjątkiem Ciechocinka, w którym nie utworzono budżetu obywatelskiego na 2016 r.
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78 Urząd Miejski w Kaliszu nie posiadał danych w zakresie liczby osób głosujących w 2016 r.
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Infografika nr 12
Średni procentowy udział uprawnionych osób w głosowaniach nad wyborem projektów
do budżetów obywatelskich na 2018 r. w miastach objętych badaniem kwestionariuszowym
– według województw

Źródło: Opracowanie własne NIK, na podstawie badania kwestionariuszowego.

Budżety obywatelskie w innych krajach
Frekwencja w konsultacjach dotyczących wyborów projektów w ramach
budżetów obywatelskich (lub ich odpowiedników) wyniosła:
przeciętnie 1–5% w hiszpańskich miastach,
przeciętnie 1–7,2% w miastach Kanady i Stanów Zjednoczonych,
– 7,6% w Paryżu,
– 4% w Czernihowie (Ukraina),
– 10% w Dundee (Szkocja),
– ok. 10% w Eberswalde (Niemcy),
– 14% w Wortegem-Petegem (Belgia).

W wyniku przeprowadzonych głosowań, do realizacji w ramach budżetów
obywatelskich wybranych zostało łącznie 1.440 projektów o łącznej szacunkowej wartości 165.789,9 tys. zł.

Wyniki głosowań
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Infografika nr 13
Liczba wybranych w głosowaniach projektów i ich szacunkowej wartości w latach
objętych kontrolą

Źródło: Opracowanie własne NIK, na podstawie ustaleń kontroli.

Szczegółowe dane w zakresie liczby wniosków wybranych do realizacji
w głosowaniach w poszczególnych miastach przedstawiano w załączniku
nr 6.4.1 do niniejszej Informacji.

Nieprawidłowości
w przyjęciu
projektów do realizacji
po głosowaniach
mieszkańców
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W ośmiu j.s.t.79 utworzono w budżetach miast rezerwy celowe na projekty
obywatelskie lub ogólne, które po głosowaniach i wyborze zadań do realizacji rozwiązywano, dokonując ich podziału, przenosząc środki rezerw
do odpowiednich działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. W pozostałych miastach planowane wydatki na wybrane projekty
były uwzględniane wprost w uchwałach budżetowych.

Przyjęcie przez Urząd Miasta Sopotu do wykonania, po głosowaniach
mieszkańców, 12 z 56 projektów było niezgodne z wynikami tych głosowań i zasadami wyboru do realizacji projektów, które określono w uchwałach Rady Miasta. Do realizacji przyjęto (i wskutek tego poniesiono
wydatki w łącznej wysokości 1.715,9 tys. zł) w ramach budżetu obywatelskiego:
– na 2016 r.: osiem projektów lokalnych zamiast trzech ogólnomiejskich,
które uzyskały większą liczbę głosów, co – jak wyjaśnił Prezydent
– wynikało z zastosowania zasady podziału puli środków na ww. budżet
(2 mln zł na projekty ogólnomiejskie i po 0,5 mln zł na projekty lokalne
odpowiadające czterem okręgom wyborczym),
– na 2017 r.: dwa projekty (z III okręgu) zamiast dwóch innych (po jednym z I i III okręgu), które uzyskały większą liczbę głosów, co – zgodnie
z wyjaśnieniami Prezydenta – miało zapewnić obszarom o mniejszej intensywności zamieszkania szansę na przegłosowanie ważnych
dla tych społeczności inwestycji. Z tego powodu projekty do realizacji
wybierano naprzemiennie z podokręgów, aż do wyczerpania dostępnej
puli środków dla okręgu,
– na 2018 r.: dwa projekty (z IV okręgu), mimo że żaden z nich nie uzyskał wymaganego poparcia co najmniej 20% głosujących w okręgu. Jednocześnie, nie wybrano innego projektu, który takie poparcie zdobył.
79 Aleksandrów Łódzki, Chełmno, Grudziądz i Koszalin (w latach 2016–2018), Malbork i Olkusz
(w latach 2016 i 2017) oraz Dębno i Police (w 2018 r.).
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Prezydent wyjaśnił, że wybrane przez mieszkańców inwestycje w tym
okręgu nie wyczerpały całej puli środków przeznaczonych dla okręgu,
a kolejny projekt, który według obowiązujących zasad powinien zostać
wybrany, nie był możliwy do realizacji w pozostałej do dyspozycji kwocie. W związku z tym, poza procedurą wyboru opisaną w uchwale,
przeznaczono do realizacji dodatkowo dwa projekty, a o ich wyborze
zdecydował fakt, że pojawiły się one po raz kolejny na karcie do głosowania i dotyczą mniejszych społeczności, które nie miały możliwości
uzyskania tak wysokiego poparcia.
Dobra praktyka

Prezydent Piły w 2017 r. powołał Komisję Konsultacyjną spośród mieszkańców miasta, składającą się z dwóch przedstawicieli każdego osiedla i obszarów
zniesionych osiedli oraz z pracowników Urzędu. Jej zadaniem było wyłącznie
policzenie głosów oddanych podczas konsultacji i ustalenie wyników głosowania w ramach budżetu obywatelskiego na 2018 r.

Zdaniem NIK taka praktyka zwiększa transparentność procedury wyboru projektów obywatelskich, a tym samym powoduje wzrost zaufania mieszkańców
do organów miasta.

Z wyjaśnień burmistrzów i prezydentów pięciu miast 80 wynikało, że
występowały trudności i problemy związane z planowaniem budżetu
obywatelskiego. W dwóch miastach dotyczyły one komplikacji z precyzyjnym oszacowaniem kosztów wykonania niektórych zadań, zwłaszcza inwestycyjnych (brak w tym zakresie wiedzy autorów wniosków),
a w pozostałych trzech j.s.t. związane były z: brakiem możliwości elastycznego dostosowywania do faktycznych potrzeb harmonogramu realizacji budżetu obywatelskiego, który wynikał z treści statutów dzielnic
miasta, z oczekiwaniem włączenia w proces inwestycyjny autorów projektów obywatelskich albo brakiem podziału środków na odrębne pule
obejmujące jednostki pomocnicze oraz niewydzieleniem środków na zadania ogólnogminne (dotychczas nie wypracowano zasad akceptowalnych
przez większą grupę mieszkańców) i sposobem przeprowadzania głosowania (mieszkańcy zgłaszali propozycje, by głosowanie mogło odbywać
się tylko w punktach do głosowania, za potwierdzeniem wydania karty
do głosowania).

Trudności i problemy
związane z planowaniem
budżetu obywatelskiego

Obsługą81 budżetu obywatelskiego w kontrolowanych miastach zajmowali
się pracownicy urzędów, a w dziewięciu82 dodatkowo pracownicy innych
jednostek organizacyjnych miast.

Obsługa budżetów
obywatelskich

5.2.3. Obsługa i promocja budżetów obywatelskich

80 Bochnia, Ciechocinek, Kraków, Olkusz i Piotrków Trybunalski.

81 Przez „obsługę budżetu obywatelskiego” należy rozumieć 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 dotyczy
samej realizacji zgłoszonych przez mieszkańców propozycji projektów obywatelskich.

82 Aleksandrów Łódzki, Grudziądz, Kalisz, Kraków, Malbork, Olkusz, Piotrków Trybunalski, Sopot
i Włocławek.
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Przykłady
W Urzędzie Miasta i Gminy Kęty zadania związane z obsługą budżetu obywatelskiego w latach 2016–2018 realizowała Sekretarz Gminy. M.in. prowadziła
rejestr formularzy z propozycjami zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego, sprawdzała terminowość ich doręczenia do Urzędu, przewodniczyła
Gminnemu Zespołowi ds. konsultacji budżetu obywatelskiego i dokumentowała wyniki jego posiedzeń, sporządzała protokoły z wynikami głosowania
mieszkańców oraz zamieszczała informacje o budżecie obywatelskim na stronie internetowej Gminy. W liczeniu głosów i sporządzaniu protokołów z wynikami głosowania poza Sekretarzem Gminy uczestniczył Dyrektor Wydziału
Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Urzędu oraz 1–2 inspektorów z tego
Wydziału.

Promocja budżetu
obywatelskiego

W Urzędzie Miasta Włocławek zadania takie realizowali pracownicy Urzędu,
wchodzący w skład powoływanego corocznie przez Prezydenta Miasta Zespołu
ds. Budżetu Obywatelskiego, do zadań którego należała m.in.: weryfikacja formalna i merytoryczna zgłaszanych propozycji, współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi Miasta oraz weryfikacja
kart do głosowania pod kątem spełniania wymogów formalnych. W procesie
weryfikacji i opiniowania propozycji projektów uczestniczyli także, jako eksperci, pracownicy poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu i jednostek organizacyjnych Miasta, zgodnie z ich kompetencjami i obowiązującymi
kryteriami oceny.

Wszystkie miasta prowadziły kampanie informacyjne (promocyjne, edukacyjne, itp.) o budżecie obywatelskim, najczęściej w oparciu o: strony
internetowe samorządów, w tym dedykowane tylko budżetom obywatelskim, oficjalne profile miast na portalach społecznościowych,
ogłoszenia i informacje prasowe, plakaty, ulotki i broszury informacyjne,
audycje i spoty reklamowe w lokalnych stacjach radiowych i telewizyjnych, a ponadto na spotkaniach (zebraniach) władz miasta z jego
mieszkańcami.
Dobra praktyka

W Sopocie ulotki dotyczące np. harmonogramu tego budżetu, miejsc i terminów spotkań z mieszkańcami, wymogów wobec projektów oraz wzorów
formularzy wniosków przekazywano wszystkim mieszkańcom. W ramach
promocji w każdym roku prowadzono spójną kampanię wizerunkową
budżetu obywatelskiego, przedstawiając go mieszkańcom w ciekawych
odsłonach tematycznych. Przykładowo w 2015 r. promowano budżet obywatelski pod hasłem „Budżet Obywatelski Kwitnie!” i zapraszano mieszkańców do udziału w sąsiedzkich spotkaniach przy sadzeniu kwiatów, podczas
których mogli przygotować i złożyć projekt, uzyskać niezbędne do jego przygotowania informacje. W 2016 r. akcja promocyjna obejmowała m.in. sąsiedzkie spotkania – warsztaty z pieczenia chleba pod hasłem „BO Sopot Będzie
Z Tego Chleb!”.

W 15 jednostkach wydano na powyższe kampanie ogółem 2.734,7 tys. zł
(od 2,1 tys. w Bytowie i 3,3 tys. zł w Bochni do 1.732,9 tys. zł w Krakowie i 454,0 tys. zł w Gdańsku). W pozostałych miastach, np. plakaty,
ulotki i broszury informacyjne były przygotowane przez pracowników
urzędów. Nie było zatem możliwości ustalenia faktycznych kosztów tych
działań.
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Przykłady
W Bochni prowadzono kampanię w oparciu o: stronę internetową Miasta,
dedykowany profil na portalu społecznościowym, plakaty informacyjne na słupach ogłoszeniowych, oznakowanie punktów do głosowania, ogłoszenia i informacje prasowe, konferencje prasowe; ogłoszenia duszpasterskie w parafiach.
Wydatki Urzędu dotyczyły druku ulotek oraz wykonania i dystrybucji plakatów
informacyjnych o budżecie obywatelskim.

W Krakowie organizowano m.in. konferencje prasowe, happeningi, prowadzono punkty konsultacyjne w galeriach handlowych, w których pracownicy
Urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych promowali ideę budżetu obywatelskiego. Ponadto w kampanii wykorzystywano filmy promocyjne ze znanymi mieszkańcami Krakowa, reklamy i artykuły sponsorowane w prasie lokalnej, reklamy radiowe, reklamy citylight i na ekranach LED, spoty reklamowe
w telewizji autobusowej BUS TV, reklamy na pojazdach komunikacji publicznej, gadżety reklamowe (długopisy, T-shirty, kalendarze, breloki, maskotki,
magnesy itp.) oraz wydano w 2018 r. „Gazetę Budżetu Obywatelskiego”
w nakładzie 40 tys. egz., którą bezpłatnie dystrybuowano wśród mieszkańców Krakowa. Wydatki Urzędu na kampanię informacyjną poniesiono przede
wszystkim na reklamy w mediach i przestrzeni ogólnomiejskiej, organizację
i logistykę Punktów Obywatelskich (w tym mobilnego), kreację i projekty graficzne, gadżety oraz wystawy zrealizowanych projektów.

W dwóch miastach stwierdzono nieprawidłowości związane z prowadzeniem kampanii informacyjnej oraz ponoszonych na nią wydatków:
– w ulotkach promocyjnych o budżecie obywatelskim Sopotu na lata:
2016, 2017 i 2018, które doręczano mieszkańcom Miasta, poinformowano o dwóch wymogach, jakim powinny odpowiadać projekty
obywatelskie, które nie zostały określone w uchwałach Rady Miasta,
a mianowicie: teren, na którym będzie realizowany projekt, powinien
być ogólnodostępny oraz w przypadku usytuowania zadań na terenie
spółdzielni mieszkaniowej, inwestycja może być wykonana, gdy zaakceptuje ją zarząd spółdzielni (budżet obywatelski na 2016 r.) i zgodzi
się ją współfinansować (budżety na lata 2017 i 2018). Mimo iż zasady
przeprowadzania konsultacji mogą być określane wyłącznie przez radę
miasta w uchwale, a informowanie mieszkańców o innych niż określone w niej wymogach wobec propozycji projektów było działaniem
nieuprawnionym, Prezydent Miasta wyjaśnił m.in., że informacje przekazane mieszkańcom były wskazówkami do tworzenia projektów tak,
aby złożone propozycje miały jak największe szanse na pozytywne
przejście weryfikacji. Z analizy NIK wynika, że ww. zasady były brane
pod uwagę w procesie weryfikacji projektów, a mieszkańcy traktowali
ich spełnienie jako wyznacznik poprawności zgłoszonego wniosku,
– w Piotrkowie Trybunalskim zrealizowano wydatki na przeprowadzenie
konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2016 r.
w kwocie przekraczającej o 2,9 tys. zł limit określony w uchwale Rady
Miasta (25,0 tys. zł). Skarbnik wyjaśniła, że limit wskazany w uchwale
został przekroczony, ale nie przekroczono zaplanowanych wydatków
w budżecie Miasta.

49

WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI

5.3. Realizacja projektów finansowanych z budżetu
obywatelskiego
W wyniku badania 313 projektów obywatelskich (z 1.440 wybranych
przez mieszkańców miast objętych kontrolą) stwierdzono, że 266 z nich
realizowano prawidłowo i zgodnie z założeniami. Badane wydatki wykorzystano na zaplanowane projekty zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Ustalone w tym zakresie nieprawidłowości wystąpiły w siedmiu podmiotach i dotyczyły 47 projektów. Polegały głównie na udzieleniu zamówień
publicznych z naruszeniem przepisów Prawa zamówień publicznych, bądź
wewnętrznych przepisów, dokonaniu zapłaty za niewykonane roboty,
czy ewidencjonowaniu wydatków niezgodnie z obowiązującą klasyfikacją. W wyniku zrealizowanych 1.088 projektów obywatelskich zaspokojono potrzeby mieszkańców dotyczące głównie infrastruktury drogowej,
rekreacyjnej i sportowej.
5.3.1. Wydatki na projekty obywatelskie

Wydatki na projekty
obywatelskie

W latach 2016–2018 (do 30 września) miasta objęte kontrolą zrealizowały w ramach budżetów obywatelskich wydatki budżetowe w łącznej wysokości 105.174,6 tys. zł, z tego wydatki bieżące – 13.651,4 tys. zł
(13%) oraz inwestycyjne – 91.523,2 tys. zł (87%). W 2016 r. poniesiono
wydatki w łącznej kwocie 42.408,0 tys. zł, a w 2017 r. – 43.597,9 tys. zł,
co stanowiło w obu latach 81% planowanych kwot (52.146,7 tys. zł
i 53.871,1 tys. zł).
Szczegółowe dane w zakresie wydatków ogółem (planowanych i zrealizowanych) w ramach budżetów obywatelskich przedstawiano w załączniku
nr 6.4.2 do niniejszej Informacji.
Infografika nr 14
Udział procentowy wydatków na poszczególne rodzaje zadań w skontrolowanych miastach

Źródło: Opracowanie własne NIK, na podstawie ustaleń kontroli.
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Wykonanie wydatków w latach 2016–2017 poniżej 90% kwot planowanych wystąpiło w dziewięciu miastach83. Było to spowodowane przede
wszystkim zawyżoną szacunkową wartością zadań i niższymi niż zakładano cenami uzyskanymi w wyniku przetargów, odstąpieniem wykonawców robót od realizacji niektórych zadań, przesunięciem terminów
wykonania zadań (i płatności) w związku z przedłużającymi się procedurami opracowania dokumentacji projektowej i uzyskania wymaganych
pozwoleń i uzgodnień, a także wystąpieniem złych warunków atmosferycznych czy koniecznością usunięcia stwierdzonych usterek.

W 16 z 22 j.s.t.84 175 projektów obywatelskich było współfinansowanych
innymi środkami z budżetów miast (łącznie w kwocie 15.484,8 tys. zł),
tj. poza pulą środków przeznaczoną na budżet obywatelski. Wynikało
to przede wszystkim z większych kosztów wykonania projektów niż
przewidywano na etapie weryfikacji wniosków (m.in. w wyniku rozstrzygnięć przetargów oraz zmian ze względów technicznych i technologicznych), a także konieczności wykonania dodatkowych robót (nie ujętych
we wnioskach).

Współfinansowanie
projektów obywatelskich
środkami budżetu miasta
i budżetu UE

Wydatki na projekty obywatelskie w okresie objętym kontrolą (ogółem
105.174,7 tys. zł) realizowane były przez urzędy, a w przypadku 16 miast
również przez inne samorządowe jednostki organizacyjne.

Realizacja wydatków
na projekty obywatelskie

W trzech miastach85 sześć projektów obywatelskich było realizowanych
w ramach zadań współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu
Unii Europejskiej, a w Bytowie – środkami Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej.

Objęte badaniami NIK wydatki w łącznej wysokości 38.579,3 tys. zł
(37% wydatków ogółem) na wykonanie 313 projektów obywatelskich
poniesiono na realizację przedsięwzięć, które dotyczyły zadań własnych
gminy lub powiatu (w przypadku miast na prawach powiatu), zostały
zgłoszone we wnioskach mieszkańców i były zgodne z przeznaczeniem
wskazanym w tych dokumentach (w zakresie niezbędnym do realizacji
projektów opisanych we wnioskach).
Analizowane wydatki miały również pokrycie w planach finansowych
jednostek, zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.
Dokonano je w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań (art. 44 ust. 3 pkt 3 ww. ustawy).

W sześciu urzędach i Gdańskich Nieruchomościach stwierdzono nieprawidłowości dotyczące wydatków poniesionych na wykonanie 47 projektów
obywatelskich (15% zbadanych w tym zakresie projektów). Dotyczyły one:
1) w
 urzędach miast: Dębna, Krakowa, Malborka i Sopotu – zaklasyfikowania wydatków na 37 projektów w łącznej kwocie 423,1 tys. zł
(1% badanych) do nieprawidłowych rozdziałów lub paragrafów

83 Aleksandrów Łódzki, Gdańsk, Kalisz, Koszalin, Kraków, Sopot oraz tylko w 2016 r. Olkusz
i Swarzędz, a w 2017 r. Dębno.

84 Z wyjątkiem: Bytowa, Olkusza, Piły, Pleszewa, Sopotu i Swarzędza.

85 Stargard, Swarzędz i Kalisz, w którym brak było możliwości ustalenia liczby współfinansowanych
projektów.
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klasyfikacji budżetowej, tj. niezgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy
o finansach publicznych i załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji
dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.86 Były one wynikiem pomyłek pracowników urzędów klasyfikujących wydatki,
2) w trzech jednostkach – postępowań o udzielanie siedmiu zamówień
publicznych (łączna wartość tych zamówień wyniosła 1.086,8 tys. zł):
– w Urzędzie Miejskim w Dębnie udzielając pięciu zamówień nie zastosowano przepisów art. 36aa ust. 1 Prawa zamówień publicznych
w związku z art. 32 ust. 4 ustawy, które stanowią, że zamawiający
może podzielić zamówienie na części, określając zakres i przedmiot
tych części, a jeżeli zamawiający dopuszcza możliwość składania
ofert częściowych albo udziela zamówienia w częściach, z których
każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia,
– w Urzędzie Miejskim w Policach w postępowaniu prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego zamawiający:
a) w yznaczył termin składania ofert krótszy niż 14 dni od dnia
zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień
Publicznych, co było niezgodne z art. 43 ust. 1 Prawa zamówień
publicznych,
b) pomimo obowiązku wynikającego z art. 26 ust. 3 ww. ustawy nie
wezwał wykonawcy do uzupełnienia pełnomocnictwa do złożenia oferty,
c) n ie zwrócił wadiów wykonawcom niezwłocznie: po wyborze
oferty najkorzystniejszej oraz po zawarciu umowy w sprawie
zamówienia publicznego i wniesieniu zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, co było niezgodne z art. 46 ust. 1 i 1a ustawy,
– w Gdańskich Nieruchomościach dokonując wyboru wykonawcy
naruszono zarządzenie kierownika tej jednostki, zgodnie z którym zamówienia można było udzielić po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty spośród co najmniej dwóch ważnych ofert
(w postępowaniu złożono jedną ofertę). Ponadto trzecie postępowanie w sprawie realizacji tego zadania (o szacunkowej wartości
50,0 tys. zł) przeprowadzono w niewłaściwej formie – dokonano
rozpoznania telefonicznego, a forma taka zgodnie z obowiązującym
zarządzeniem była przewidziana tylko dla postępowań, których
wartość zamówienia nie przekraczała 15,0 tys. zł,
3) w Urzędzie Miasta Sopotu – dokonania wydatku (54,5 tys. zł) na zakup
usług remontowych tytułem refundacji części kosztu remontu położonego w Sopocie budynku (wpisanego do gminnej ewidencji zabytków) wspólnoty mieszkaniowej, co stanowiło naruszenie art. 81 ust. 1
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami87, zgodnie z którym wydatek ten powinien zostać poniesiony
w formie dotacji,
86 Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, ze zm.
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87 Dz. U. z 2018 r. poz. 2067, ze zm.
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4) w
 Urzędzie Miejskim w Ciechocinku – dokonania 21 grudnia 2017 r.
płatności za dostawę i montaż czterech urządzeń (tj. huśtawki wahadłowej podwójnej, huśtawki wagowej, piaskownicy sześciokątnej
i tablicy informacyjnej) o łącznej wartości 1,7 tys. zł, w ramach realizacji projektu pn. „Plac zabaw na działce nr 1519 przy ul. Mieszka I”,
pomimo że usługi te zostały faktycznie wykonane 3 i 4 kwietnia
2018 r. Burmistrz wyjaśnił, że w związku z długotrwałym procesem
przystosowania działki do urządzenia placu montaż urządzeń miałby
nastąpić w okresie zimowym, co nie było wskazane ze względów technologicznych,
5) w Gdańskich Nieruchomościach – zapłacenia wykonawcy projektu
„Ptasi Raj przy ulicy Zakopiańskiej” całej kwoty wynagrodzenia określonej w umowie (49,6 tys. zł), pomimo że przedmiot tej umowy nie
został wykonany w pełnym zakresie – nie dokonano nasadzenia roślin
i nie uporządkowano terenu88.

W 12 miastach udzielano (m.in.: miejskim instytucjom kultury, ochotniczym strażom pożarnym, fundacjom, stowarzyszeniom i klubom
sportowym) dotacje na realizację projektów obywatelskich (ogółem
1.901,6 tys. zł). Ustalono, że środki te przekazano i wykorzystano zgodnie z zawartymi umowami, we właściwych kwotach i terminach, a sprawozdania z wykonania tych zadań zostały terminowo przekazane
do urzędów. Nieprawidłowości stwierdzono w Urzędzie Miasta Krakowa. Dotyczyły one dotacji dla Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego
w wysokości 25,2 tys. zł na realizację projektu obywatelskiego „Duzi
Ratownicy” (polegającego na przeprowadzeniu szkoleń dla 60 ratowników medycznych pracujących w zespołach ratownictwa medycznego
oraz w szpitalnych oddziałach ratunkowych i w izbach przyjęć na terenie Miasta), które udzielono na podstawie art. 115 ust. 3 ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej89. Zgodnie z tym przepisem
podmiot wykonujący działalność leczniczą może uzyskać (m.in. od j.s.t.)
dotację na realizację zadań, o których mowa w art. 114 ust. 1 pkt 1–6
ustawy 90. Zadanie polegające na kształceniu i podnoszeniu kwalifikacji
osób wykonujących zawody medyczne wymienione zostało w art. 114
ust. 1 pkt 7 ustawy, a tym samym zostało wyłączone z możliwości dotowania w trybie art. 115 ust. 3. Ponadto projekty obywatelskie pt. „Mali
Ratownicy” i „Duzi Ratownicy” zostały włączone do realizacji w ramach
programu zdrowotnego „Poprawa stanu bezpieczeństwa zdrowotnego
mieszkańców Miasta Krakowa w zakresie dostępności pomocy przedmedycznej”, mimo iż zakres tych projektów wykraczał poza zadania ww.
programu określone w uchwale nr LXVIII/895/09 Rady Miasta Krakowa
z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie ustanowienia programu zdrowotnego Poprawa stanu bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Miasta
88 Zgodnie z przedstawionym przez wykonawcę kosztorysem ofertowym, wartość niewykonanych
prac wynosiła 9,6 tys. zł.

89 Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, ze zm.

90 W pkt 1 wymieniono zadania w zakresie programów polityki zdrowotnej, programów
zdrowotnych i promocji zdrowia, w tym na zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz
wykonanie innych inwestycji koniecznych do realizacji tych zadań.
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Krakowa w zakresie dostępności pomocy przedmedycznej. W umowach
o udzielenie dotacji także błędnie wskazano podstawę prawną zawarcia umów dotacji (art. 127 ust. 1 pkt lit. c, zamiast art. 219 ust. 2 ustawy
o finansach publicznych).
5.3.2. Realizacja projektów obywatelskich

Realizacja projektów
obywatelskich

Projekty obywatelskie były realizowane przez objęte kontrolą urzędy
(635 zadań) lub inne samorządowe jednostki organizacyjne albo podmioty
zewnętrzne (na przykład stowarzyszenia i fundacje), którym udzielono
dotacji na wykonanie zadań (łącznie 786 zadań).

Spośród zadań wybranych przez mieszkańców 22 miast (ogółem 1.440 projektów) w ramach budżetów obywatelskich:
– na lata 2016–2017 zrealizowano 869 z 929 projektów 91, tj. 93% zadań
przyjętych do wykonania. W trakcie realizacji (w czasie kontroli
NIK) były 44 projekty (5%), wykonanie 12 zaplanowano po 2018 r.,
a od realizacji czterech odstąpiono (2%),
– n
 a 2018 r. z 511 przyjętych do wykonania zrealizowano 219 projektów
(43%), w czasie kontroli NIK realizowano 289 zadań (56%), wykonanie
dwóch zadań przewidziano po 2018 r., a od realizacji jednego odstąpiono (1%).
Infografika nr 15
Liczba zrealizowanych, realizowanych w trakcie kontroli NIK i planowanych do wykonania
po 2018 r. zadań – według ich rodzajów*

* Dla miasta Kraków uwzględniono dane dla 67 ze 111 realizowanych zadań w ramach
budżetu obywatelskiego na 2016 r., gdyż 44 zadania zrealizowane zostały w 2015 r.
(co umożliwiały obowiązujące uregulowania).
Źródło: Opracowanie własne NIK, na podstawie ustaleń kontroli.
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91 Z tego w ramach budżetów na 2016 r. zrealizowano 428 projektów, tj. 97% zadań przyjętych
do wykonania (442), a w ramach budżetów na 2017 r. zrealizowano 441, tj. 91% zadań przyjętych
do wykonania (487).
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W trzech miastach odstąpiono od realizacji pięciu zadań wybranych w głosowaniach mieszkańców, m.in. z powodu niewywiązania się wykonawcy
z realizacji zadania (zapłacił kary umowne), wyższych kosztów wykonania projektu niż przewidywano, wycofania przez wnioskodawcę wniosku
o realizację projektu.

Z uzyskanych w kontroli danych wynika, że z 1.088 zrealizowanych
(zakończonych) przez urzędy i inne samorządowe jednostki organizacyjne
oraz podmioty zewnętrzne zadań dotyczących budżetów na lata 2016–2018,
w pełnym zakresie wykonano 1.056 projektów (97%), uzyskując planowane efekty, w tym rzeczowe. Potwierdziły to również oględziny przeprowadzone przez kontrolerów NIK, którymi objęto łącznie 76 zadań.

W 11 miastach zrealizowano 32 zadania92 (3%) w zakresie mniejszym
od planowanego (określonego we wnioskach mieszkańców). W przypadku
31 z tych zadań wynikało to przede wszystkim z dostosowania realizacji zadań do posiadanych środków (brak możliwości ich zwiększenia),
konieczności opracowania nowej dokumentacji projektowej, uzyskania
wymaganych decyzji (w tym m.in.: konserwatora zabytków), niezłożenia
ofert na wykonanie zadań lub trudności formalno-prawnych i technicznych, czy ograniczonej powierzchni jednego z placów zabaw (zrezygnowano z montażu dwóch huśtawek). Jedno z 32 zadań było realizowane
(przez Gdańskie Nieruchomości93) w sposób nierzetelny. Przede wszystkim odstąpiono od sporządzenia projektu zagospodarowania terenu,
skutkiem czego niemożliwe było prawidłowe określenie na początkowym etapie (tj. przed skierowaniem do wykonawców zapytań ofertowych) szacunkowych kosztów realizacji zadania pn. „Ptasi Raj” przy ulicy
Zakopiańskiej w Gdańsku, wybranego przez mieszkańców miasta Gdańska w ramach budżetu obywatelskiego na 2017 r. W przypadku pozyskania
takich danych możliwe byłoby zwiększenie przez Urząd Miejski w Gdańsku
środków na wykonanie w terminie tego zadania, co potwierdził Dyrektor
Wydziału Gospodarki Komunalnej ww. Urzędu. Niewystarczające finansowanie projektu skutkowało ograniczeniem jego zakresu rzeczowego w stosunku do szkicu złożonego przez wnioskodawcę i przyjętego przez Miasto
do wykonania. Ponadto zbyt późno przystąpiono do realizacji ww. zadania.
Pierwsze postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia przeprowadzono
w maju 2017 r., a kolejne dopiero w październiku 2017 r., tj. po upływie czterech miesięcy od unieważnienia postępowania pierwszego. W wyniku opieszałości działań pracowników Gdańskich Nieruchomości realizację projektu
rozpoczęto dopiero w listopadzie 2017 r., co uniemożliwiło dokonanie nasadzenia roślin, w tym trawy i zakończenie przedsięwzięcia w planowanym
terminie (do końca 2017 r.).
W wyniku realizacji 1.088 projektów obywatelskich m.in. wybudowano
nowe i wyremontowano drogi, chodniki, parkingi oraz zamontowano ich
oświetlenia, wykonano monitoringi wizyjne na wnioskowanych obsza-

92 Bochnia (dwa), Bytów (siedem), Ciechocinek (jedno), Gdańsk (sześć), Grudziądz (dwa), Kęty (dwa),
Koszalin (jedno), Olkusz (trzy), Piła (pięć), Sopot (dwa) i Stargard (jedno).

93 W których badaniem objęto jeden z pięciu wykonywanych w analizowanym okresie projektów
obywatelskich (pod względem jego zgodności z wnioskiem mieszkańców).
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rach, obiekty sportowe, powstały nowe miejsca do rekreacji i wypoczynku
(place zabaw, siłownie, parki, boiska, itp.), infrastruktura dla rowerzystów
(ścieżki rowerowe i parkingi) oraz poprawiono estetykę i atrakcyjność
przestrzeni publicznej. W dwóch miastach (Bochnia i Kraków) zamontowano czujniki jakości powietrza.
Infografika nr 16
Efekty rzeczowe wykonanych projektów obywatelskich

Źródło: Opracowanie własne NIK, na podstawie ustaleń kontroli.

Zdjęcia nr 1–6
Przykłady projektów obywatelskich zrealizowanych w wybranych miastach objętych kontrolą
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Chełmno – modernizacja placu zabaw

Kęty – siłowania zewnętrzna

Koszalin – City Golf (18 dołkowe pole do gry
w mini golfa)

Malbork – Rewitalizacja parku miejskiego
przy ulicy Ciepłej i Łąkowej
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Police – miasteczko rowerowe przy Szkole
Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
w Policach

Piotrków Trybunalski – boisko sportowe

Źródło: Opracowanie własne NIK, na podstawie ustaleń kontroli.

Trudności i problemy związane z realizacją zadań i wydatków w ramach
budżetu obywatelskiego wystąpiły w 21 miastach (z wyjątkiem gminy
Pleszew) i polegały – zdaniem burmistrzów i prezydentów lub innych
pracowników urzędów – głównie na: braku ofert w ogłaszanych przetargach lub wyższych wartości ofert wykonawców od środków finansowych
określonych we wnioskach, opóźnieniach w otrzymywaniu wymaganych
uzgodnień, krótkiego okresu na realizację zadań inwestycyjnych (które
wymagają uzyskania warunków zabudowy i pozwolenia na budowę) oraz
zmian cen rynkowych pomiędzy rokiem szacowania kosztów, a rokiem
realizacji zadania.

Trudności związane
z realizacją projektów
obywatelskich

Przykłady

W Sopocie trudności wynikały w szczególności ze znacznego wzrostu wartości
zadań po przetargach lub braku wykonawców. W takich sytuacjach, w porozumieniu z wnioskodawcą, dokonywano zmiany zakresu zadania lub etapowania
i przesunięcia prac na kolejny rok budżetowy.

W Malborku problemy dotyczyły m.in. braku znajomości przez wnioskodawców procesu inwestycyjnego, zwłaszcza w przypadku inwestycji infrastrukturalnych, przepisów obowiązujących w tym zakresie oraz jego realizacji. Wnioskodawcy szacując koszt inwestycji, nie brali pod uwagę kosztów wykonania
map do celów projektowych, dokumentacji budowlanej i jej uzgodnienia oraz
nadzoru. Powodowało to, że koszty na samym początku były niedoszacowane,
a dodatkowo, wnioski składane były w roku poprzedzającym ich realizację.
Oznacza to, że po wykonaniu całej niezbędnej dokumentacji projektowej,
której przygotowanie trwało kilka miesięcy, założony i przyjęty budżet danego
zadania był już nieaktualny (wzrost cen materiałów i usług).

Funkcjonowanie budżetu obywatelskiego w 20 miastach wpłynęło,
w ocenie burmistrzów i prezydentów miast, na aktywność obywatelską.
Świadczyła o tym w większości przypadków m.in. rosnąca liczba wniosków składanych w trakcie konsultacji oraz liczba osób na nie głosujących. Ponadto wskazywano, że budżety obywatelskie w znacznym stopniu
pomogły w zdiagnozowaniu potrzeb mieszkańców, a po ich wprowadzeniu nastąpił m.in. wzrost wzajemnego zaufania społecznego, możliwość
poznania przez mieszkańców wszystkich etapów planowania i realizacji inwestycji, jak również wzrost relacji i współpracy pomiędzy mieszkańcami a urzędami. Obserwowane były również organizowanie się
mieszkańców oraz współpraca pomiędzy sołectwami i osiedlami w celu

Zmiany w aktywności
obywatelskiej
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promowania zgłaszanych zadań. Zdaniem Burmistrza Pleszewa i Prezydenta Stargardu budżet obywatelski nie wpłynął w istotny sposób
na aktywność obywatelską.

Eksperci – uczestnicy panelu zorganizowanego przez NIK zwracali uwagę,
że cała inicjatywa budżetu obywatelskiego ma służyć poprawie życia
mieszkańców i odpowiadać na ich potrzeby. Dzięki temu narzędziu następuje proces uspołecznienia, który objawia się tym, że społeczność lokalna
postrzega władze samorządowe jako bardziej otwarte, a całą politykę
lokalną jako bardziej transparentną. Ważną kwestią jest również powiązanie tych budżetów z polityką przestrzenną i inwestycyjną poszczególnych gmin oraz to, że mieszkańcy uczą się polityki finansowej j.s.t.,
dostrzegając różne ograniczenia finansów komunalnych. Budżet obywatelski jest narzędziem by pobudzić mieszkańców do dyskusji o tym czego
potrzebują i czego chcą w swoim najbliższym otoczeniu.
5.3.3. Ewaluacja budżetów obywatelskich

Ewaluacja budżetów
obywatelskich

W 18 miastach94 prowadzono ewaluację budżetu obywatelskiego. Polegała
ona przede wszystkim na analizach ustanowionych procedur i funkcjonowania budżetów obywatelskich. Przeprowadzone ewaluacje i ich wyniki
brane były pod uwagę przy tworzeniu regulaminów do kolejnych edycji
budżetu obywatelskiego.
Dobre praktyki

W Gdańsku podstawą analiz była ankieta ewaluacyjna zamieszczona na stronie internetowej Miasta (po zakończeniu każdej kolejnej edycji budżetu),
jak również swoje uwagi i propozycje składali pracownicy Urzędu lub innych
jednostek organizacyjnych Miasta zaangażowanych w proces weryfikacji
czy realizacji projektów. Na podstawie ww. uwag w Urzędzie wdrożono m.in.:
– zmianę sposobu weryfikacji projektów (od 2016 r.), polegającą na wprowadzeniu weryfikacji wstępnej w systemie elektronicznym, która pozwoliła
na sprawniejszą ocenę merytoryczną;
– wprowadzenie do systemu elektronicznego możliwości oznakowania proponowanych lokalizacji na mapie google oraz rezygnacji z obowiązku zameldowania w Gdańsku (od 2017 r.) oraz wprowadzenia minimalnego progu
poparcia projektu w głosowaniu, ograniczenie puli dla projektu ogólnomiejskiego (do 2.000,0 tys. zł) oraz zmiany przeznaczenia środków, które nie
zostały wykorzystane w dzielnicach (środki zostają dla dzielnic na przyszły
rok i nie przechodzą do puli środków dla zadań ogólnomiejskich), które
wprowadzono w 2018 r. (dla budżetu obywatelskiego na 2019 r.).
W Koszalinie, wyniki ewaluacji przeprowadzonej z wykorzystaniem internetowej ankiety ewaluacyjnej oraz badania focusowego, posłużyły do opracowania
nowych zasad budżetu. Zrezygnowano z Rady Budżetu Obywatelskiego, która
wybierała projekty do głosowania. Wprowadzono m.in. podział na projekty
osiedlowe i ogólnomiejskie (zamiast na projekty „małe” i „duże”). W 2018 r. przeprowadzono również wywiady grupowe z autorami projektów oraz spotkania konsultacyjne z zespołem do spraw budżetu obywatelskiego (który działa
od 2017 r.). Ewaluacja pokazała, że wprowadzone w 2017 r. zmiany akceptowane są przez mieszkańców Miasta.
94 Z wyjątkiem: Bytowa, Kęt, Malborka i Piotrkowa Trybunalskiego.
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6.1. Metodyka kontroli i informacje dodatkowe
Celem głównym kontroli było udzielenie odpowiedzi na pytanie: Czy prawidłowo i skutecznie realizowano projekty w ramach budżetu obywatelskiego?

Cel główny kontroli

Kontrolą objęto 23 jednostki, z tego 22 urzędy miast (w tym osiem
urzędów miast na prawach powiatu), tj. po cztery w każdym z pięciu
województw: kujawsko-pomorskiego, małopolskiego, pomorskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i dwa z województwa łódzkiego oraz
Gdańskie Nieruchomości – samorządowy zakład budżetowy w Gdańsku.

Zakres podmiotowy

2016–2018 (do dnia zakończenia czynności kontrolnych w poszczególnych jednostkach), z uwzględnieniem działań wcześniejszych, które miały
wpływ na badane zagadnienia lub których efekty wystąpiły po 1 stycznia 2016 r. Niniejszą kontrolę przeprowadzono w okresie od 10 września
2018 r. do 14 stycznia 2019 r.95

Okres objęty kontrolą

Do wytypowania jednostek do niniejszej kontroli planowej wykorzystano
dane otrzymane z sześciu regionalnych izb obrachunkowych o wydatkach
w ramach funkcjonujących w miastach danego województwa budżetów
obywatelskich w latach 2016, 2017 i 2018.

Działania
na podstawie art. 29
ustawy o NIK

NIK przeprowadziła wśród burmistrzów i prezydentów miast z 16 województ w badanie k westionariuszowe dot yczące funkcjonowania
budżetów obywatelskich lub powodów niekorzystania z tej formy konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy. Pytania ankietowe skierowane
do wszystkich miast na prawach powiatu oraz pozostałych 260 miast

Badanie
kwestionariuszowe

Założono, że badania kontrolne umożliwią udzielenie odpowiedzi
na następujące pytania szczegółowe:
1. C
 zy uchwały rady gminy i zarządzenia wójta (burmistrza, prezydenta
miasta) w zakresie funkcjonowania budżetu obywatelskiego były prawidłowe?
2. Czy wybór projektów obywatelskich odbywał się zgodnie z prawem
wewnętrznym gmin?
3. Czy realizacja zadań była prawidłowa i zgodna z założeniami?

Cele szczegółowe

Kontrole zostały przeprowadzone na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy o NIK
pod względem legalności, gospodarności i rzetelności (art. 5 ust. 2 ustawy
o NIK).

Kryteria kontroli

Niniejsza kontrola planowa została poprzedzona kontrolą rozpoznawczą,
którą Delegatura NIK w Gdańsku przeprowadziła w sześciu miastach województwa pomorskiego96, w okresie od 17 maja do 17 października 2017 r.

Kontrola rozpoznawcza

Ponadto w informacji o wynikach kontroli wykorzystano stanowiska pięciu wojewodów, o które wystąpiła NIK w trakcie czynności kontrolnych,
dotyczące niekwestionowania uchwał rad miast w sprawie budżetów
obywatelskich, których postanowienia naruszały przepisy ustawy o samorządzie gminnym.

95 Data podpisania ostatniego wystąpienia pokontrolnego.

96 Kontrola nr R/17/002/LGD – Funkcjonowanie budżetu obywatelskiego w wybranych miastach
województwa pomorskiego.
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będących siedzibą władz powiatów – ziemskich (z wyjątkiem miast objętych niniejszą kontrolą) dotyczyły: podstawy prawnej utworzenia budżetu
obywatelskiego, jego wysokości, frekwencji w głosowanych, ewentualnego wprowadzenia kryterium wieku dla osób uprawnionych do udziału
w konsultacjach, występowania trudności lub problemów związanych
z tymi konsultacjami oraz opinii nt. przepisów art. 5a ust. 3–7 ustawy
o samorządzie gminnym, które mają zastosowanie od kadencji organów
gmin wyłonionych na lata 2018–2023, a także powodów nie wprowadzenia budżetów obywatelskich w niektórych gminach.
Pozostałe informacje

Na skierowane zapytania do 318 miast, w tym 58 miast na prawach
powiatu, odpowiedzi udzieliły 262 j.s.t. (82%).

W kontroli uczestniczyło sześć delegatur Najwyższej Izby Kontroli: w Bydgoszczy, Gdańsku, Krakowie, Łodzi, Poznaniu i Szczecinie. Wyniki kontroli
przedstawiono w 23 wystąpieniach pokontrolnych, w których sformułowano ogółem 63 wnioski pokontrolne. Wnioski te dotyczyły przede
wszystkim:
– p
 odjęcia działań w celu umożliwienia wszystkim mieszkańcom miasta
udziału w konsultacjach dotyczących budżetu obywatelskiego,
– odstąpienia od wymogu podawania numeru PESEL przez mieszkańców
miasta biorących udział w ww. konsultacjach,
– określenia wyłącznie w uchwale rady miasta zasad i trybu przeprowadzania konsultacji,
– prawidłowego klasyfikowania wydatków na projekty obywatelskie.

Z otrzymanych informacji o sposobie wykonania wniosków pokontrolnych
wynika, że kierownicy jednostek objętych kontrolą zrealizowali 37 wniosków, tj. 59%, w trakcie realizacji pozostawało 20 wniosków (32%),
natomiast sześć (9%) nie zostało zrealizowanych.

Po kontrolach w Urzędzie Miejskim w Koszalinie i Urzędzie Miasta Krakowa wniesiono zastrzeżenia do wystąpień pokontrolnych. Zastrzeżenia
zgłoszone przez Sekretarza Miasta Koszalina nie zostały przyjęte, gdyż
zostały wniesione przez osobę nieuprawnioną. Natomiast zastrzeżenie
zgłoszone przez Prezydenta Miasta Krakowa, dotyczące klasyfikowania
wydatków z tytułu udzielonych dotacji, zostało oddalone.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami Najwyższa Izba Kontroli skierowała do rzeczników dyscypliny finansów publicznych dwa
zawiadomienia o ujawnionych okolicznościach wskazujących na naruszenie
dyscypliny finansów publicznych, polegających na udzieleniu dotacji z naruszeniem obowiązujących zasad oraz dokonaniu wydatku na zakup usług
remontowych tytułem refundacji części kosztu remontu budynku wspólnoty mieszkaniowej, zamiast w formie dotacji.
[str. 52–54 Informacji]
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Finansowe oraz sprawozdawcze skutki nieprawidłowości stwierdzone
w kontroli wyniosły ogółem 4.612,7 tys. zł i dotyczyły błędów w klasyfikowaniu wydatków budżetowych, udzielania zamówień publicznych
z naruszeniem obowiązujących zasad, dokonania wydatków za nie wykonane usługi, udzielenia dotacji z naruszeniem zasad, dokonania wydatków na projekty, których propozycje realizacji zgłosiły nieuprawnione
podmioty.
[str. 27, 51–54 Informacji]
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Po zakończeniu kontroli, NIK zorganizowała w dniu 21 marca 2019 r.
panel ekspertów, którego celem było zapoznanie się z opiniami ekspertów (reprezentujących naukę i praktykę), które wykorzystano w niniejszej Informacji, na temat źródeł problemów i ich natury, związanych
z funkcjonowaniem budżetów obywatelskich. W panelu wzięli udział
zaproszeni eksperci: ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytetu Łódzkiego,
przedstawiciele Unii Metropolii Polskich oraz Związku Miast Polskich,
a także Prezydent Bełchatowa, Burmistrz Pruszcza Gdańskiego, Burmistrz Wielunia, Wiceprezydent Bełchatowa, Wiceprezydent Gdyni oraz
Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

Panel ekspertów
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Wykaz jednostek
kontrolowanych

Jednostka
organizacyjna NIK
Lp.
przeprowadzająca
kontrolę

Nazwa jednostki
kontrolowanej

Imię i nazwisko
Ocena
kierownika jednostki kontrolowanej
kontrolowanej
działalności

Urząd Miejski
w Grudziądzu (m.n.p.p.)

Maciej Glamowski
Do 21 listopada 2018 r.
Robert Malinowski

opisowa

Urząd Miasta Włocławek
(m.n.p.p.)

Marek Wojtkowski

opisowa

3.

Urząd Miasta Chełmna

Artur Mikiewicz
Do 16 listopada 2018 r.
Mariusz Kędzierski

opisowa

4.

Urząd Miejski
w Ciechocinku

Leszek Dzierżewicz

opisowa

5.

Urząd Miejski w Gdańsku
(m.n.p.p.)

Paweł Adamowicz

opisowa

6.

Urząd Miasta Sopotu
(m.n.p.p.)

Jacek Karnowski

opisowa

Urząd Miejski w Bytowie

Ryszard Sylka

opisowa

1.
2.

7.
8.

Delegatura NIK
w Bydgoszczy

Delegatura NIK
w Gdańsku

Urząd Miasta Malborka

Marek Charzewski

opisowa

9.

Gdańskie Nieruchomości
– samorządowy zakład
budżetowy w Gdańsku97

Przemysław Guzow
Do 31 sierpnia 2017 r.
Jacek Łapiński

opisowa

10.

Urząd Miasta Krakowa
(m.n.p.p.)

Jacek Majchrowski

opisowa

Urząd Miasta Bochnia

Stefan Kolawiński

opisowa

Urząd Gminy Kęty

Krzysztof Jan Klęczar

opisowa

Urząd Miasta i Gminy
w Olkuszu

Roman Piaśnik

opisowa

Urząd Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego (m.n.p.p.)

Krzysztof Chojniak

opisowa

Urząd Miejski
w Aleksandrowie Łódzkim

Jacek Lipiński

opisowa

Urząd Miejski w Kaliszu
(m.n.p.p.)

Krystian Kinastowski
Do 22 listopada 2018 r.
Grzegorz Sapiński

opisowa

Urząd Miasta w Pile

Piotr Głowski

opisowa

Urząd Miasta i Gminy
w Pleszewie

Arkadiusz Ptak
Do 19 listopada 2018 r.
Marian Adamek

opisowa

19.

Urząd Miasta i Gminy
w Swarzędzu

Marian Szkudlarek

opisowa

20.

Urząd Miejski w Koszalinie
(m.n.p.p.)

Piotr Jedliński

opisowa

21.

Urząd Miejski
w Stargardzie

Rafał Zając
Do 18 stycznia 2017 r.
Sławomir Pajor, a od
3 lutego do 14 kwietnia
2017 r. Paweł Bakun

opisowa

22.

Urząd Miejski w Dębnie

Grzegorz Kulbicki
Do 21 listopada 2018 r.
Piotr Downar

opisowa

23.

Urząd Miejski w Policach

Władysław Diakun

opisowa

11.
12.

Delegatura NIK
w Krakowie

13.
14.
15.

Delegatura NIK
w Łodzi

16.
17.
18.

Delegatura NIK
w Poznaniu

Delegatura NIK
w Szczecinie

m.n.p.p. – miasto na prawach powiatu
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97 Do 23 maja 2018 r. Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych – samorządowy zakład
budżetowy w Gdańsku.
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6.2. Wykaz aktów prawnych dotyczących kontrolowanej
działalności
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506).

2. Ustawa 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.).
3. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2019 r. poz. 511).

4. Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523, ze zm.).
5. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1025, ze zm.).

6. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 869).

7. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.).

8. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2016 r. poz. 922, ze zm.) – obowiązywała do 24 maja 2018 r.

9. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1382, ze zm.).

10. Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U.
z 2019 r. poz. 489.).

11. Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561, ze zm.).

12. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067, ze zm.).
13. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U.
z 2018 r. poz. 2190, ze zm.).

14. 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.).
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6.3. Analiza stanu prawnego i uwarunkowań organizacyjno-ekonomicznych
Ustawa
o samorządzie
gminnym

W polskim systemie prawnym, w tym w przepisach dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego, nie było do 30 stycznia 2018 r. przepisów zawierających definicję oraz określających zasady funkcjonowania
budżetu obywatelskiego. Wobec braku powszechnie obowiązujących
przepisów dotyczących ww. budżetu, każda gmina (miasto) wypracowywała swoje własne reguły, które umożliwiały w większym lub mniejszym
stopniu udział jego mieszkańców w podejmowaniu decyzji, w jaki sposób wydać część środków publicznych w ramach budżetu gminy (miasta).
Najczęściej jako podstawę prawną tworzenia budżetów obywatelskich
wykorzystywano przepisy art. 5a ustawy o samorządzie gminnym dotyczące konsultacji społecznych.

W procesie konsultacji społecznych przeprowadzanych na podstawie
art. 5a ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym uczestniczą zawsze dwa
podmioty. Jednym z nich jest podmiot konsultujący, a więc organ gminy
uprawniony do rozstrzygania o sposobie wykonywania zadań publicznych, a drugim – podmiot konsultowany, a więc mieszkańcy gminy. Zatem
to ustawodawca określił, jakie osoby mogą uczestniczyć w konsultacjach społecznych. Podkreślić należy, że ww. przepis nie zawiera żadnych
ograniczeń, ani nie odsyła do innych aktów prawa. Należy mieć jednak
na uwadze, że skoro w ustawie o samorządzie gminnym nie ma definicji „mieszkańca”, konieczne jest posiłkowanie się w tym zakresie przepisami Kodeksu cywilnego98 Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego miejscem
zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Z powyższego wynika, że o miejscu
zamieszkania decydują dwa czynniki: zewnętrzny (faktyczne przebywanie) i wewnętrzny (zamiar stałego pobytu). Tylko osoby fizyczne, które
spełniają powyższe przesłanki, są mieszkańcami gminy. Wobec tego,
uwzględniając powyższy przepis, mieszkańcem jest także osoba fizyczna
nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, nieposiadająca
polskiego obywatelstwa, a także pozbawiona praw publicznych. Oznacza to, że osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, zostały ubezwłasnowolnione całkowicie, są obcokrajowcami, czy zostały pozbawione praw
publicznych prawomocnym wyrokiem sądowym, również posiadają status mieszkańca, a tym samym mogą uczestniczyć w konsultacjach społecznych.
Dodać należy, że w ustawie o samorządzie gminnym nie ma przepisów,
które pozwalałyby radzie gminy na ograniczenie kręgu mieszkańców
uprawnionych do udziału w konsultacjach w sprawie budżetu obywatelskiego, np. poprzez wprowadzenie kryterium wieku, czy wymogu zameldowania na terenie danej gminy

Wobec tego, biorąc pod uwagę orzecznictwo w tych sprawach sądów
administracyjnych, uchwały rad gmin zawierające takie ograniczenia, jako
naruszające prawo, powinny być kwestionowane przez organ nadzoru,
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98 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, ze zm.).
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czyli właściwego wojewodę, który zgodnie z art. 86 ustawy o samorządzie gminnym sprawuje nadzór nad działalnością organów gminy. Stosownie do art. 85 ustawy o samorządzie gminnym nadzór nad działalnością
gminną sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem.

Instytucja budżetu obywatelskiego została wprowadzona do ustawy
o samorządzie gminnym na mocy ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r.
o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów
publicznych99, przy czym niektóre przepisy, w tym dotyczące budżetu obywatelskiego, zawarte w art. 5a ust. 3–7 ustawy o samorządzie gminny,
zgodnie z art. 15 ustawy z 2018 r. o zmianie niektórych ustaw, stosuje
się do kadencji organów gmin następujących po kadencji, w czasie której ta ustawa weszła w życie, a więc począwszy od organów gmin wyłonionych na lata 2018–2023. Powyższą ustawą wprowadzono przepis,
że w gminach będących miastami na prawach powiatu utworzenie budżetu
obywatelskiego jest obowiązkowe, co oznacza, że w pozostałych gminach
utworzenie budżetu obywatelskiego nie jest obowiązkowe. Dodać należy,
że wprowadzony do ww. ustaw budżet obywatelski jest formą demokracji bezpośredniej o charakterze rozstrzygającym, o czym przesądza fakt,
iż w ustawach tych zawarto przepisy nakazujące z mocy prawa uwzględniać w uchwałach budżetowych, odpowiednio gminy, powiatu i województwa, zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego.

Ustawa o zmianie
ustawy o samorządzie
gminnym

W kontrolowanym okresie budżet obywatelski tworzony był w oparciu o uchwałę rady gminy (miasta) dotyczącą prowadzenia konsultacji z mieszkańcami. Podstawą takiego działania do końca poprzedniej
kadencji organów gmin był art. 5a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym,
a poczynając od bieżącej kadencji organów – art. 5a ust. 3 tej ustawy, który
wprost stanowi, że szczególną formą konsultacji społecznych jest budżet
obywatelski.

Do czasu wejścia w życie ustawy z 2018 r. o zmianie niektórych ustaw
nie istniał jeden model budżetu obywatelskiego. Wobec wcześniejszego
braku powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących ww. budżetu,
każde miasto wypracowywało swoje własne reguły, które umożliwiały
w większym lub mniejszym stopniu udział jego mieszkańców w podejmowaniu decyzji, w jaki sposób wydać część środków publicznych w ramach
budżetu miasta.
Środki publiczne w ramach budżetu obywatelskiego, tak jak inne środki
budżetu gminy, mogą być przeznaczone na zadania własne gminy
(a w przypadku miast na prawach powiatu – również na zadania powiatu).

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym,
niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. Przede wszystkim zadania te obejmują sprawy wymienione w art. 7 ust. 1 ww. ustawy,
a także inne zadania własne gmin, określone w innych ustawach.
99 Dz. U. poz. 130, ze zm.
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W przypadku miast na prawach powiatu, które oprócz zadań własnych
gmin wykonują również zadania powiatu, środki budżetu obywatelskiego
mogą być przeznaczone na zadania publiczne o charakterze ponadgminnym, wymienione w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym100, bądź innych ustawach.

Środki budżetu obywatelskiego są częścią budżetu miasta. Podmiotem odpowiedzialnym za dysponowanie tymi środkami jest burmistrz
(prezydent miasta). Zgodnie z art. 60 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, za prawidłową gospodarkę finansową gminy miejskiej odpowiada
ww. organ, któremu przysługuje wyłączne prawo dokonywania wydatków budżetowych (art. 60 ust. 2 pkt 3 ustawy).

Podstawowe zasady gospodarowania środkami publicznymi zawarte
są w Dziale I, Rozdział 5 ustawy o finansach publicznych101.

W myśl przepisu art. 44 ust. 1 tej ustawy wydatki publiczne mogą być
ponoszone na cele i w wysokościach ustalonych m.in. w uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego oraz w planie finansowym jednostki sektora finansów publicznych.
Wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny,
z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu
założonych celów, a także w sposób umożliwiający terminową realizację
zadań oraz w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań (art. 44 ust. 3).

Ponadto, zgodnie z art. 44 ust. 4 ww. ustawy, przy zawieraniu umów, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, jednostki
sektora finansów publicznych102 stosują zasady określone w ustawie
– Prawo zamówień publicznych103, o ile odrębne przepisy nie stanowią
inaczej.

100 Dz. U. z 2019 r. poz. 511.

101 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869).

102 Zgodnie z art. 9 pkt 2 ustawy o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego
i ich związki należą do sektora finansów publicznych.
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6.4. Zestawienia danych liczbowych
6.4.1. Zestawienie liczby wniosków o realizację projektów obywatelskich, poddanych
głosowaniu i wybranych do realizacji

Liczba projektów wybranych
do realizacji

Frekwencja

Liczba projektów poddanych
głosowaniu1)

Liczba złożonych wniosków
o realizację projektów

Liczba projektów wybranych
do realizacji

Frekwencja

Liczba projektów poddanych
głosowaniu1)

Głosowanie

Liczba złożonych wniosków
o realizację projektów

Głosowanie

Liczba projektów wybranych
do realizacji

Głosowanie

Frekwencja

Budżet obywatelski na 2018 r.

Liczba projektów poddanych
głosowaniu1)

Gmina
(miasto)

Budżet obywatelski na 2017 r.

Liczba złożonych wniosków
o realizację projektów

Lp.

Budżet obywatelski na 2016 r.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Aleksandrów Ł.

125

81

3,8%

12

70

52

2,7%

21

101

54

14,5%

10

2.

Bochnia

42

38

13,9%

34

44

35

9,4%

27

48

42

10,7%

27

3.

Bytów

24

19

16,0%

7

19

18

16,5%

7

11

10

22,0%

7

12

12

24,4%

3

4.

Chełmno

5.

Ciechocinek

7

6

24,8%

6

6

6

6,7%

3

16

10

9,9%

6

10

7

14,0%

3

6.

Dębno

12

8

14,9%

7

18

10

15,9%

5

17

9

14,1%

5

7.

Gdańsk

330

210

9,2%

65

365

254

9,4%

91

445

297

11,4%

106

8.

Grudziądz

68

51

5,9%

20

83

76

10,1%

29

100

75

8,1%

29

9.

Kalisz

nie utworzono budżetu obywatelskiego

165

118

50

240

199

72,7%

57

156

118

68,6%

60

10. Kęty

48

38

19,0%

22

41

33

16,2%

17

31

30

12,2%

19

11. Koszalin

78

20

16,1%

10

71

20

9,3%

7

86

63

10,8%

233)

12. Kraków

622

467

8,0%

111

611

401

7,2%

90

587

319

5,2%

93

13. Malbork

39

26

20,3%

3

33

17

21,9%

3

33

29

10,7%

15

–

2)

14. Olkusz

63

56

34,1%

22

54

46

29,4%

21

54

48

29,5%

21

15. Piła

287

136

16,0%

24

270

149

21,9%

26

176

106

18,2%

22

16. Piotrków Tryb.

37

23

3,4%

4

36

22

15,0%

4

27

16

9,5%

5

17. Pleszew

34

20

71,0%

5

17

15

66,9%

5

16

13

11,4%

5

18. Police

46

36

24,8%

3

18

17

8,7%

9

19

16

6,8%

10

19. Sopot

231

128

9,6%

13

209

118

11,2%

26

173

108

15,4%

17

20. Stargard

71

46

18,6%

10

88

47

17,6%

10

74

54

17,5%

14

21. Swarzędz

40

22

28,0%

6

29

19

14,4%

8

21

20

19,8%

8

22. Włocławek

81

42

15,0%

11

72

46

13,7%

12

63

46

9,3%

9

2.455

1.597

x

442

x

487

x

511

Razem:

2.411 1.610

2.254 1.486

1) Pozytywnie zweryfikowanych (po uwzględnieniu ewentualnych odwołań).

2) U
 rząd Miejski w Kaliszu nie posiadał danych w zakresie liczby osób głosujących na projekty w ramach budżetu obywatelskiego
na 2016 r.

3) W
 Koszalinie do realizacji w 2018 r. wybrano 23 zadania: trzy w drodze głosowania, osiem w wyniku spotkań z mieszkańcami osiedli i 12, które otrzymały pozytywną opinię (o wartości nieprzekraczającej łącznej kwoty 50 tys. zł dla poszczególnych osiedli),
zostało przyjętych do realizacji bez konieczności wyboru w drodze głosowania.
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Olkusz

Piła

Piotrków Tryb.

Pleszew

Police

Sopot

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Razem

Włocławek

Malbork

13.

22.

Kraków

12.

Stargard

500,0

1 000,0

Koszalin

11.

Swarzędz

1 200,0

Kęty

10.

20.

1 200,0

Kalisz

9.

21.

485,6

985,0

500,0

Grudziądz

8.

1 500,0

51 529,9

3 000,0

1 500,0

1 800,0

4 000,0

3 000,0

10 000,0

52 146,7

3 974,1

1 470,0

1 459,4

4 262,9

1 289,5

3 080,0

1 195,6

578,1

5 892,1

3 410,0

837,4

5 451,0

1 029,9

1 705,6

5 000,0

12 616,4

2 000,0

11 000,0

300,0

Gdańsk

Wykonane wydatki
na projekty obywatelskie

162,2

641,0

1 010,9

772,8

5
1,4%
0,9%
0,2%

96%

100%

0,8%

60%

100%

7

Wskaźnik wykonania
planowanych wydatków
(kol. 5/4)

6

w%

Wskaźnik relacji wysokości
budżetu obywatelskiego
(kol. 3) do wykonanych
wydatków z budżetu miasta
w 2015 r.

42 408,0

3 966,2

461,9

1 336,6

2 728,9

942,0

470,4

1 279,6

2 780,8

1 025,0

567,9

4 747,6

2 999,9

818,9

3 200,2

1 695,3

10 520,9

279,0

0,2%
0,5%
0,9%
1,2%
0,3%

81%
98%
86%
90%
99%

x

0,6%

100%
81%

0,8%
0,9%

92%
31%

1,5%

0,3%

88%

64%

1,1%

98%

0,6%

1,1%

59%

0,7%

0,4%

99%

97%

0,4%

83%

96%

0,4%

93%

nie utworzono budżetu obywatelskiego

7.

300,0

Ciechocinek

163,0

642,5

1 057,6

1 290,9

Dębno

100,0

700,0

1 400,0

800,0

4

w tys. zł

5.

Chełmno

4.

Wysokość budżetu
obywatelskiego (przed
głosowaniem mieszkańców
nad wyborem projektów)

3

Planowane wydatki ujęte
w budżecie miasta (po zm.)
na projekty obywatelskie
(po głosowaniu mieszkańców)

6.

Bochnia

Bytów

Aleksandrów Ł.

1.

2.

2

1

3.

Gmina
(miasto)

Lp.

Wysokość budżetu
obywatelskiego (przed
głosowaniem mieszkańców
nad wyborem projektów)
53 177,2

3 500,0

1 500,0

1 800,0

4 000,0

1 000,0

500,0

1 200,0

3 000,0

1 200,0

500,0

8 500,0

1 500,0

1 027,2

5 000,0

3 000,0

12 500,0

300,0

350,0

100,0

700,0

1 000,0

1 000,0

8

Planowane wydatki ujęte
w budżecie miasta (po zm.)
na projekty obywatelskie
(po głosowaniu mieszkańców)
53 871,1

3 481,2

1 415,0

1 687,4

4 243,6

706,0

494,9

144,4

2 423,4

1 193,3

649,9

6 734,2

1 605,0

892,9

5 245,3

2 209,1

16 859,5

302,4

357,1

311,0

698,5

1 265,4

951,6

9

w tys. zł

43 597,9

3 399,4

1 409,9

1 652,4

2 815,3

697,3

444,0

143,3

2 331,0

1 169,6

637,2

5 939,5

1 331,2

865,5

3 099,6

2 203,6

11 977,1

267,6

347,7

309,2

673,5

1 246,7

637,3

10

Wykonane wydatki
na projekty obywatelskie

2017 rok
Wskaźnik wykonania
planowanych wydatków
(kol. 10/9)

12

81%

98%

100%

98%

66%

99%

90%

99%

96%

98%

98%

88%

83%

97%

59%

100%

71%

x

0,6%

0,8%

0,8%

1,5%

0,6%

0,5%

0,3%

1,0%

0,8%

0,4%

0,2%

0,3%

0,9%

1,0%

0,6%

0,5%

0,3%

0,8%

97%
88%

0,2%

0,8%

0,9%

0,9%

w%

Wskaźnik relacji wysokości
budżetu obywatelskiego
(kol. 8) do wykonanych
wydatków z budżetu miasta
w 2016 r.

99%

96%

99%

67%

11

Wysokość budżetu
obywatelskiego (przed
głosowaniem mieszkańców
nad wyborem projektów)
56 424,6

3 500,0

1 500,0

2 100,0

4 000,0

1 000,0

500,0

1 200,0

3 000,0

1 200,0

500,0

10 000,0

1 500,0

1 024,6

5 000,0

3 000,0

14 000,0

300,0

300,0

100,0

700,0

1 000,0

1 000,0

13

Planowane wydatki ujęte
w budżecie miasta (po zm.)
na projekty obywatelskie
(po głosowaniu
mieszkańców)
65 692,7

2 914,0

1 334,0

2 612,0

4 619,4

998,1

487,5

2 540,5

2 379,5

1 194,1

584,7

9 382,4

2 326,1

977,4

4 481,3

2 602,4

22 705,4

300,0

297,0

100,0

696,5

1 112,9

1 047,5

14

w tys. zł

2018 rok

19 168,7

726,0

1 088,1

1 028,7

2 283,6

650,9

244,5

805,6

265,7

903,2

159,0

1 549,4

1 057,3

567,0

1 396,3

21,6

5 154,7

176,8

68,8

5,9

282,8

664,6

68,2

15

Wykonane wydatki
na projekty obywatelskie
– do 30.09

2016 rok

29%

25%

82%

39%

49%

65%

50%

32%

11%

76%

27%

17%

45%

58%

31%

1%

23%

59%

23%

6%

41%

60%

7%

16

Wskaźnik wykonania
planowanych wydatków
(kol. 15/14)

68
w%

x

0,6%

0,6%

0,8%

1,4%

0,5%

0,4%

0,3%

0,9%

0,7%

0,3%

0,2%

0,3%

0,8%

0,8%

0,6%

0,5%

0,3%

0,6%

0,1%

0,6%

0,8%

0,9%

17

Wskaźnik relacji wysokości
budżetu obywatelskiego
(kol. 13) do wykonanych
wydatków z budżetu miasta
w 2017 r.

6.4.2. Zestawienie wysokości budżetów obywatelskich oraz wydatków na projekty obywatelskie planowanych (ujętych w budżetach miast
po głosowaniach mieszkańców, ze zm.) i wykonanych
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2

Lp.

1

6,4

99,1

87,4

11. 852 – Pomoc społeczna

853 – Pozostałe zadania
12.
w zakresie polityki społecznej

854 – Edukacyjna opieka
wychowawcza

900 – Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska

921 – Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego

13.

14.

15.

42 408,0

8 000,5

896,2

4 677,3

142,0

266,4

1 751,0

87,4

99,1

6,4

153,9

985,4

134,7

408,4

-

362,3

0,0

37 730,7

7 858,5

629,8

9 595,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6 855,9

685,0

83,5

-

336,6

1 325,1

10 361,3

0,0

-

5

Liczba
realizowanych
zadań1)
398

91

26

83

2

5

0

3

62

13

4

-

8

11

89

1

-

6

43 597,9

9 295,3

2 614,9

9 840,4

35,9

178,7

86,1

205,6

5 232,4

1 554,4

659,5

7,5

598,6

2 163,1

11 052,1

-

73,4

7

5 499,4

823,9

819,7

896,7

35,9

178,7

46,2

106,5

430,9

19,2

488,0

0,0

398,6

0,0

1 255,1

-

0,0

8

38 098,5

8 471,4

1 795,2

8 943,7

0,0

0,0

39,9

99,1

4 801,5

1 535,2

171,5

7,5

200,0

2 163,1

9 797,0

-

73,4

9

inwestycyjne

z tego:

w tys. zł

Wykonane
wydatki bieżące

2017 rok

483

97

40

95

2

3

3

17

54

24

9

1

11

20

106

-

1

10

19 168,7

4 297,3

1 185,2

3 475,1

33,5

79,9

79,8

189,1

2 243,1

826,5

85,2

-

130,5

1 419,8

4 770,9

32,0

320,8

11

3 474,7

342,5

788,4

533,7

23,5

79,9

15,6

89,4

445,5

143,7

85,2

-

25,6

0,0

869,7

32,0

0,0
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15 694,0

3 954,8

396,8

2 941,4

10,0

0,0

64,2

99,7

1 797,6

682,8

0,0

-

104,9

1 419,8

3 901,2

0,0

320,8

13
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510

96

45

114

7

1

5

25

62

27

10

-

7

8

100

2

1
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1) Dla miasta Kraków uwzględniono dane dla 67 ze 111 realizowanych zadań w ramach budżetu obywatelskiego na 2016 r., gdyż 44 zadania zrealizowane zostały w 2015 r.
(koszty ich wykonania wyniosły 1.181,5 tys. zł).

Razem

16. 926 – Kultura fizyczna

153,9

11 346,0

7 841,3

9. 801 – Oświata i wychowanie

10. 851 – Ochrona zdrowia

491,9

819,7

750 – Administracja publiczna

754 – Bezpieczeństwo
8. publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

7.

-

698,9

700 – Gospodarka
5.
mieszkaniowa

6. 710 – Działalność usługowa

1 325,1

4. 630 – Turystyka

10,0
270,3

10,0

4

w tys. zł
-

10 631,6

z tego:

bieżące inwestycyjne

-

3

Wykonane
wydatki1)

3. 600 – Transport i łączność

2. 020 – Leśnictwo

1. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dział klasyfikacji
budżetowej

2016 rok
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realizowanych
zadań

6.4.3. Zestawienie wydatków na projekty obywatelskie według działów klasyfikacji budżetowej
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6.5. Ekspertyza dotycząca budżetów obywatelskich
w innych państwach
Dr Agnieszka Sobol, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Dr Agnieszka Rzeńca, Uniwersytet Łódzki

Wprowadzenie
Celem ekspertyzy jest dokonanie przeglądu i analizy funkcjonowania budżetów
partycypacyjnych (obywatelskich, BP) lub ich odpowiedników w ujęciu międzynarodowym. Dla realizacji powyższego celu i identyfikacji tendencji związanych
z ewolucją i rozwojem budżetów obywatelskich przeprowadzono kwerendę
materiałów źródłowych. Zakres czasowy ekspertyzy obejmuje lata 2013–2018
ze szczególnym uwzględnieniem lat 2016–2018. W ogólnej charakterystyce istnieje również odwołanie do informacji wcześniejszych z uwagi na istotność
danych historycznych oraz geopolitycznych uwarunkowań kształtowania się
budżetów partycypacyjnych.

Dokument składa się z dwóch część: diagnostycznej oraz analitycznej. W analizie
przedstawiono dotychczasowy dorobek krajów mających znaczące doświadczenia w procesie budżetowania partycypacyjnego, w tym: Brazylii, Kanady, Stanów
Zjednoczonych, Francji, Belgii, Hiszpanii, Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Niemiec oraz
Portugalii. Analizie poddano w sumie dziesięć wskazanych państw, przy czym
odwoływano się również do doświadczeń innych krajów. W dokumencie kolejno
przedstawiono charakterystykę poszczególnych krajów wraz ze studium przypadku dla każdego z nich. W dalszej części dokonano tabelarycznego zestawienia
podstawowych informacji i danych dotyczących BP. Przeanalizowany materiał
stanowił tło do sformułowania wniosków oraz sugestii dla realizacji budżetowania partycypacyjnego w Polsce.
Budżetowanie partycypacyjne definiowane jest na wiele sposobów. Generalnie
oznacza mechanizm włączający mieszkańców w proces decyzyjny w zakresie
wydatkowania środków publicznych. Jednym z kluczowych elementów jest jego
procesowy charakter. Stąd w języku angielskim zamiast popularnego w Polsce
budżetu stosuje się termin „budżetowanie” (budgeting).

Zauważyć należy, że proces BP wpisuje się w szerszy mechanizm wsparcia społeczeństwa obywatelskiego. Odwołując się w tym miejscu do nomenklatury polskiej uznać należy, że budżet co do zasady w całości jest obywatelski. Składają
się na niego podatki mieszkańców. W procesie tym wyodrębniona część budżetu
miasta wychodzi poza zakres zarządzania w ramach standardowej formuły
demokracji przedstawicielskiej i wchodzi w obszar współdecydowania przez
mieszkańców. Wydaje się zatem, że podkreślenie aspektu współdecydowania
i partycypacji jest uzasadnione do przemianowania budżetów obywatelskich
na budżety partycypacyjne.
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Na wstępie zaznaczyć należy, że dostępny materiał na temat procesu budżetowania partycypacyjnego na świecie systematycznie rozwijany jest w przeciągu
ostatniej dekady. Ma on głównie charakter charakterystyki dorobku poszczególnych krajów, w tym zwłaszcza prezentacji case-study wybranych miast.
W ograniczonym zakresie opracowywane są dokumenty zbierające szersze
doświadczenia międzynarodowe i porównujące je wzajemnie. Wynika to zwłaszcza z braku dostępnych baz danych, a także umiarkowanych możliwości porównawczych. Uwarunkowania krajowe charakteryzują się bowiem odmienną
specyfiką, co utrudnia jednoznaczne porównania poszczególnych procesów. Analiza międzynarodowa może zatem nosić znamiona zestawienia z pewnymi elementami odwołań do podobieństw i różnic. Dość zaskakujące różnice dotyczą
wielkości budżetów. Z analizy danych wynika bowiem, iż bogatsze kraje przekazują mieszkańcom relatywnie dużo mniejsze środki niż kraje mniej zamożne
(niskie budżety w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Wielkiej Brytanii i wyso-
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kie w Brazylii). Obserwuje się również pewną specyfikę tematyki projektów.
Przykładowo hiszpańskie BP dotyczą głównie infrastruktury miejskiej, podczas
gdy Brytyjczycy stawiają na projekty społeczne, a Ukraińcy na projekty związane
z opieką zdrowotną i oświatą.

Pierwotnie budżetowanie partycypacyjne było traktowane jako instrument polityczny, a nie konkretne narzędzie zarządzania. Budżetowanie partycypacyjne
uznane zostało już w 1996 roku przez ONZ za jedną z ważniejszych innowacji
w kierunku demokratyzacji życia publicznego (UN Habitat Agenda, Istanbul).
Bank Światowy z kolei, wskazał na potencjał budżetowania partycypacyjnego
w zwalczaniu autorytaryzmu władzy, zjawiskom: klientelizmu, korupcji, lobbingu
i nieefektywności demokracji reprezentacyjnej. Bank Światowy uważany jest
za lidera w promocji budżetowania partycypacyjnego. Daje też wyraz praktycznemu zaangażowaniu poprzez udzielane granty, wsparcie merytoryczne, w tym
prowadzone szkolenia. Unia Europejska również kieruje fundusze na wsparcie
budżetowania partycypacyjnego, w tym poprzez program URB-AL.
Za pioniera budżetowania partycypacyjnego na świecie uznaje się brazylijskie
miasto Porto Alegre. Proces budżetowania obywatelskiego rozprzestrzenił się
po całym globie, w różnych odmianach. Europa była kolejnym po Ameryce
Południowej kontynentem, na którym wprowadzono budżetowanie partycypacyjne. Jednak europejskie wydanie budżetowania partycypacyjnego jest
dość odległe od brazylijskiego pierwowzoru. Najbliższy oryginałowi jest proces w Hiszpanii. W Ameryce Południowej, zwłaszcza w początkowym okresie
koncentrowano się na zagadnieniach sprawiedliwości społecznej, w Europie
z kolei akcent dotyczył usprawnienia zarządzania samorządami i poprawy
efektywności polityki lokalnej.

Szacuje się, iż uruchomiono ponad 7 tys. procesów BP, a według danych Banku
Światowego idea budżetowania partycypacyjnego dotarła do ponad 50 tys. miast
na świecie. Najwięcej inicjatyw, ponad 30% ogółu procesów realizowanych jest
w Ameryce Łacińskiej, z czego największy udział uruchomionych procesów
występuje w Brazylii. Szacuje się, że doświadczenia z budżetowaniem partycypacyjnym ma około 60% brazylijskich miast z populacją powyżej 1 miliona, które
zamieszkuje 58% ogółu populacji kraju. Intensywny rozwój budżetowania partycypacyjnego obserwuje się w Europie. Największy wzrost zainicjowanych procesów w Europie miał miejsce w okresie 2005 do 2012 kiedy ich liczba skoczyła
z 55 do ponad 1300.

Jak wcześniej zauważono nie ma bazy danych, która zbierałaby informacje
o poszczególnych rozwiązaniach. Ponadto lektura różnych opracowań i danych
źródłowych wskazuje na wielość odmian tego procesu i częste ewolucje indywidualnych rozwiązań. Najbardziej popularne są miejskie budżety partycypacyjne.
Jednak procesy BP realizowane są również w innych jednostkach administracyjnych. Ich przestrzenny zakres dotyczy zarówno pojedynczych osiedli, czy dzielnic, jak i szczebla ponadlokalnego, czy regionalnego. Budżetowanie partycypacyjne
ma także wymiar instytucjonalny, w tym realizowane jest zwłaszcza w szkołach.
Uruchamiane są ponadto procesy ściśle dookreślone tematycznie: tzw. zielone BP
(Green Participatory Budgeting), skierowane do kobiet, czy młodzieży (Gender Participatory Budgeting, Youth Participatory Budgeting), czy rewitalizacyjne BP, które
prowadzone są głównie na obszarach poddawanych rewitalizacji.

Brazylia

Historia budżetowania partycypacyjnego opisywana jest często jako „Historia
Porto Alegre”. To dzięki doświadczeniom w tym 1,5 mln brazylijskim mieście,
stolicy Rio Grande do Sul, proces ten nabrał światowego rozgłosu. Podłoże instrumentu w Brazylii wynikało z problemów systemowych natury społecznej i politycznej, w tym przede wszystkim z braku zaufania do aparatu władzy, potrzeby
wzrostu transparentności i odpowiedzialności w życiu publicznym. Do roku
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1997 szacowano około 40 przypadków BP w Brazylii, do 2000 roku około 100,
kolejne 100 po czterech latach do ponad 400 aktualnie, z czego wysoki udział
(ok. 60%) zajmują miasta duże z populacją powyżej 1 miliona. Budżetowanie
partycypacyjne w Brazylii często odwołuje się do idei demokratyzacji, sprawiedliwości i tworzenia równych szans. Proces ten miał za zadanie wcielenie
w życie demokracji bezpośredniej w bardzo konkretnym wydaniu w ujęciu
deliberacji i współdziałania. Budżetowanie partycypacyjne w Porto Alegre
wywołało poważną dyskusję wokół potrzeby transformacji demokracji i samorządności w rezultacie doprowadzając do wielu reform. Transformacja miała
również wymiar fiskalny. Urealniono zgodnie ze wskaźnikiem inf lacji oraz
wprowadzono progresywne opodatkowanie na dwa główne podatki miejskie,
tj. od nieruchomości i usług. Jednocześnie zwiększono kontrolę podatkową.
Udział podatku od nieruchomości w przychodach miasta wzrósł z 5,8% do 18%,
a całkowite dochody własne miasta podwoiły się na przestrzeni dziesięciu lat.
W rezultacie dochody własne Porto Alegre dochodziły do 60% budżetu miasta,
podczas gdy w innych brazylijskich miastach około 75% stanowiła redystrybucja z budżetu centralnego. Pozytywne doświadczenia w Porto Alegre wywołały
potrzebę zmian w systemie fiskalnym na poziomie krajowym nie tylko w Brazylii. Stały się inspiracją dla wielu krajów. Brazylia była również pierwszym
krajem (miasto Ipatinga), gdzie wprowadzono e-budżetowanie partycypacyjne
z wykorzystaniem innowacji komunikacyjnych. Proces budżetowania partycypacyjnego w Brazylii włączył przede wszystkim słabsze grupy społeczne i dał
głos wcześniej wykluczonym.

Korzenie budżetowania partycypacyjnego w Porto Alegre sięgają lat 90.
XX wieku. Jednak przygotowania do tego procesu rozpoczęto od serii dyskusji toczących się wokół pierwszych wolnych wyborów w 1985 roku. Przełom
polityczny, odzyskiwanie wolności i budowa demokracji stały się fundamentem historii budżetowania partycypacyjnego. W początkowej fazie kluczową
rolę w całym procesie odegrał ruch miejski działający pod szyldem „Związku
Stowarzyszeń Sąsiedzkich”. Podwaliny pod struktury nowego samorządu miasta i dochodzenia do procesu budżetowania partycypacyjnego ukształtowane
zostały przez wiele lat wielostronnych debat. Dzięki temu postawy obywatelskie i świadomość istoty tego procesu zakorzeniona została dostatecznie wcześnie w mentalności mieszkańców miasta. W późniejszej fazie rozwoju nowej
samorządności z budżetem partycypacyjnym jako jego flagowym procesem
to sami mieszkańcy, a nie organizacje, formalne odegrały decydującą rolę.
W procesie z Porto Alegre realizowano zasadę równości i otwartości, a praktyka procesu opierała się o liczne spotkania. Istotną zmianą była transformacja
wewnątrz organizacji administracji miejskiej wynikająca z poparcia politycznego Partii Pracy (Partido dos Trabalhadores, PT), która wygrała wybory
oraz formalnie wprowadziła budżet partycypacyjny w życie. Koordynatorzy
z ramienia Urzędu Miasta odegrali ważną rolę w znaczeniu wsparcia technicznego, lecz również w tworzeniu pozytywnej atmosfery wokół budżetowania partycypacyjnego. Ich zaangażowanie świadczyło o swoistej randze procesu.

Jego przebieg miał charakter kilkuetapowy opierający się o mechanizm deliberatywnego zgłaszania, oceniania i rozstrzygania propozycji. Platformę komunikacji tworzyła Miejska Rada ds. budżetowania partycypacyjnego wybierana
na jednoroczną kadencję, która opracowywała m.in. harmonogram oraz zasady
prac na dany rok. Rada spotykała się regularnie zgodnie z wyznaczonym grafikiem oraz niezależnie organizowane były liczne spotkania sąsiedzkie. Wszystkie spotkania miały charakter otwarty.

Pomimo wielu sukcesów i społecznego zaangażowania następował stopniowy
spadek rozwojowy procesu. Świadectwem stopniowej utraty znaczenia BP
jest udział zakończonych projektów wpisanych do tzw. Planu Inwestycyjnego, który do 2004 roku wynosił średnio 82%, a od 2005 roku jedynie 42%.
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Regres w rozwoju budżetowania partycypacyjnego Porto Alegre najwyraźniej
pokazują wskaźniki wielkości funduszy. W 1994 roku BP wynosił około 75%
budżetu inwestycyjnego i 16% całego budżetu miasta, w 2008 roku wskaźniki te wyniosły 9,6% i 1,3%, a w 2016 roku już symboliczne odpowiednio
5,4% i 0,6%.
Jak ważna jest siła politycznego poparcia niech świadczy zawieszenie od 2017 roku
budżetowania partycypacyjnego w Porto Alegre. Kluczową rolę dla tej decyzji odegrał spadek politycznego poparcia oraz przesunięcie funduszy na duże
inwestycje miejskie. Problemem rozwoju okazał się brak formalnego usankcjonowania i wiążącego charakteru podejmowanych decyzji. Nadzieją jest zmiana
polityczna i przywrócenie BP.
Międzynarodowa sława pioniera budżetowania partycypacyjnego nie uchroniła
Porto Alegre go przed taką sytuacją. Jednocześnie wskazuje się, że aktywne siły
społeczne potrzebują jedynie czasu na odrodzenie budżetowania partycypacyjnego w tym mieście.

Kanada

Budżetowanie partycypacyjne w Kanadzie zapoczątkowane zostało w 125 tys.
mieście Guelph (Ontario) w 1999 roku. Inicjatorem przedsięwzięcia była założona grupa oddolna pod nazwą „Koalicja Wsparcia Sąsiedzkiego” (Neighborhood
Support Coalition), która rozpoczęła proces przy wsparciu władz miasta oraz
różnych podmiotów prywatnych i publicznych. Początkowo w proces angażowało
się część dzielnic w miecie (pięć do trzynastu). Środki rozdzielane w ramach BP
pochodziły z różnych źródeł i były to zarówno, fundusze miejskie, regionalne,
różnych instytucji oraz prywatne. Pomysły działań realizowane były w trzech
wyróżnionych kategoriach: budowanie wspólnoty, angażowanie społeczne,
usługi społeczne.

Podstawą wypracowywania pomysłów był mechanizm deliberacyjny, który
w formule zaawansowanych spotkań realizowany był przez okres około czterech miesięcy. Podejmowane decyzje miały charakter wiążący. W przypadku
Guelph nie odbywało się powszechne głosowanie, a projekty wypracowywane
były w drodze konsensusu na otwartych spotkaniach. Proces ten w pierwotnej
formule realizowany był do 2012 roku.
Za istotną barierę rozwoju BP w Kanadzie wskazuje się niedostateczne środki
przekazywane w ramach tych procesów. W przypadku Guelph środki te wynosiły
około 350 tys. $ (0,1% budżetu miasta). Niskie środki uniemożliwiały realizację
większych inwestycji, w związku z czym z czasem zakres projektów w ramach
BP zaczęto ograniczać przestrzennie. Okazało się to „zabójcze” dla współpracy
i wywołało wiele sporów między mieszkańcami poszczególnych części miasta.
Brak wsparcia finansowego był efektem umiarkowanego wsparcia politycznego,
które głównie uderzało w dalszy postęp inicjatyw. Wskazuje się, iż podłożem
stopniowego ograniczenia środków BP były obawy środowisk politycznych przed
zbyt dużą presją oddolną na uspołecznienie rozwoju lokalnego.

Od 2013 roku w Guelph wprowadzony został system grantowy, który jednak
z uwagi na ukrócenie mechanizmów deliberacyjnych przestał być uznawany
za formułę budżetowania partycypacyjnego.

W sumie w latach 1999–2017 procesy BP realizowane były w Kanadzie w kilkunastu miastach (Guelph, Toronto, Montreal, Hamilton, Dieppe, Hinton, Saint-Basile-le-Grand, Tofino, Peterborough, Victoria, Halifax) oraz na poziomie
prowincji w Ontario. W większości procesów kanadyjskich często dotyczą one
jedynie wybranych dzielnic w przypadku dużych miast oraz projektów ogólnomiejskich w przypadku mniejszych miejscowości. Zazwyczaj dedykowane są one
dla grup wykluczonych. Wiele z tych procesów nie przetrwało w formule budżetowania partycypacyjnego.
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Pierwsze doświadczenie z budżetowaniem partycypacyjnym w Toronto sięgają
inicjatywy podjętej w 2001 roku przez Towarzystwo Mieszkalnictwa z Toronto
(Toronto Housing Community). W 2015 roku wprowadzony został w Toronto
(Ontario, 2,6 mln mieszkańców) miejski pilotażowy projekt budżetu partycypacyjnego w trzech dzielnicach nr 12, nr 33 i nr 34. Projekt pilotażowy zaplanowany został na trzyletni okres.

W pierwszym roku do podziału mieszkańców przeznaczono kwotę 150 tys. $
dla każdej dzielnicy oraz po 250 tys. $ w 2016 oraz 2017 roku. W proces zaangażowanych zostało około 1700 mieszkańców, którzy w trzech kolejnych edycjach
zgłosili 700 projektów, spośród których wybrali 37 projektów do realizacji o łącznej wartość 1,87 mln $. Projekty dotyczyły zasadniczo przestrzeni wspólnych
oraz bezpieczeństwa publicznego. Do głosowania nad projektami dopuszczeni
byli mieszkańcy powyżej 14 roku życia. Frekwencja w głosowaniu była bardzo
niska na poziomie 0,8%. Jako główną przyczynę niskiego zaangażowania mieszkańcy wskazywali niedostateczne środki finansowe i ostateczny efekt projektów
w relacji do nakładu czasu związanego z ich udziałem.

W Toronto, podobnie jak w większości procedur w Kanadzie realizowany jest
czteroetapowy tryb BP tj.: otwarte spotkania wielostronne na których przedstawia się i dyskutuje problemy i potrzeby lokalne (2–3 miesięcy), kolejno prezentowane są propozycje projektów (1 miesiąc) z selekcją ostatecznej listy poddanej
pod głosowanie (1 tydzień), dalej głosowanie mieszkańców (2–3 tygodnie) oraz
finalne przekazanie projektów do fazy operacyjnej przez agendy administracji
miejskiej (12–18 miesięcy). Cały cykl wspierany jest merytoryczne oraz techniczne przez władze i administrację publiczną.

Stany Zjednoczone

Amerykańskie doświadczenia z budżetowaniem partycypacyjnym rozpoczęły się
od Chicago. Start budżetowania partycypacyjnego w Chicago datuje się na 2009 rok.
Proces ten wprowadzono w 49 dzielnicy zamieszkiwanej przez 1,3 mln mieszkańców, a obecnie jest dostępny dla mieszkańców ośmiu spośród pięćdziesięciu
dzielnic miasta.

Największy budżet w Stanach Zjednoczonych (oraz w całej Ameryce Północnej)
realizowany jest w Nowym Jorku, gdzie inicjowany został w 2011 roku przekazując do dyspozycji mieszkańców 6 mln $. Od tego czasu proces wprowadzano
z początkowych 4 do 31 dzielnic. W 2018 roku po wyborach nowych władz liczba
ta zmalała do 27 dzielnic (spośród 51 w mieście). W 2017 roku około 100 tys. mieszkańców Nowego Jorku wzięło udział w głosowaniu podziału 40 mln $ na projekty
obywatelskie. W 2018 roku wprowadzona została poprawka do Statutu Nowego
Jorku ustanawiająca Komisję ds. angażowania mieszkańców odpowiedzialna m.in.
za koordynację prac związanych z budżetowaniem partycypacyjnym. Budżetowanie
partycypacyjne jest dopuszczone przy minimalnej kwocie 1 miliona $ na dzielnicę.

Gabinet Prezydenta Obamy mocno promował ideę budżetowania partycypacyjnego. W 2013 roku wsparł inicjatywę dodatkowymi środkami federalnymi rozdzielanych w systemie grantów (Community Development Block Grants – CDBG),
które zasilają m.in. fundusze BP w Oakland i Niagara Falls. Ważną rolę w popularyzowaniu budżetowania partycypacyjnego w Stanach Zjednoczonych odgrywa
organizacja pozarządowa „Projekt Budżetowania Partycypacyjnego” (The Participatory Budgeting Project – PBP), która w 2014 roku wyróżniona została
za promocję działań na rzecz demokratyzacji życia publicznego w Stanach Zjednoczonych. W opracowaniach wskazuje się na wiążący charakter decyzji podejmowanych w ramach budżetowania partycypacyjnego.
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W Stanach Zjednoczonych bardzo popularne są budżety szkolne, wprowadzane
od szkół podstawowych po uniwersytety. Szkolne wydania budżetowania partycypacyjnego nabierają coraz większego rozgłosu i są obecne w takich miastach
jak: Phoenix, Boston, Nowy Jork, Chicago, San Antonio.

ZAŁĄCZNIKI
Budżetowanie partycypacyjne w wydaniu amerykańskim mocno stawia na dialog. W ramach procesu odbywają się liczne spotkania i debaty metodą burzy
mózgów. Mieszkańcy organizują zgromadzenia sąsiedzkie, wybierają spośród
siebie delegatów, którzy odpowiadają za bieżącą współpracę i kontakty z przedstawicielami administracji. Wspólnie wypracowana lista projektów poddawana
jest pod głosowanie publiczne, które zwykle trwa kilka dni. Projekty z największą liczbą głosów w puli dostępnych środków są kolejno realizowane. Trend
rozwojowy budżetowania partycypacyjnego obserwuje się w szczególności
w przypadku inicjatyw szkolnych. Wskazuje się na ich ogromny walor edukacyjny, budowania kompetencji przywództwa i pracy zespołowej oraz postaw
obywatelskich.

W 2017 roku BP było obecne w 14 amerykańskich miastach, w których realizowanych było około 50 niezależnych procesów. W większości procesów, podobnie jak w Kanadzie, często dotyczą one jedynie wybranych dzielnic w przypadku
dużych miast (Chicago, Nowy Jork, San Francisco, Long Beach, San Juan, Oakland,
St. Louis, Niagara Falls, Bufallo, Clevlend) oraz projektów ogólnomiejskich,
zazwyczaj w przypadku mniejszych miejscowości (Vallejo, Clarkston, Cambridge, Greensboro, Hartford, Seattle, Freehold). Budżetowanie partycypacyjne
wprowadzono również na poziomie hrabstwa w Merced County oraz w innych
wydaniach, tj. jako projekt instytucjonalny kierowany do szkół publicznych
w Phoenix (Phoenix Unified High School District), czy w Nowym Jorku lub proces
dedykowany jedynie do młodzieży w Bostonie. W 2018 roku budżetowanie partycypacyjne wprowadzono jako instrument edukacji obywatelskiej w 400 szkołach publicznych na terenie Nowego Jorku przekazując każdej jednostce środki
w wysokości 2 tys. $.

Zgodnie z danymi PBP, która prowadzi badania w Stanach Zjednoczonych oraz
w Kanadzie w 2018 roku realizowanych było w sumie około 250 niezależnych
procesów, włączając w to inicjatywy szkolne. Większość inicjatyw (ponad 60%)
zainicjowana została po 2014 roku. Kwoty przeznaczane na projekty obywatelskie
znajdują się w przedziale 1–16$ per capita, przy medianie wynoszącej 3$. Biorąc
pod uwagę łączną liczbę około 25 tys. miast na tym obszarze oraz ich potencjał
ekonomiczny, zarówno ilość, jak i kwoty BP nie są to procesy imponujące rozmachem. W rezultacie przekłada się to na niewielkie zaangażowanie mieszkańców. Szacuje się, iż propozycje projektów opracowane zostały przez ponad 1 tys.
mieszkańców, zaś ponad 8 tys. uczestniczyło w spotkaniach miejskich. Frekwencja
w głosowaniu wahała się między 1%–7,2%. Problemem angażowania się społecznego, zwłaszcza na terenie dużych amerykańskich miast jest bariera językowa.
W celu jej przełamania w wielu wielokulturowych miastach, jak w Nowym Jorku,
spotkania organizowane są w różnych językach, a w 2018 roku ulotki dotyczące
BP opracowano w 13 językach narodowych.

Francja

Budżetowanie partycypacyjne we Francji jest częścią systemowego procesu
transformacji w kierunku demokratyzacji życia publicznego. Pierwsze doświadczenia francuskie z budżetowaniem partycypacyjnym sięgają lat 90. XX wieku
i eksperymentów prowadzonych w niespełna 20 tys. Morsang-sur-Orge, gdzie
rodzaj quasi budżetowania partycypacyjnego datuje się na 2002 rok104.

Pierwsze BP odnotowane zostały ponadto w Saint-Denis, Pont-au-Claix, Gringy,
Divion, Firminy, Jarny. Kolejno wprowadziły je m.in. Metz, Rennes i Grenoble.
W 2014 roku uruchomiono BP w Paryżu. W sumie na terenie Francji do 2017 roku
61 miast uruchomiło procesy BP, a na 2018 rok planowało je 50 kolejnych. Szacuje
się, że w 2017 roku ok. 4 mln mieszkańców Francji mogło brać aktywny udział
w procesie BP.
104 Inne źródła podają datę 2001 roku jako debiut BP we Francji.
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ZAŁĄCZNIKI
Budżetowanie partycypacyjne z funduszami w wysokości 10 mln Euro rocznie wprowadzono również w szkołach publicznych w regionie Poitou-Charente.
Na mniejszą skalę system powtórzony został w regionach: Nord-Pas-de-Calais,
Bourgogne oraz Ile-de-Paris.
Pierwotnie inspiracja wprowadzenia budżetowania partycypacyjnego na terenie
Francji miała charakter polityczny. Aktualnie następuje większy zwrot w stronę
inicjatyw oddolnych. Kierunkowi zmian lideruje m.in. sama stolica. Sceptycy
twierdzą jednak, że daleko do deliberacji w przypadku francuskich edycji BP,
a zapowiadany zwrot postaje jedynie w sferze deklaracji.

Budżetowanie partycypacyjne w stolicy Francji (2,1 mln mieszkańców) wprowadzone zostało w 2014 roku. Od tego czasu przeznaczono na nie łącznie niemal
500 milionów Euro. Kwota ta daje jeden z wyższych wskaźników per capita funduszy rocznie (2,3 mln populacja) w relacji do innych krajów rozwiniętych i kształtuje się na poziomie 1,1% budżetu miasta i 5% budżetu inwestycyjnego miasta.
Wskaźnik per capita wynosi około 50$.

Budżet partycypacyjny Paryża określany jest jako największy aktualnie proces
tego typu na świecie. Rozdzielony jest on na frakcję ogólnomiejską w wysokości 30 mln Euro, dzielnicową, dla osiedli o niskim dochodzie mieszkańców oraz
dla szkół publicznych. W 20 wyodrębnionych jednostkach dzielnicowych procesy mają niezależny charakter i budżet ponad 64 mln Euro, a szkoły publiczne
budżet 10 mln Euro.

Budżetowanie partycypacyjne w Paryżu ma swoją podstawę prawną określoną
w tzw. Karcie BP Paryża, która jest swoistym regulaminem budżetowania partycypacyjnego. Instrument ten ma silne wsparcie ze strony władz lokalnych i to polityczne przywództwo wskazywane jest jako kluczowa determinanta jego rozwoju.
Ma ono m.in. znaczenie dla rozszerzenia podmiotów współpracy. Odpowiednie
umowy podpisane zostały przez miasto w 2017 roku w celu rozwinięcia projektów instytucjonalnych dotyczących kwestii transportowej, ważnej zwłaszcza
z perspektywy pasażerów komunikacji publicznej (Resau Autonome des Transports Parisiens).

W strukturze organizacyjnej administracji miasta wyodrębniony został komitet
sterujący składający się z dyrektorów paryskiej administracji oraz 9-osobowa
jednostka koordynująca bieżące prace nad Budżetem. Na szczeblu ogólnomiejskim działa ponadto tzw. Komisja Paryska (Parisian Comission), w składzie której znajdują się mieszkańcy, reprezentanci organizacji pozarządowych, różnych
instytucji oraz administracji Paryża. Komisja dokonuje selekcji projektów o znaczeniu dla całego miasta. Dodatkowo w poszczególnych dzielnicach i jednostkach
współpracujących zaangażowanych jest łącznie około 300 pracowników wspierających proces. W dzielnicach tworzone są Komisje, które podobnie jak ta na szczeblu
miejskim dokonują oceny i wyboru projektów zgłaszanych przez mieszkańców.
Ich skład jest ściśle dookreślony. Ponadto komisje dzielnicowe współpracują
z rozsianymi po mieście 122 komitetami sąsiedzkimi.

Budżetowanie partycypacyjne w Paryżu ma charakter deliberacyjny, który związany jest w szczególności ze spotkaniami mieszkańców, w tym zebrań komitetów sąsiedzkich. Jednak określenie regulaminu, w tym zasad procesu i kryteriów
oceny projektów pozostaje w wyłącznej gestii władz. Ostatecznego wyboru projektów dokonuje się w głosowaniu powszechnym, które jest otwarte dla wszystkich bez względu na wiek i narodowość. Głosowanie odbywa się zarówno on-line
jak i w około 200 punktach wyborczych zlokalizowanych w mieście, spośród których około połowa ma charakter mobilny. Znamienne jest, iż od czasu wprowadzenia szeroko dostępnych punktów wyborczych w przestrzeni miasta udział głosów
on-line spadł z 62 do 49%. Jednocześnie w głosowaniu wzrósł udział osób młodych (poniżej 25 roku życia) z 26% do 41%.
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ZAŁĄCZNIKI
Aktywność paryżan liczona ilością zgłoszonych projektów to 5 tys. inicjatyw
projektów w 2015 roku, około 3200 w 2016 roku i 2600 w 2017 roku. Wnioskodawcy zgłaszanych projektów spotykają się podczas warsztatów deliberatywnych. W efekcie spotkań często dochodzi do łączenia pomysłów. W 2015 roku
5 tys. pierwotnych zgłoszeń przekształcono w ostateczne 188 projektów poddanych pod głosowanie ogółu mieszkańców, a w 2016 roku było to odpowiednio 3,2 tys. i 219.

Istotny jest trend rozwojowy procesu. Warto odnotować, że podczas debiutu BP
w Paryżu w 2014 roku poddanych pod głosowanie zostało 9 projektów spośród
15 zgłoszonych. Należy zwrócić uwagę, iż łączenie projektów wpływa na ich multiplikowanie w różnych dzielnicach. Na jeden projekt składa się zatem np. 14 przestrzeni co-workingu dla studentów (2 mln Euro), czy 40 ogrodów wertykalnych
(2 mln Euro). Grupowanie wpływa zatem na inny (niż w Polsce) stan liczebny i średnie kwoty poszczególnych projektów.

W głosowaniu w 2015 roku wzięło udział niemal 41 tys. mieszkańców. W 2016 roku
wskaźnik udziału wzrósł do niemal 93 tys., a w 2017 roku do około 160 tys.
Od 2016 roku fundusze BP zwiększono do niemal 100 mln Euro z pierwotnych
17 mln Euro.
Tematycznie projekty koncentrują się wokół 4 głównych obszarów tj.: przestrzeń
publiczna (25%), środowisko naturalne (15%), transport i komunikacja (13%)
oraz kultura i sztuka (8%).

Rozwój BP w wydaniu paryskim zmierza z kierunku top-down do większego
wsparcia inicjatyw oddolnych. Transformacja ta ma pobudzić mieszkańców i zbliżyć proces do systemu brazylijskiego. Związana jest także z reakcją na głosy krytyki zwłaszcza w kontekście mało deliberatywnego etapu weryfikacji projektów.
Udział projektów poddanych pod głosowanie w relacji do projektów zgłoszonych
jest relatywnie niski do innych miast i wynosi ok. 19%.

Belgia

Demokratyzacja władzy jest ważnym elementem debaty publicznej w Belgii.
W Regionie Walońskim w 2002 roku wprowadzony został zbiór zasad w kierunku
demokratyzacji i uspołecznienia rozwoju lokalnego (Code de la démocratie locale
et de la décentralisation). Partycypacja mieszkańców jest w tym regionie elementem zarządzania strategicznego. Doświadczenia z budżetem partycypacyjnym zainaugurowano w Belgii w 2004 roku w niespełna 100 tys. miasteczku
Mons. Pierwsze „eksperymenty” z tym procesem z uwagi na błędy organizacyjne, w tym zwłaszcza brak transparentności i czytelności nie należały do zbyt
udanych. Wraz ze wzrostem zainteresowania BP władze Walonii zdecydowały
się w 2012 roku wprowadzić do prawa przepisy regulujące podstawowe zasady
budżetowania partycypacyjnego. Zakres legislacji nie narusza autonomii i fakultatywnych decyzji poszczególnych jednostek.

Budżetowanie partycypacyjne w stolicy kraju, Brukseli (około 170 tys. mieszkańców) wprowadzono w 2018 roku. Aktywnie w proces zaangażowanych było około
600 mieszkańców, z czego 200 poprzez udział w spotkaniach i około 400 w drodze
dyskusji na dedykowanej BP platformie on-line. Zgłoszonych zostało 105 pomysłów,
z których 19 projektów poddanych zostało pod głosowanie mieszkańców. W głosowaniu, w którym udział wzięło ponad 2 tys. mieszkańców wybrano 10 projektów
o wartości 134 tys. Euro.
BP w Brukseli nie należy do imponujących, zwłaszcza gdy zestawi się go
z 12 tys. Wortegem-Petegem, w którym władze przeznaczyły kwotę 100 tys. Euro.
W tym małym belgijskim miasteczku spośród 55 zgłoszonych przez mieszkańców projektów wybrano do realizacji 27. Frekwencja w głosowaniu wyniosła
około 14%.
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ZAŁĄCZNIKI
Wyjątkowo oryginalną formułę budżetowania partycypacyjnego w Belgii wypracowano w Antwerpii (około 500 tys. mieszkańców).

Proces budżetowania partycypacyjnego uruchomiony został w Antwerpii
w 2013 roku. Zasięg przestrzenny ograniczony został do centralnej części miasta zamieszkiwanej przez 190 tys. mieszkańców. Na budżet partycypacyjny
przekazano pokaźną kwotę 1,1 mln Euro, co stanowi 10% rocznego budżetu
dzielnicy.

Mechanizm uspołecznienia w Antwerpii ma solidne podstawy polityczne i społeczne. Poparcie dla budowania demokracji partycypacyjnej jest znaczące co znajduje swoje odzwierciedlenie w konstrukcji BP. Jej założenia są mocno osadzone
w mechanizmie deliberacyjnym. Kluczowy jest sam proces, a efekty są rezultatem
budowania wspólnoty. Wartości kolektywne oraz wypracowanie wspólnej wizji
na miasto są mocno akcentowane.

Wybór projektów jest skomplikowanym procesem, gdyż nie odbywa się w prosty
sposób w trybie głosowania powszechnego, lecz w efekcie konsensusu w drodze licznych wielostronnych spotkań. W związku z tym niezbędna jest dobra
organizacja i koordynacja procesu, która realizowana jest przez administrację
miasta, przy wsparciu naukowców i różnych ekspertów. Środowisko akademickie ma za zadanie m.in. ewaluację procesu, w tym identyfikację problemów
i błędów procesu oraz wskazywanie nowych rozwiązań. Naukowcy odegrali
m.in. ważną rolę w określeniu grup wykluczonych i wypracowanie metod włączenia ich w proces.

W otwartych spotkaniach uczestniczy w sumie około 1,2 tys. – 1,5 tys. mieszkańców rocznie. Coroczny cykl ustaleń w zakresie BP zaczyna się w marcu, a kończy we wrześniu listą projektową zawierającą 50–60 zadań realizowanych przez
Miasto. Od uruchomienia procesu BP w 2013 roku zrealizowanych zostało około
500 projektów mieszkańców.

Formuła spotkań ma swój ściśle określony przebieg. Z uwagi na aspekty merytoryczne ustalono minimalny wiek uczestników na poziomie 15 lat. Podczas
spotkań wstępnych stoliki składające się z 6 uczestników wybierają w drodze
konsensusu 5 tematów spośród 93 tematów z listy (rodzaj uszczegółowionych
zadań własnych miasta). Z list poszczególnych zespołów wybiera się 12 najczęściej powtarzających się tematów np. parki, place zabaw, ścieżki rowerowe itp.
Ważnym elementem wyboru projektów, poza rozpoznaniem potrzeb różnych
stron jest osadzenie tematów w realiach ekonomicznych. Uczestnicy otrzymują
„cennik” zadań, w celu oszacowania finansowych możliwości ich realizacji przy
określonym budżecie. Kolejny etap nazywany „forum dzielnicowym” polega
na konkretyzowaniu tematów i formułowaniu ich w projekty. Każdy stolik składający się z ośmiu uczestników rozdysponowuje 1 mln Euro na ustalone na wcześniejszym etapie 12 tematów. Przebieg deliberacji ma oryginalną formułę gry.
Każdy z uczestników otrzymuje po 12 żetonów w określonym kolorze o wartości 10 tys. Euro każdy. Uczestnicy przydzielają żetony do wybranych tematów. Temat jest uznawany jako ważny jeżeli co najmniej 4 uczestników oznaczy
go żetonem, a łączna wartość żetonów da kwotę co najmniej 60 tys. Euro. Etap
„Forum” kończy się przydzieleniem ustalonej przez wszystkie stoliki wielkością
funduszy dla poszczególnych tematów. W trzecim etapie mieszkańcy zgłaszają
propozycje projektów do ustalonych wcześniej tematów. Pomysły zgłaszane
są indywidualnie oraz zespołowo, zarówno on-line, jak i bezpośrednio. Przed
ostateczną otwartą fazą jaką jest tzw. „Festiwal BP” projekty poddawane są ocenie merytorycznej. Deliberacja na tym etapie związana jest z rozstrzyganiem
wyboru projektów, zarówno biorąc pod uwagę ich charakter oraz konkretny
koszt. Finałem debat stolikowych jest wyselekcjonowanie 5 projektów. Do realizacji wybierane są projekty z czołówki listy rankingowej w ramach poszczególnych tematów, aż do wyczerpania puli budżetu.
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Źródło: https://www.antwerpen.be

W procesie w Antwerpii duże znaczenie przykłada się do kontaktu bezpośredniego
i budowania relacji między mieszkańcami. Uznano jednak, że część mieszkańców
może w ten sposób być wykluczona. W związku z tym z czasem spotkania mieszkańców uzupełniono platformą on-line. Główny akcent kładzie się jednak na część procesu dziejącą się w sferze offline. Wyraźne to jest m.in. poprzez zróżnicowanie wag
listy rankingowej w relacji 80% dla wersji offline i 20% dla wersji on-line.

Budżetowanie partycypacyjne w Antwerpii ma wysoka rangę polityczną. Przekłada się to na duże zaangażowanie administracji miasta oraz zaawansowaną kampanię informacyjną, komunikacyjną i promocyjną. Celem jest włączenie w proces
możliwie jak największej części społeczeństwa.
Sukcesem budżetowania partycypacyjnego w Antwerpii jest budowanie rzeczywistej wspólnoty, a różnorodność projektów godzi potrzeby wielu uczestników.
Szczególną wartością oryginalnej formuły jest budowanie wzajemnego zaufania i poczucia tożsamości. „Prawo do miasta” materializuje się w konkretnej sile
sprawczej mieszkańców.

Hiszpania

Procesy budżetowania partycypacyjnego w Hiszpanii charakteryzuje duża dynamika i zmienność w czasie. Pierwsze z projektów BP zostały zainicjowane w 2001 roku
w trzech gminach Andaluzji (Kordoba, Puente Genil i Cabezas de San Juan).
Na koniec pierwszej dekady XXI w. Hiszpania mogła pochwalić się najwyższym
wskaźnikiem wzrostu budżetowania partycypacyjnego w Europie. Niewątpliwie
jest to związane z silnie rozbudowanymi lokalnymi formami uczestnictwa ludności
w życiu publicznym. System ten był tworzony stopniowo i konsekwentnie, jeszcze
przed ustąpieniem reżimu generała Franco i reaktywacją hiszpańskiej demokracji. Lokalne systemy partycypacji z czasem uległy sformalizowaniu i funkcjonują
z większą lub mniejszą intensywnością w większości hiszpańskich gmin.
Struktura uczestnictwa (partycypacji) ludności w lokalnym zarządzaniu, wykreowana m.in. wokół rad miejskich, stowarzyszeń obywatelskich i sąsiedzkich,
zbudowała solidne fundamenty różnorodnym formom budżetowania partycypacyjnego. Istotne znaczenie w motywacji samorządów do wdrażania budżetów
partycypacyjnych miała duża aktywność partii politycznych (głównie lewicowych; np. PSOE lub IU). Budżety partycypacyjne w Hiszpanii są działaniami
fakultatywnymi o całkowicie oddolnym pochodzeniu, realizowanymi na niskich
szczeblach władz samorządowych.
Prowadzone analizy wskazują na wielość odmian procesów budżetowania partycypacyjnego i częste ewolucje charakteru indywidualnych rozwiązań. W latach
2011–2015, z uwagi na transformację wewnętrznych struktur politycznych i kryzys gospodarczy zmniejszający budżety licznych hiszpańskich samorządów,
a wiele udanych przedsięwzięć budżetowania partycypacyjnego zostało nagle
zaniechanych. W 2009 roku realizowano blisko 150 procesów BP, w 2013 roku
było ich tylko 80, w większości w jednostkach liczących mniej niż 1000 miesz-
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kańców. Wybory do samorządów lokalnych przeprowadzone w 2015 roku przyczyniły się do uruchomienia swoistej „partycypacyjnej rekonkwisty”. Lewicowe
skłonności większości hiszpańskich gmin, często zarządzanych przez zupełnie
nowe ugrupowania polityczne (np. PODEMOS) sprawiły, że stały się one bardziej
otwarte na programy partycypacyjne.

Po raz pierwszy programy BP pojawiły się w dużych miastach, takich jak Madryt,
Walencja, Saragossa i Barcelona. W 2017 roku na terenie samej tylko Katalonii
wdrożono około 100 budżetów partycypacyjnych, a liczba ich w pozostałej części kraju była przynajmniej trzykrotnie większa. Należy jednak pamiętać, że nie
istnieje żadna zbiorcza baza danych w tym zakresie.

Przytoczone dane są jedynie przybliżeniami, niemniej jednak kreślą kierunek
zmian BP w Hiszpanii i wskazują na rozwój systemów budżetowania partycypacyjnego, w czym znaczący wpływ przypisuje się szerokiemu włączeniu
narzędzi cyfrowych w projektowanie i wdrażanie tych procesów (Internet,
smartfony).

Pierwsze procesy budżetowania partycypacyjnego w Hiszpanii skupiały się głównie na małych inwestycjach w infrastrukturę. Aktualnie istnieje większa różnorodność i tylko 45% badanych procesów ogranicza zakres BP do infrastruktury.
Większość (55%) obejmuje inne obszary wydatków komunalnych, zwłaszcza związane z realizacją programów, działań i usług komunalnych. Zakres tematyczny projektów budżetów partycypacyjnych nie jest określany w żaden formalny sposób.
Ustalenia priorytetów BP, w których uczestnictwo jest otwarte wyłącznie dla obywateli (na indywidualnych zasadach), w 91,3% przypadków odbywa się w drodze
głosowania. Tylko w 8,7% procesów stosowane są tzw. kryteria „sprawiedliwości dystrybucyjnej”. Z kolei w procesach budżetowania partycypacyjnego, które
pozwalają również na udział kolektywów i stowarzyszeń, opcja ustalania priorytetów poprzez głosowanie spada do 65,7% przypadków, a możliwość ustalenia priorytetów za pomocą określonych kryteriów wzrasta do 25,7%.

W Hiszpanii wyróżnia się następujące „ścieżki” składania propozycji do budżetów partycypacyjnych:
– poprzez sieć Internet (w niektórych gminach osoba składająca wniosek musi
dodatkowo osobiście zgłosić się do siedziby władz, aby wyjaśnić swoją propozycję),
– bezpośrednio w siedzibie władz lokalnych (indywidualnie lub jako przedstawiciel grupy osób, która wcześniej omówiła propozycje, na przykład za pomocą
Internetu),
– z a pośrednictwem stowarzyszeń.

W wielu przypadkach decyzje, które propozycje zostaną poddane głosowaniu,
podejmują tylko obecni na spotkaniach deliberacyjnych. Większość procesów
BP (71,2%) korzysta zarówno ze spotkań często określanych jako „okrągły stół
budżetowania uczestniczącego” lub „uczestnicząca rada budżetowa”, jak i narzędzi cyfrowych, chociaż istnieją różnice w wykorzystaniu tych ostatnich w zależności od wielkości gminy. Im mniejsza gmina, tym mniejsze prawdopodobieństwo
wykorzystania narzędzi cyfrowych w organizacji procesu. Większe miasta znacznie częściej używają kombinacji obu form uczestnictwa. Za ostateczną weryfikację zgodności wszystkich propozycji z hiszpańskim prawem odpowiedzialna jest
władza lokalna. Gdy propozycje „przejdą” przez etap przeglądu, gmina umieszcza je w Internecie, a każdy obywatel może głosować na nie z własnego domu.
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Getafe (181 tys. mieszkańców) jest ośrodkiem przemysłowy położonym w obszarze metropolitalnym Madrytu. Budżet partycypacyjny w tym mieście działał
w dwóch okresach – w latach 2007–2011 i od 2016 roku do dziś (2019). Kryzys
finansowy końca 1. dekady XXI wieku i wzrost popularności partii konserwatywnych nie pozostał tutaj bez wpływu na ciągłość procesów partycypacyjnych
w Getafe. Historia BP w tym mieście jest kwintesencją losów wielu procesów par-
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tycypacyjnych w Hiszpanii. BP w Getafe jest powadzony przez tzw. zgromadzenie
sąsiedzkie (dzielnicowe), wspomagane przez tzw. sąsiedzki (dzielnicowy) komitet
Budżetów Partycypacyjnych.

Wnioski do BP mogą składać mieszkańcy zameldowani w Getafe w wieku 16 i więcej
lat, a także stowarzyszenia i grupy, których siedziba lub zakres działania znajduje
się w granicach miasta. Udział osób niepełnoletnich jest realizowany za pośrednictwem Komisji ds. Uczestnictwa Dzieci i Młodzieży.

W BP Getafe duży nacisk kładzie się na stosowanie tzw. kryteriów wykonalności. Propozycje projektów muszą być możliwe do zrealizowania w ramach kompetencji gminy. Te projekty, które wchodzą w zakres kompetencji innych szczebli
administracji, nie zostają uwzględnione. Wnioski muszą być zgodne z zasadami
wolnej konkurencji i nie mogą naruszać jakichkolwiek przepisów prawa (np. prawa
zamówień publicznych). Koszty realizacji projektów nie mogą przekroczyć budżetu
uzgodnionego dla każdego procesu w każdej z dzielnic. Nie mogą one pokrywać się
z inwestycjami lub programami przewidzianymi przez instytucje miejskie, z wyjątkiem sytuacji, w których mogą stanowić ich uzupełnienie lub wprowadzić poprawę
w jakości ich realizacji i funkcjonowaniu. Propozycje projektów dzielone są na dwie
kategorie: „Propozycje inwestycyjne” i „Propozycje programów”. Zgłaszający mają
obowiązek udzielenia pomocy Komisji, poprzez np. udzielenie dodatkowych
informacji lub wyjaśnień.
Wysokość budżetu partycypacyjnego w latach 2018 i 2019 kształtowała się
na poziomie 3,4 mln Euro, co stanowiło nieco ponad 2% wysokości rocznych
wydatków z budżetu Getafe.

Charakterystyczna jest bardzo niska aktywność mieszkańców. Zgłoszonych zostało
446 propozycji, z których pod głosowanie poddano 171 projektów. Do głosowania
w 2018 roku przystąpiły zaledwie 2673 osoby (w 2017 roku – 1905 osób). W większości głosy oddano przez Internet (2336 osób); pozostałe głosy oddano w instytucjach
miejskich za pomocą kart.

Przeciętny proponowany koszt realizacji propozycji inwestycyjnych wahał
się od 100 tys. do 300 tys. Euro. Wśród wybranych wskazać można działania
na rzecz infrastruktury tj. przebudowa dróg i remonty oświetlenia, modernizacja parków, fontanny, tworzenie i przebudowa powierzchni rekreacyjnych i terenów sportowych do bezpłatnego lub regulowanego użytkowania etc. W kategorii
usług związanych m.in. z wypoczynkiem i czasem wolnym, kulturą, sportem lub
edukacją koszt był zdecydowanie niższy tj. około 12 tys. Euro.

Ukraina

Ukraina będąca „młodą demokracją” wciąż znajduje się w fazie transformacji instytucji politycznych i społecznych, rekonstrukcji gospodarki narodowej,
tworzenia warunków rozwoju regionalnego i lokalnego. Mechanizmy budżetowania partycypacyjnego stanowić mogą wartościowe narzędzie budowania demokracji bezpośredniej. W ukraińskiej nomenklaturze funkcjonuje kilka
określeń mechanizmów współdziałania władz lokalnych ze społeczeństwem,
których zasadniczym celem jest zaangażowanie obywateli w proces budżetowy, w określenie priorytetów wydatków budżetowych, zgłaszanie projektów
i dołączanie do zespołów projektowych, głosowanie i kontrolę nad ich realizacją
(громадський бюджет – budżet publiczny; бюжет участі – budżet „uczestnictwa”; партиципаторний бюджет – budżet partycypacyjny).
Obecnie na Ukrainie panuje boom na budżety partycypacyjne. Pierwszy BP został
wprowadzony w życie w 2015 roku pilotażowo w trzech miastach: Czernihowie,
Czerkasach i Połtawie. Po czterech latach według Centrum Rozwoju Innowacji ponad 1 milion obywateli Ukrainy bierze udział w budżetach uczestniczących
w ponad 150 miastach. Jest to wynik, jakiego dojrzałe społeczeństwa europejskie
nie osiągnęły przez dziesięciolecia. Świadczy to również o olbrzymim głodzie
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uczestniczenia w dystrybucji budżetów lokalnych poprzez tworzenie projektów mających na celu podniesienie poziomu życia. Pierwszy BP w Czernihowie
wyniósł 4,8 mln UAH105 (hrywien ukraińskich) (1% dochodów budżetu miasta).
Kwota została podzielona „po połowie” między duże (do 1,2 mln UAH na projekt)
i małe (do 360 tys. UAH na projekt) projekty. Czernihowska Rada Miasta otrzymała 73 projekty, z których 56 odpowiadało określonym wymaganiom. Głosowanie, w którym wzięło nieco ponad 11,5 tys. mieszkańców miasta (4% populacji)
odbywało się wyłącznie w wersji papierowej.

Budżety partycypacyjne na Ukrainie posiadają wiele cech wspólnych, jednak część ośrodków wykształciło unikalne cechy procesów. Minimalna kwota
budżetu partycypacyjnego wynosi zazwyczaj nie mniej niż 1% dochodów budżetu
miasta w danym roku. W większości przypadków stosuje się podział projektów
na „duże” i „małe”. Przeciętnie na „mały projekt” przeznaczano 200 tys. – 250 tys.
UAH, na „duży” – od 250 tys. do 1 mln. UAH. Stosunek finansowania projektów
w ramach jednego budżetu w większości ośrodków wynosi średnio 60% dla
małych i 40% dla dużych projektów. Przykładem odstępstwa od powyższej
„zasady” jest budżet partycypacyjny Żytomierza (proporcje 30–70%). Obowiązkowe jest zbieranie podpisów mieszkańców miast w celu potwierdzenia wstępnego zainteresowania mieszkańców – odpowiednio 25 i 50 podpisów. W Odessie
i Charkowie, aby projekt mógł być poddany głosowaniu, konieczne jest zebranie 50 podpisów. Jeszcze bardziej wymagający pod tym względem jest Kijów,
gdzie na małe projekty wymagane jest 50 głosów, duże „potrzebują” 200 głosów.
Jednocześnie, aby projekt mógł zostać poddany pod głosowanie konieczne jest
przeprowadzenie publicznej dyskusji. W Iwano-Frankowsku na początku roku
kalendarzowego obowiązkowe jest prowadzenie publicznych debat na temat
priorytetów rozwoju miasta i identyfikowanie problemów – tematów projektów.
Wyjątkowe praktyki obowiązują w Odessie i Charkowie, gdzie autorami projektów mogą być organizacje publiczne i podmioty gospodarcze. Ponadto w Charkowie kwota dla organizacji obywatelskich została ustalona na 40% wielkości
budżetu partycypacyjnego.

Ogólnie rzecz biorąc, pozytywne z założenia podejście, w praktyce prowadzi
do tego, że partie polityczne, przedsiębiorstwa komunalne i instytucje (te ostatnie generalnie finansowane bezpośrednio z budżetu lokalnego) uczestniczą
w podziale środków, co jest sprzeczne z samą zasadą budżetu partycypacyjnego.

W budżetach partycypacyjnych wskazywane są obszary tematyczne, w których można składać projekty (np. bezpieczeństwo i porządek publiczny, kształtowanie krajobrazu i infrastruktury, oszczędzanie energii, kultura i turystyka,
usługi komunalne, edukacja, zdrowie, ochrona socjalna, sport i telekomunikacja, komunikacja i technologia informacyjna). Nie jest to jednak obligatoryjna
praktyka. Uprawnieni do głosowania mogą oddać głos na jeden duży i jeden
mały projekt, za wyjątkiem Kijowa gdzie zagłosować można na 5 małych projektów. Głosowanie odbywa się przez 10 do 15 dni. Najdłuższy czas głosowania
przyjęto w Charkowie – 60 dni. Ustalenie wyników zajmuje od dwóch do pięciu
dni. W 19 ośrodkach regionalnych zgodnie z przepisami rad miejskich mieszkańcy miasta mają możliwość głosowania zarówno za pośrednictwem systemu
elektronicznego, jak i na stanowiskach do głosowania, wypełniając odpowiedni
formularz. W Odessie, Użhorodzie i Łucku głosowanie odbywa się wyłącznie
w formie elektronicznej, co znacznie ogranicza zakres potencjalnych uczestników tylko do aktywnych użytkowników Internetu. W Charkowie procedura jest
elektroniczna, ale daje możliwość wyboru między głosowaniem przez system
elektroniczny lub przez specjalny terminal. Dotychczas tylko w dwóch ośrodkach władze miasta zwróciły uwagę na potrzeby grup społecznie wrażliwych.
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W Nikołajewie mieszkańcy miast, którzy ze względu na swoje cechy fizyczne
nie mają możliwości samodzielnego wypełnienia karty do głosowania lub głosowania osobiście, mają prawo skorzystać z pomocy swoich krewnych, krewnych
i innych osób, polecając im złożyć wypełnioną kartę do głosowania. Procedura
przyjmowania propozycji i głosowania nad nimi należy do najbardziej zaawansowanych technologicznie wśród wszystkich krajów organizujących budżety
partycypacyjne. Platforma elektroniczna „Community Project” jest maksymalnie zintegrowana z ukraińskim systemem informatycznym. Moduł autoryzacji
akceptuje wszystkie nowoczesne systemy identyfikacji: identyfikatory bankowe,
podpisy elektroniczne, elektroniczne karty wydawane mieszkańcom poszczególnych miast. Taki system gwarantują integralność głosowania. Z platformy
korzysta ponad 50 miast Ukrainy. W 2017 roku za jej pośrednictwem przesłano
do systemu ponad 3,2 tys. projektów, a w głosowaniu wzięło udział 344 tys. osób.

Niestety, budżety partycypacyjne na Ukrainie nie są pozbawione wad. Niezadowoleni obywatele i przedstawiciele organizacji obywatelskich twierdzą, że stanowią one narzędzie manipulacji zamiast budowania demokracji bezpośredniej.
Wśród zwycięzców głosowań przeważają bowiem projekty związane ze szkołami i instytucjami medycznymi, na przykład we Lwowie wybrano trzy duże projekty, z których dwa dotyczyły budowy szkolnych obiektów sportowych, a jeden
remontu sali operacyjnej w ośrodku zdrowia. Podobnie w Kijowie – dwa z trzech
dużych zwycięskich projektów dotyczyły aranżacji sali gimnastycznej i oddziału
hematologicznego szpitala.

W Żytomierzu (około 266 tys. mieszkańców) бюжет участі został zainicjowany w 2016 roku. Proces partycypacyjny składa się z kilku etapów: złożenie
projektów, przegląd i weryfikacja projektów, kampania promocyjna, głosowanie
i ogłoszenie wyników. Liczba głosów wsparcia, które powinny zostać zebrane przez
projekt w celu weryfikacji projektów: w przypadku dużego projektu – 30 głosów,
małe – 10 głosów. W 2018 roku bezwzględna kwota wydatków na realizację projektów w następnym roku budżetowym (2019) wynosiła ponad 15 mln UAH, z czego
70% (ponad 10 mln UAH) skierowano do dużych projektów, 30% (ponad 4 mln
UAH) – do małych. Maksymalny koszt dużego projektu określono na 1,5 mln UAH.
(1,35 mln UAH + 10% rezerwy), małego projektu do 500 tys. UAH (450 tys. UAH
+ 10% rezerwy). W 2018 r. łącznie zatwierdzono 80 projektów do głosowania
(43 dużych, 37 małych).

Uprawnieni to osoby mieszkające i studiujące w mieście Żytomierz, które głosować
mogły na dwa małe i dwa duże projekty poprzez stronę: https://zhytomyr-budget.e-dem.in.ua/#/ (autoryzacja wyborców odbywa się w systemie elektronicznym przez BankID, elektroniczny podpis cyfrowy) oraz w tzw. punktach wsparcia
(np. Urząd Miasta Żytomierz). Realizacja projektów wybranych w danym roku
następuje w kolejnym roku budżetowym.

Wielka Brytania

Początki budżetowania partycypacyjnego w Wielkiej Brytanii datuje się na lata
90. XX wieku. Pierwszą miejscowością, która zainteresowała się wprowadzeniem
BP było Salford (1996 rok). Przedstawiciele miejscowych władz oraz organizacji pozarządowych spotkali się z wysłannikami z Porto Alegre, co zaowocowało przeprowadzeniem studium wykonalności BP. Stopniowo tematem zaczęli
interesować się przedstawiciele innych brytyjskich miejscowości, gdyż idea
BP doskonale wpisywała się w prowadzaną ówcześnie politykę decentralizacji
i pogłębiania demokracji lokalnej. Jednym z bardziej istotnych aspektów BP stał
się rozwój partnerstw między instytucjami sektora publicznego, organizacjami
społecznym i przedstawicielami sektora prywatnego. Sieciowanie ważnych graczy wspierały kolejne dokumenty m.in. Strategiczne Partnerstwo Lokalne (Strategic Local Partnership), Strategia Społeczna (Social Strategy), Porozumienie
Lokalne (Local Agreement).
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W 2006 roku powstał Participatory Budgeting Unit (PB Unit) – projekt zainicjowany przez Kościelną Akcję przeciw Ubóstwu (Church Action on Poverty). W kolejnym roku brytyjskie Ministerstwa do spraw społecznych i samorządów lokalnych
(The Department for Communities and Local Government) zapowiedziało rządowe wsparcie finansowe dla projektów pilotażowych BP. We wrześniu 2008 roku
rząd Wielkiej Brytanii ogłosił uruchomienie pionierskich budżetów partycypacyjnych realizowanych w ponad 30 obszarach tematycznych. Co warte podkreślenia
– wprowadzenie każdego kolejnego BP w Wielkiej Brytanii poprzedza działanie
o charakterze pilotażowym, prowadzone na małej przestrzeni lub w obrębie konkretnej grupy społecznej, przy użyciu niewielkich kwot pieniężnych. Być może
dlatego większość doświadczeń brytyjskich dotyczy programów rozdzielania
małych grantów o niewielkim zasięgu oddziaływania przestrzennego i formalnego. Wydatki planowane w ramach tego typu działań zazwyczaj nie są bezpośrednio związane z większym budżetem, np. z budżetem miasta, ponadto – często
mają charakter akcji jednorazowych.

Niekiedy małe grant y traktowane są jako wstęp do działań zakrojonych
na szerszą skalę. Dzięki uczestnictwu w takich mikroprogramach mieszkańcy
i instytucje wspomagające zyskują szansę zdobycia doświadczeń, które przydają się w BP realizowanych z wykorzystaniem większych sum i na większym
obszarze.

Władze większych jednostek terytorialnych wydzielają z budżetu pewną część
środków, które są następnie przydzielane dzielnicom czy osiedlom. W ramach
tych mniejszych jednostek mieszkańcy decydują o tym, na co pieniądze zostaną
wydane. Środki przeznaczone na program BP mogą dotyczyć również planowanych inwestycji a nie tylko zmian związanych z usługami już funkcjonującymi.
Potencjalny zasięg takich działań jest mocno zróżnicowany i może dotyczyć pieniędzy przeznaczonych na rozwój różnych dziedzin – m.in. ochrony środowiska,
sportu i rekreacji, czy gospodarki mieszkaniowej a nawet działań stricte branżowych (np. projekty BP dotyczące sadownictwa w okolicach Leeds).

BP w Wielkiej Brytanii odnoszą się również do budżetów instytucji, którymi
dysponują np. jednostki policji, czy służba zdrowia. Wśród rodzajów BP w Wielkiej Brytanii wymienić należy również formy przeznaczone dla osób młodych
(U-decide; w tym przypadku liderem-protoplastą BP była organizacja „Save the
Children”, czy budżetowanie partycypacyjne w mieszkalnictwie socjalnym. Proces ten pilotowany i konsultowany jest przez „Participatory Budgeting within
Social Housing”, w którego realizacji biorą udział stowarzyszenia mieszkaniowe,
spółdzielnie, najemcy i organizacje zajmujące się zarządzaniem mieszkalnictwem
socjalnym.

Przydział i podział środków BP bazuje z reguły na dogłębnym badaniu i konkretnym wskazaniu priorytetów rozwoju lokalnego. Służą temu coroczne konsultacje
budżetowe obejmujące dyskusje na temat całego lokalnego budżetu i tego, na co
wydawane są pieniądze pochodzące z podatków. Działające w ramach dzielnicy
rady mieszkańców lub inne struktury przez nich wyłonione, mogą monitorować
proces tworzenia budżetu lokalnego, w tym wyodrębnionego BP.

W Wielkiej Brytanii większość władz lokalnych prowadzi usługi w rodzaju konsultacji budżetowych. Specjalne jednostki lub instytucje towarzyszące pomagają w opracowywaniu i realizacji procesów partycypacyjnych, oferują również
usługi badawcze, wsparcie techniczne, w tym ocenę i monitorowanie procesów
BP. Rolę suportu w realizacji idei BP w Wielkiej Brytanii pełnią też liczne organizacje społeczne i instytucje finansowe.

84

Reasumując powyższe informacje stwierdzić należy, że brytyjskie BP są bardzo zróżnicowane, nie wykazują ciągłości realizacji celów. PB mają jednocześnie
wymiar bardzo praktyczny i utylitarny – mają spełniać swoją rolę w danym miejscu, w danym okresie. Wszystko to powoduje, że dane dotyczące wielkości kwot
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przeznaczanych na BP i frekwencja wyborcza są trudno porównywalne. Generalnie
wśród znawców problematyki brytyjskich BP pokutuje opinia o relatywnie niskim
stopniu aktywności społeczności lokalnych. Mała liczba uczestników sprawia,
że wyniki głosowania są bardzo podatne na wpływ zorganizowanych grup.

BP w Dundee (Szkocja, 143 tys. mieszkańców) określony mianem „Dundee Decides” został opracowany w kontekście realizacji istniejących strategii zaangażowania społecznego. Przed rozpoczęciem „Dundee Decides” przeprowadzone
zostały liczne konsultacje mające na celu stworzenia nowych planów rozwoju
społeczności lokalnych. Otrzymano ponad 6 tys. odpowiedzi, które później posłużyły do opracowania list projektów dla każdego okręgu (dzielnice Dundee). Wiosną 2017 roku Rada Miejska Dundee zatwierdziła budżet BP w kwocie 1,2 mln
funtów pozyskanych z Funduszu Infrastruktury Społecznej. Środki te zostały
podzielone 8 równych transzy (po 150 tys. funtów na każdą z dzielnic).

Właściwy projekt PB przygotowany został na jesieni 2017 roku przy aktywnym
uczestnictwie grup „sterujących” (koordynujących) właściwych dla danej dzielnicy i przy współpracy z organizacjami PB Partners i Demsoc (Towarzystwo
Demokratyczne). Partnerzy zapewnili zespołowi organizacyjnemu BP w Dundee
regularne doradztwo strategiczne i przeprowadzili niezależny przegląd potrzeb
społeczności lokalnych. Demsoc udzielił m.in. porad na temat organizacji platformy cyfrowej, która stanowiła jeden z zasadniczych składników projektu.
„Dundee Decides” promowano za pośrednictwem strony internetowej, filmu animowanego, specjalnego komiksu w wersji papierowej, reklamy prasowej i radiowej, a także poprzez osobiste kontakty z mieszkańcami.

Finalizacja programu nastąpiła w 2018 roku. Wiosną tego roku przeprowadzono
głosowanie on-line za pośrednictwem łączy internetowych lub specjalnych opcji
informatycznych, w tym tabletów udostępnianych w miejskich szkołach. Karty
do głosowania można było wypełniać również podczas lokalnych wydarzeń kulturalnych organizowanych w każdej z dzielnic. Głosowanie trwało przez okres
8 tygodni. Otrzymano ponad 11 tys. głosów, co odpowiadało ponad 10% kwalifikującej się do głosowania populacji miasta w wieku powyżej 11 lat. Do realizacji
wybrano 30 projektów.

Wysoki poziom zaangażowania mieszkańców traktowano jako duży sukces,
zwłaszcza że większość z nich nigdy wcześniej nie brała udziału w procesach planowania rozwoju lokalnego. Jednocześnie aż 80% mieszkańców, którzy wypełnili
formularze badania opinii publicznej, uznało że BP w Dundee jest dobrym sposobem na przydzielanie finansowania konkretnym działaniom. Jeszcze większa
grupa respondentów zapowiedziała, że weźmie udział w kolejnych edycjach BP.

Niemcy

W Niemczech podstawą uruchamianie BP była redukcja długu publicznego
poprzez poprawę efektywności inwestycji miejskich. Motyw takiego działania
widoczny był zwłaszcza w miastach Nadrenii Północnej-Westfalii.

Pierwszy PB został wdrożony w Mönchweiler, małej gminie liczącej mniej niż
5 tys. mieszkańców w 1998 roku. W kolejnych latach inne niemieckie miasta
zaczęły eksperymentować z PB. Ważnym krokiem dla rozwoju BP w Niemczech
była realizacja projektu pt. „Budżetowanie partycypacyjne w Nadrenii Północnej-Westfalii” („Bürgerhaushalt in Nordrhein-Westfalen”), który powstał pod
przewodnictwem rządu federalnego Nadrenii Północnej-Westfalii i Fundacji Bertelsmanna. Niemniej jednak dopiero w 2005 roku, gdy pojawił się pierwszy PB
w dzielnicy Lichtenberg w stolicy Niemiec w Berlinie instrument ten zyskał rozgłos i rozprzestrzenił się na cały kraj. Od 2007 roku obserwuje się dynamiczny
rozwój BP w Niemczech. Przy czym należy zauważyć, iż niektóre gminy corocznie realizują BP, inne w cyklu dwuletnim. Niektóre gminy robią nawet dłuższe
przerwy przed rozpoczęciem następnego cyklu.
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Wykres nr 1
Liczba gmin wykorzystujących proces budżetowania partycypacyjnego w Niemczech*
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* Od 2015 r. brak pełnych danych na platformie www.buergerhaushalt.org na temat gmin
uczestniczących w procesie budżetowania partycypacyjnego
1

Po okresie „boomu” w ostatnich latach obserwujemy tendencję spadkową, ale
mimo to wiele większych miast, jak na przykład Bonn, Kolonia i Stuttgart, prowadzi BP. W 2015 r. 71 gmin realizowało PB, w tym 45 zaproponowało indywidualne
rozwiązania wykraczające poza standardowe ujęcie definicyjne BP. Świadczy
to o poszukiwaniu optymalnego modelu (ścieżki) budżetowania partycypacyjnego uwzględniającego lokalne uwarunkowania i potrzeby gmin. Zważywszy,
iż całkowita liczba gmin w Niemczech wynosi obecnie około 11 tys., to liczba
gmin wykorzystująca BP jest jednak niska.
Analizując procesy budżetowania partycypacyjnego w Niemczech należy zauważyć, iż władze lokalne (poziom gminy) w niewielkim zakresie decydują o realizowanych zadaniach, gdyż duża ich część jest ustalana na poziomie federalnym.
Dlatego też istotne znaczenie może mieć inicjowanie i organizacja procesu budżetowania partycypacyjnego z poziomu federalnego (przykład realizacja projektu
pt. „Budżetowanie partycypacyjne w Nadrenii Północnej-Westfalii” („Bürgerhaushalt in Nordrhein-Westfalen”), który powstał pod przewodnictwem rządu federalnego Nadrenii Północnej-Westfalii).
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Zważywszy na odmienności instytucjonalne między 16 krajami związkowymi Niemiec (np. systemy wyborcze, rola rady lokalnej, organizacja administracji, itp.)
realizowane budżety partycypacyjne są mocno zróżnicowane zarówno w obszarze organizacji (procedur) jak i zakresu merytorycznego (tematycznego). Standardowa procedura budżetowania partycypacyjnego w Niemczech obejmuje trzy
kluczowe etapy: informację, konsultację oraz weryfikację i realizację. Po pierwsze, administracja miejska (gminy) informuje o sytuacji finansowej i planie
budżetu (np. za pośrednictwem stron internetowych, ulotek lub konferencji prasowych). Następnie odbywają się konsultacje w formie publicznych spotkań,
forów dyskusyjnych online lub ankiet pocztowych. Zazwyczaj ta faza pozwala
na dyskusję i głosowanie. Następnie administracja miejska (gminna) weryfikuje
i podsumowuje propozycje. Wreszcie, lokalna rada podejmuje decyzję o finansowaniu projektów. Decyzja ta jest istotnie powiązana z ustalonymi procedurami
budżetowymi, a także wykorzystywanymi narzędziami, różniącymi się znacznie w zależności od gminy (w federacji). Instytucjonalne rozwiązania na pozio-
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mie federalnym mają więc kluczowe znaczenie dla BP realizowanych na poziomie
lokalnym. W efekcie PB w Niemczech ma zwykle, przede wszystkim funkcję konsultacyjną.

Kwerenda materiałów źródłowych i prowadzonych badań pozwala stwierdzić,
iż BP w Niemczech jest na etapie stagnacji. Z jednej strony, zazwyczaj niska liczba
uczestników prowadzi do sceptycznego spojrzenia na legitymizację propozycji,
z drugiej zaś, deficyt budżetowy jest przeszkodą w angażowaniu się obywateli
i rzeczywistym (skutecznym) wpływie na politykę miasta (gminy). W celu promocji, wzmocnienia i zbliżenia ruchu budżetu partycypacyjnego do innych obszarów zaangażowania obywatelskiego i uczestnictwa obywatelskiego, podejmowane
są różne inicjatywy. Od jesieni 2016 roku federalna sieć tzw. „Obywatelstwo Zaangażowane” (Bürgerschaftliches Engagement, BBE) jest partnerem w ramach
współpracy tzw. Obywatelstwa Sieciowego (Netzwerk Bürgerbürgerhalt).

W Eberswalde (około 39 tys. mieszkańców) BP funkcjonuje nieprzerwalnie
od 2012 roku. Jest to proces aktywnie inicjowany, udoskonalany i konsekwentnie realizowany. Na tle stagnacji BP w innych miastach (gminach) niemieckich
jest to sytuacja wyjątkowa. W ciągu ostatnich 7 lat w BP Eberswald zainwestowano łącznie 700 tys. Euro, a rokrocznie 100 tys. Euro. W tym 2019 roku realizowana jest ósma edycja Budżetu.

Procedura BP Eberswalde jest prosta: 1. składane są wnioski, 2. wnioski są sprawdzane (koszty, odpowiedzialność, wykonalność), a ostatecznie mieszkańcy głosują
bezpośrednio. Wygrane projekty są realizowane w kolejnym roku (BP 2020, propozycje składane przez cały rok do 30.06.2019 roku, przy czym wnioski złożone
po 30 czerwca będą rozpatrywane w następnym roku).

Organizacja budżetowania partycypacyjnego odbywa się w oparciu o statut budżetu
partycypacyjnego miasta Eberswalde. Warunkiem brzegowym jest, iż wniosek musi
być możliwy do wdrożenia, a jego koszty nie mogą przekroczyć 15 tys. Euro. Jeśli
wniosek zostanie wybrany, jego wnioskodawca nie może ubiegać się o kolejny projekt przez 3 lata. Uprawnienie do udziału w BP są wszyscy mieszkańcy Eberswalde
od 14 roku życia. Sugestie i pomysły można adresować na piśmie lub telefonicznie do miejskiego ratusza lub przekazać bezpośrednio w Bürger-Info, można także
zgłosić przez stronę internetową. Głosowanie w Bürgerbudget Eberswalde zawsze
odbywa się w ramach wydarzenia publicznego mającego formę festynu miejskiego.
W pierwszych latach było to 1–2 godzinne wydarzenie, jednak od 2015 roku głosowanie jest możliwe przez cały dzień (sobota, od godziny 10 do 18).

Istotę BP w Eberswalde oddaje jego motto: „Eberswalde Bürgerbudget żyje
z pomysłów i życzeń mieszkańców, dlatego cieszymy się ze wszelkich sugestii,
które docierają do nas w kontekście budżetu obywatela i hasło przewodnie:
W Eberswalde twój głos ma wagę!”

Liczba zgłaszanych projektów jest zróżnicowana: w 2017 roku było to 128 projektów, w 2018 roku – 87, w bieżącym roku 2019 (stan na 25.04.2019) wynosi
40 projektów. Średnio ok. 2/3 projektów jest poprawnych i poddawana jest pod
powszechne głosowanie. Przyczyny ewentualnej nieważności projektu są przekazywane nie tylko zgłaszającemu, ale także podawane do publicznej wiadomości w przejrzysty i aktualny sposób na mapie propozycji umieszczonej w Internecie
oraz w broszurze. Zakres merytoryczny zgłaszanych i realizowanych projektów
jest bardzo szeroki, od infrastruktury sportowej, zielonej czy rowerowej, po wydarzenia kulturalne, konkursy, etc. Dotychczas zrealizowano łącznie 53 projekty.
W Eberswalde każdy mieszkaniec powyżej 14 roku życia ma do dyspozycji 5 głosów, mających nazwę „Stimmtaler”. Po zakończeniu głosowania odbywa się
publiczne liczenie głosów. „Stimmtaler” pokazuje symbolicznie, że procedura
uczestnictwa może być namacalna.

Frek wencja podczas głosowania w ynosi ok. 10%, ogólna średnia 6,5%
(ok. 36,5 tys. mieszkańców uprawnionych jest do głosowania).
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Wykres nr 2
Frekwencja podczas głosowania w Eberswalde
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Należy wyraźnie podkreślić, iż BP w Eberswalde jest szeroko promowany, jego
procedura i realizacja jest transparentna, a sam akt głosowania podczas festynu
miejskiego jest ważnym elementem budowania kultury partycypacji miejskiej.
Możliwość uczestnictwa w głosowaniu podczas ważnego wydarzenia miejskiego
wydaje się szczególnie atrakcyjna dla grup niedostatecznie dotychczas reprezentowanych.
Przez 7 lat w Eberswalde wypracowano indywidualny model BP, który się
sprawdza. Świadczy o tym jego coroczna edycja, nieprzerwanie od 2012 roku.
Proces ten został również dobrze oceniony i przyjęty w innych gminach, tj. Glienicke (Northern Railway), miasto Fürstenwalde (Spree), miasto Oranienburg
i gmina Wustermark, które zaadaptowały rozwiązania budżetu partycypacyjnego Eberswalde.

Portugalia

Pierwsza inicjatywa budżetowania partycypacyjnego pojawiła się w 2002 roku,
w mieście Palmela (około 63 tys. mieszkańców) i miała być receptą na spadek
zaufania mieszkańców do władz i niskie uczestnictwo w wyborach na różnych
szczeblach administracji. Po niepewnym starcie, ze względu na konsultacyjny
charakter pierwszych budżetów obywatelskich106, Portugalia stała się krajem
1
o najwyższym na świecie odsetku gmin (46%), które eksperymentowały lub roz107
wijają budżety partycypacyjne na zasadzie dobrowolności .

Budżety partycypacyjne, traktowane jako narzędzie dialogu ze społeczeństwem,
nie przekształciły się w trwały model uczestnictwa mieszkańców w lokalnych
procesach decyzyjnych i rozwojowych. Obserwuje się stosunkowo krótki czas
ich funkcjonowania. Trwałość procesów wynosi od roku to czterech lat (84,9%
przypadków). Najdłuższą historię budżetowania partycypacyjnego (osiem i więcej lat) odnotowano m.in. w Lizbonie oraz gminach: Cascais, Amadora, Odemira.
Zauważalne jest wycofywanie się części samorządów z procesów partycypacyjnych. Wśród przyczyn tego zjawiska wskazuje się m.in. opóźnienia w realizacji
zwycięskich projektów – gminy w takiej sytuacji często decydują się na zawieszenie budżetu partycypacyjnego, z „obietnicą”, że zostanie on wznowiony po skorygowaniu tymczasowych uchybień w realizacji inwestycji.
Należy podkreślić, że Portugalia jest pionierem we wdrażaniu budżetów partycypacyjnych na poziomie krajowym (2016/2017) i regionalnym (2018),
jak również budżetów partycypacyjnych dedykowanych konkretnym grupom
106 Podjęto realizację: w 2002 r. – 7 BP; 2005 r. – 31 BP; 2009 r. – 61 BP; 2013 r. – 195 BP.
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107 W Peru i Republice Dominikany wdrażanie budżetowania partycypacyjnego jest obowiązkowe
z mocy prawa.
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wiekowym i placówkom oświatowym, budżetu partycypacyjnego młodzieży108
i budżetowania partycypacyjnego szkół.

Orçamento Participativo Portugal (OPP) obejmuje całe terytorium Portugalii, integrując grupy wniosków o różnym zasięgu terytorialnym. W myśl motta
„Decyzja jest moja, kraj należy do wszystkich!” obywatele mogą decydować
w jaki sposób zainwestować 5 mln Euro. Środki podzielone są na równe kwoty
(po 625 tys. Euro) dla 8 grup: 1 dla grupy projektów krajowych; 5 dla grup projektów regionalnych Portugalii kontynentalnej (północ, centrum, Lizbona i dolina
Tagu, Alentejo, Algarve); po 1 na projekty w Autonomicznym Regionie Azorów
i Autonomicznym Regionie Madery. Projekty wybierane są do wyczerpania
kwoty, przy założeniu, że wartość najdroższego projektu nie może przekroczyć
300 tys. Euro. Wszyscy obywatele kraju w wieku co najmniej 18 lat mogą uczestniczyć w OPP, zgłaszać propozycje i głosować na wybrane projekty zagregowane
w różnych kategoriach (dane w Tabeli). Propozycje zgłaszane są poprzez portal
OPP lub podczas spotkań partycypacyjnych (nazywanych również „forami terytorialnymi”), pełniących jednocześnie funkcję deliberacyjną, w różnych miejscach w kraju (blisko 40 lokalizacji). Rejestracja propozycji projektów odbywa
się w bibliotekach publicznych lub gminnych oraz w przestrzeniach publicznych.
Każdy region wyłania zwycięskie projekty OPP na swoim terytorium. Projekty
mogą być dedykowane całemu krajowi, bądź jednemu lub więcej regionom. Obywatele mają prawo do oddania dwóch głosów (jeden na projekty terytorialnych
i jeden na projekty krajowe) i mogą głosować za pośrednictwem portalu internetowego OPP lub za pomocą bezpłatnych wiadomości SMS.

Budżet Partycypacyjny Młodzieży (Orçamento Participativo Jovem, OPJ) przeznaczony jest dla osób w wieku od 14 do 30 lat, chcących decydować o ukierunkowaniu części inwestycji publicznych. W latach 2017 i 2018 propozycje projektów
można było składać w czterech obszarach – sport, edukacja naukowa, innowacje
społeczne i zrównoważony rozwój środowiska. W dwóch edycjach zostało zaprezentowanych i przegłosowanych ponad 800 propozycji przez ponad 13 tys. osób.
W budżecie partycypacyjnym młodych planowanym na 2019 rok przewidziano
zwiększenie łącznej kwoty na publiczne projekty inwestycyjne do 500 tys. Euro
i rozszerzenie listy obszarów tematycznych (dane w tabeli).
Portugalia stała się pierwszym krajem na świecie realizującym BP na wszystkich
szczeblach władzy – krajowym, regionalnym i lokalnym, dedykowane również
do różnych grup wiekowych (w tym młodzieży szkolnej – Orçamento Participativo das Escolas, OPE). Układ taki określany jest jako „ekosystem uczestniczący”,
charakteryzujący się mnogością procesów, oferujących atrakcyjne możliwości
korzystania z obywatelstwa i demokracji.

Budżetowanie part ycypacyjne w gminie Sesimbra (49,5 t ys. mieszkańców, kurort położony na wybrzeżu Oceanu Atlantyckiego, w odległości 40 km
na południe od Lizbony) jest ciekawym przykładem ewolucji procesów demokracji uczestniczącej. Początki partycypacji w tym ośrodku sięgają 2006 roku.
Organizowano je nieprzerwanie do 2013 roku. Po trzech latach zastoju procesy
partycypacyjne zostały ponownie uruchomione, a następnie w 2017 roku nadano
im nieco zmienioną formułę. System partycypacji indywidualnej, bazujący
na bezpośrednim uczestnictwie mieszkańców gminy uzupełniono aktywnościami lokalnych organizacji społecznych, utrzymując jednocześnie konsultacje
społeczne dla zainteresowanych obywateli. Ten mieszany system partycypacji
obywatelskiej nazwano w Portugalii Opções Participadas, czyli „Opcje Uczestnictwa”. Generalnie procedura zgłaszania i głosowania propozycji projektów
pozostała podobna do tej z poprzednich lat. Zachowano fora terytorialne, pod-

108 BP młodzieży realizowany jest fakultatywnie na wszystkich szczeblach administracji.
W przypadku gmin kwota przeznaczana na potrzeby budżetu partycypacyjnego wynosić może
na przykład 10 tys. Euro.
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czas których odbywają się spotkania z ludności. Nowością natomiast stały się
odwiedziny radnych gminnych i pracowników technicznych miejsc potencjalnej realizacji projektów. maja one na celu analizę ewentualnych problemów.
Podczas tych „wizytacji” odbywają się rozmowy z członkami lokalnej społeczności.

W latach 2016 i 2017 gmina Sesimbra rezerwowała rokrocznie po 300 tys. Euro
na propozycje przedstawione przez ludność na tzw. forach terytorialnych. Innowacją w „Opcjach Uczestnictwa” (od edycji OP realizowanej w 2016 roku) jest
50 tys. Euro na projekty przesłane między 10 kwietnia a 31 maja za pośrednictwem poczty e-mail, głosowane wyłącznie online na stronie www.cm-sesimbra.pt.
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mieszkańcy kraju
lub obcokrajowcy przebywający
legalnie na terytorium kraju,
w wieku 14–30 lat

Uczniowie 3 cyklu kształcenia
podstawowego (7–9 rok szkoły)
i uczniowie szkół średnich
(10–12 rok szkoły)

całe terytorium kraju
na poziomie regionów, miast,
gmin, związków parafii
i związków gmin

całe terytorium kraju
(szkoły na zasadzie
dobrowolności)

Procedura głosowania

–p
 rezentacja propozycji do OPP za pośrednictwem platformy
www.opp.gov.pt lub w spotkaniach partycypacyjnych, które odbywają
się w różnych miejscach kraju (przestrzenie publiczne, biblioteki etc.),
–a
 naliza techniczna propozycji i przekształcenie ich w projekty,
–p
 ublikacja tymczasowej listy projektów, które zostaną poddane
pod głosowanie,
– głosowanie przez obywateli,
– publiczna prezentacja zwycięskich projektów.

–g
 łosowanie projektów odbywa się za pośrednictwem portalu
internetowego (platforma elektroniczna OPJ) lub za pośrednictwem
bezpłatnego SMS-a,
– k ażdy obywatel musi podać swój numer identyfikacyjny lub,
w przypadku cudzoziemców, numer pozwolenia na pobyt,
– w 2019 roku głosowanie odbywa się w okresie pomiędzy 22 czerwca
a 4 sierpnia, z kolei publiczna prezentacja zwycięskich projektów
i rejestracja projektów w odpowiednich budżetach, nastąpić musi
do 12 sierpnia br.

1 Euro na każdego ucznia;
w przypadku szkół z mniej
niż 500 uczniami BP wynosi
500 Euro z budżetu państwa
– szkoły mogą też przeznaczyć
własne lub pozyskane
dodatkowe środki na swój BP

– k ażda projekt musi być zgłoszony indywidualnie przez ucznia lub grupę
do 5 uczniów oraz musi być popierany przez co najmniej 5% uczniów
uczęszczających do danej szkoły,
– k ażdy uczeń może złożyć wniosek tylko indywidualnie lub w grupie,
–p
 rzed terminem głosowania odbywa się spotkanie koordynatorów
działania i zwolenników różnych propozycji oraz pozwalające
na promocję, korekty czy wycofanie propozycji,
 łosowanie odbywa się osobiście w szkole; każdy uczeń
–g
ma prawo jednego głosu, w szkole, do której uczęszcza,
– jeśli zgłoszono tylko jedną propozycję głosowania, zostanie ona uznana
za zatwierdzoną tylko wtedy, gdy uzyska 50% plus jeden głos,
–O
 PE finansuje najczęściej wskazywany w głosowaniu projekt; jeśli nie
wyczerpuje to środków OPE, rozważa się
finansowanie drugiej najczęściej głosowanej propozycji
i tak dalej do wyczerpania środków.

Orçamento Participativo das Escolas (OPE)

2017 i 2018 r.
– po 300 tys. Euro
(po 75 tys. Euro na kategorię)
2019 r. – 5 mln Euro
(zamiast kwot dla kategorii
przyjęto maksymalne kwoty
100 tys. Euro na projekt)

Orçamento Participativo Jovem (OPJ)

2017 i 2018 r. – 3 mln Euro
2019 r. – 5 mln Euro

Orçamento Participativo Portugal (OPP)

Kwota / budżet
(środki przeznaczone
na realizację wybranych
projektów)

Obszar nie został sprecyzowany
– realizacja danego projektu powinna
przynieść korzyści przestrzeni szkolnej
i/lub sposobowi jej wykorzystania
lub usprawnić procesy nauczania,
z których mogą korzystać
wszyscy uczniowie

2017, 2018 – sport, edukacja naukowa,
innowacje społeczne i zrównoważony
rozwój środowiska
2019 – edukacja formalna
i nieformalna, zatrudnienie,
mieszkalnictwo, zdrowie, środowisko
i zrównoważony rozwój, zarządzanie
i uczestnictwo, równość i integracja
społeczna

kultura, nauka, rolnictwo i kształcenie
dorosłych w Portugalii kontynentalnej
oraz sprawiedliwość i administracja
wewnętrzna w regionach
autonomicznych

Obszary zadań, kategoria
(tematyczne)

Budżety lokalne (gminne, miejskie, międzygminne, międzyparafialne, parafialne) mocno zróżnicowane, bazujące na indywidualnych rozwiązaniach lokalnych

obywatele kraju w wieku
18 lat lub więcej

Uczestnictwo
(kto może brać udział
w składaniu propozycji
i głosowaniu)

całe terytorium kraju,
OPP łączy grupy propozycji
o różnym zasięgu terytorialnym:
– 1 o zasięgu krajowym;
–5
 dla regionów (NUTS 2)
(północ, centrum, Lizbona
i dolina Tagu, Alentejo, Algarve);
–1
 dla każdego regionu
autonomicznego (Azory, Madera)

Zasięg terytorialny
budżetu partycypacyjnego
w Portugalii
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Nie

Nie

Tak
(Proximity
Democracy Law,
2002)

Tak

Tak
(Local
Government
Modernisation
Law, 2003)

Kanada

Stany
Zjednoczone

Francja

Belgia

Hiszpania

2

Tak

1

Brazylia

Podstawa
legislacyjna

Kraj

Od początku
XXI wieku

Od 2002 r.

Od 2001/2002 r.

Od 2009 r.

Od 1999 r.

Od 1991 r.

3

Czas
funkcjonowania

Fakultatywny

Fakultatywny

Fakultatywny

Fakultatywny

Fakultatywny

Fakultatywny

4

Obligatoryjny
fakultatywny

Wieloetapowe

Zróżnicowany, uproszczony
(Bruksela), zaawansowana
formuła deliberacyjna
(Antwerpia)

W większości wieloetapowe
debaty na poziomie sąsiedztw,
osiedli i całego miasta,
ograniczony mechanizm
demokracji deliberatywnej,
liczne komitety wielostronne

W większości wieloetapowe
debaty na poziomie sąsiedztw,
osiedli i całego miasta,
często mechanizm demokracji
deliberatywnej

W większości wieloetapowe
debaty na poziomie sąsiedztw,
osiedli i całego miasta,
często mechanizm demokracji
deliberatywnej

Wieloetapowe debaty
na poziomie sąsiedztw,
osiedli i całego miasta,
często mechanizm demokracji
deliberatywnej

5

Formy konsultacji

Madryt 110 ln Euro
(36$ per capita)
Getafe 3,432 mln,
(ok. 2%), ok. 26$ per capita

Bruksela 134 tys. Euro,
1,5$ per capita
Antwerpia 1,1 mln (10%),
ok. 7,5$ per capita
Wortegem-Petegem,
100 tys. Euro, 11$ per capita

Mediana na poziomie 1%
budżetów miast, Paryż 100 mln
Euro rocznie (1%),
50$ per capita

1–16$ per capita, mediana
na poziomie 3 $,
NYC 40 mln $ (0,4%),
4,5$ per capita;
Valejjo 1 mln $,
8$ per capita

1–10$ per capita,
mediana na poziomie 3 $,
Guelph 350 tys. $ (0,1%),
2,8$ per capita

Porto Alegre 30–120 mln $
per year, 7% – 5%
1991–2009,
1,5% – 2009–2016),
20–80$ per capita

6

Wysokość BP/Udział
w budżecie miasta/
kwota/$ per capita

Ogólnomiejskie,
Dzielnicowe

Ogólnomiejskie,
dzielnicowe, szkolne

Ogólnomiejskie,
Dzielnicowe

Ogólnomiejskie,
Dzielnicowe

8

Rodzaje
budżetów

Przeciętnie 1–5%
uprawinionych
do głosowania

Ogólnomiejskie,
Dzielnicowe

Niska w Brukseli,
Ogólnomiejskie,
Wortegem-Petegem Dzielnicowe
– 14%,
relatywnie wysoka
w Antwerpii

Paryż 7,6%

1%–7,2%

ok. 1%–7,2%,
Toronto 0,8%

Relatywnie wysoko,
brak danych
z uwagi na formułę
spotkań

7

Frekwencja

Zestawienie podstawowych danych na temat budżetowania partycypacyjnego w poszczególnych krajach

Mieszkańcy
danej jednostki
administracyjnej
mający 16
lub więcej lat;

Bruksela – wszyscy
mieszkańcy
miasta Antwerpia
– mieszkańcy 15 lat

Wszyscy mieszkańcy

Wszędzie
dopuszczony udział
poniżej 18 roku życia
i dla nie-obywateli,
czasami 11, 12, 14
(NYC) lub 16 lat

Wszędzie
dopuszczony udział
poniżej 18 roku życia
i dla nie-obywateli

Wszyscy mieszkańcy

9

Uprawnienia
udziału
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Tak

Tak

Niemcy

Portugalia

Od 2002 r.

Od 1998 r.

Tak
Od końca lat 90. XX
(Local
wieku
Government Act,
2000;
Community
Empowerment
(Scotland)
Act, 2015)

3

Od 2015 r.

Wielka
Brytania

2

Nie

1

Czas
funkcjonowania

Ukraina

Podstawa
legislacyjna

Kraj

– o
 bligatoryjny
na poziomie
krajowym
i regionalnym
– fakultatywny
na poziomie gmin,
miast, parafii,
związków parafii
i związków gmin
oraz w przypadku
ogólnokrajowych
budżetów
partycypacyjnych
szkół i młodzieży

Fakultatywny

Fakutatywny

Fakultatywny

4

Obligatoryjny
fakultatywny

5

Kwoty przeznaczane BP
są bardzo mocno zróżnicowane,
nawet w danej lokalizacji
i dla kolejnych
lat budżetowych

Zazwyczaj nie mniej
niż 1% budżetu miasta

Wieloetapowe, zróżnicowane
w zależności od zasięgu
terytorialnego i tematyki
i ukierunkowania
na konkretną grupę wiekową

6

Wysokość BP/Udział
w budżecie miasta/
kwota/$ per capita

Zróżnicowany w jednostkach
samorządowych szczebla
niższego niż region, stały
na poziomie krajowym
i regionalnym

Zróżnicowany, brak sztywnych Brak danych
wymogów, niemniej jednak
konsultacje odbywają się
w formie publicznych spotkań,
forów dyskusyjnych online
lub ankiet pocztowych

Wieloetapowe – ściśle zależne
od specyfiki konkretnego BP

Wieloetapowe

Formy konsultacji

2% do 7% całkowitej populacji
każdego terytorium

Maksymalnie
ok. 10%

Trudna
do określenia;
w wielu
przypadkach
budżet
dedykowany jest
przedstawicielom
niewielkich grup

Wysoka, na tle
innych państw

7

Frekwencja

–m
 ieszkańcy
od 16 roku życia;
–w
 8 ośrodkach
regionalnych
od 18 r.ż. (Odessa,
Dnipro, Żytomierz,
Iwano-Frankowsk,
Łuck, Chmielnicki,
Charków, Czerkasy),
– w mieście
Nikołajew
– od 14 r.ż.

9

Uprawnienia
udziału

– krajowy
– r egionalny
(w tym regiony
autonomiczne)
– miejskie, gminne,
parafialne,
związków gminnych
i parafialnych
– tematyczne
(młodzieży, szkół)

Ogólnomiejskie
/gminne, dzielnicowe

Zróżnicowane
w zależności
od zasięgu
terytorialnego
i tematyki
dedykowanej
grupie wiekowej
(np. młodzież,
uczniowie szkół)

Zróżnicowany,
głównie
po ukończeniu
14 roku.

dzielnicowe
Od końca lat 90.
miejskie branżowe
XX wieku
(policja etc.)
Sektorowe/
instytucjonalne
(np. mieszkalnictwo
socjalne, komunalne)
Dedykowane osobom
młodym (np. uczniowie)

Ogólnomiejskie,
w fazie rozwoju
ogólnokrajowy
budżet publiczny
(Громадський
бюджет)

8

Rodzaje
budżetów
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Doświadczenia międzynarodowe z BP – podsumowanie, wnioski
oraz rekomendacje dla Polski
Dokonany przegląd tworzący panoramę międzynarodowych doświadczeń z budżetem partycypacyjnym, prowadzone badania w Polsce oraz
doświadczenia własne z tym procesem stanowią podstawę do wypracowania wniosków oraz sugestii rozwoju tego instrumentu.
W wielu miastach na świecie budżetowanie partycypacyjne stało się katalizatorem zmian o istotnym znaczeniu dla jakości życia mieszkańców.
Podkreśla się wielowymiarowe sprzężenia zwrotne, które wyzwoliły pozytywne efekty o charakterze ekonomicznym, społecznym i środowiskowym.

Pierwotna idea budowania demokracji bezpośredniej i upodmiotowienia mieszkańców z Porto Alegre ewoluowała, czasami zniekształcając
istotę tego procesu. W Porto Alegre protest i niezadowolenie na tle politycznym przekuto w sukces demokracji deliberatywnej. Po wielu latach
zmiana w wyborach i brak politycznego wsparcia procesu doprowadził
do regresu. W wydaniu innych krajów nadmierne dopracowywanie budżetowania partycypacyjnego sprowadziło go nieraz do narzędzia kłótni
i tworzenia antagonizmów między mieszkańcami.

Uznać można, że nie ma jednej ścieżki tego procesu. Jest pełna gama jego
odmian zarówno na poziomie krajowym, jak i na poziomie miejskim.
Wprowadzenie instrumentu wywołało zmiany legislacyjne w niektórych krajach. Jednak w większości przypadków zakres reform pozostał
na szczeblu miejskim.

Uwarunkowania rozwoju budżetowania partycypacyjnego w krajach
rozwiniętych determinują kierunki rozwoju procesów BP na ich terenie.
Podstawowe potrzeby mieszkańców miast związane z infrastrukturą
miejską i usługami publicznymi są w większości zaspokojone. Stąd też
przy relatywnie niewielkich budżetach aktywność obywatelska pozostaje
na umiarkowanym poziomie. Wzrostowi partycypacji społecznej pomaga
w tym przypadku dedykowanie procesów do grup słabszych, w różnych
aspektach wykluczonych społecznie, które poprzez proponowane projekty w realny sposób mogą poprawić swoje warunki życia.
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Przedstawiona analiza tworzy bazę swoistego podstawowego „know-how” z zakresu budżetowania partycypacyjnego. Z doświadczeń innych
krajów z pewnością warto korzystać i pobierać lekcje od tych, którzy
są bardziej zaawansowani w działaniu. Ważne jest jednak, żeby uwzględniać specyfikę „własnego podwórka” i rozwiązanie jakim jest budżet partycypacyjny „szyć na miarę” oczekiwań i możliwości polskich miast i gmin.
Należy też pamiętać, że tak jak nie można powielać wzorców ze świata,
nie jest wskazane tworzenie jednolitego polskiego standardu. Słuszne
wydają się zatem głosy krytyki pod adresem formalno-prawnego doprecyzowania budżetowania partycypacyjnego. Są kraje, które decydują się
jednak na taką drogę. W Peru w 2003 roku przepisy krajowe wprowadziły
obligatoryjność budżetowania partycypacyjnego na szczeblu regionalnym i lokalnym. Uszczegółowienie obligatoryjnych regulacji na poziomie
prawa krajowego jest drogą gubiącą ideę budżetowania partycypacyjnego.
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Pierwotne założenia tego procesu wskazywały na dochodzenie do coraz
bardziej zaawansowanych praktyk deliberacyjnych. Zbyt daleko idące
ograniczenia legislacyjne sprowadzają z kolei budżetowanie partycypacyjne do procedur. Sama idea miała być elementem większej transformacji polityki, w tym zarządzania miastami w kierunku szerszego włączenia
obywateli w życie publiczne. Nie miała być oderwanym i niespójnym
od całokształtu prowadzonej polityki instrumentem. Niestety w wielu
przypadkach podryfowała w tą stronę, lub jeszcze gorzej w stronę marketingu politycznego i manipulowania mieszkańcami.

Budowanie politycznego poparcia i zaufania mieszkańców fasadową procedurą budżetowania partycypacyjnego jest swoistym oszustwem i kupowaniem głosów wyborczych. W rezultacie zamiast wspierać demokrację
niszczy ją. Uruchomienie procesu BP ma przede wszystkim służyć mieszkańcom, a właściwie wspólnocie lokalnej. Niestety wypaczenie tego procesu powoduje, że idea ta pozostaje jedynie w sferze obietnic. Powyższe
błędy powodują dysfunkcyjność budżetów partycypacyjnych wpływającą
na umiarkowany „entuzjazm” mieszkańców polskich miast. Z kolei niskie
zaangażowanie mieszkańców jest często elementem krytyki i wykorzystywane przez włodarzy do ograniczania lub nie wprowadzania tego
mechanizmu współrządzenia.

Partycypacja, jako forma zaangażowania obywatelskiego, współuczestnictwa w procesie budżetowania partycypacyjnego, jest różnie interpretowana. Z jednej strony za jej przejaw przyjmowane jest składania
wniosków czy zgłaszania projektów. Z drugiej zaś, mówi się o aktywnych formach, tj. forach terytorialnych, warsztatach, etc. Często jest ona
również wypaczana czy nadużywana i staje się narzędziem marketingu
politycznego wykorzystywanym przez organizacje i partie polityczne
(partie) (m.in. we Włoszech). Goldfrank (2007:100), pisze „przywódcy
polityczni, wprowadzają i próbują projektować budżetowanie partycypacyjne, aby służyło różnym celom, w tym uzyskaniu wsparcia wyborczego,
osłabienia przeciwników, tworzenia lub konsolidacji sojuszy i wypełniania
zobowiązań ideologicznych”.
W sferze publicznej istotny jest zatem stopień swobody. W kontekście
budżetowania partycypacyjnego ważne jest rozumienie „kto jest odpowiedzialny, przed kim i za co” (Rhodes, 1996: 662). Przeprowadzona kwerenda materiałów źródłowych budżetowania partycypacyjnego wyraźnie
wskazuje, iż cenne są rozwiązania indywidualne, elastyczne dostosowane do lokalnych uwarunkowań niemniej jednak chronione przez przepisy prawa na poziomie krajowym przed nadużyciami i wypaczeniem idei
współzarządzania. Kluczowe są zatem przepisy prawa pozwalające na autonomię i dobrowolność wdrażania BP i zapewniające transparentność procedur organizacyjnych i finansowych oraz ograniczające populizm.

Dokonany przegląd międzynarodowy wskazuje, iż zasięg przestrzenny
realizowanych procesów BP jest bardzo zróżnicowany. Nieuzasadnione
wydaje się narzucanie przestrzennego zakresu BP. Sztywne regulacje
mogą spowodować, brak uwzględnienia aspektów lokalności.
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Cały proces powinien być transparenty i czytelny dla mieszkańców.
Mechanizm deliberacyjny, który wpisany jest w założenia idei budżetowania partycypacyjnego tworzy miejsce dla uczestnictwa mieszkańców na wszystkich etapach. Rola mieszkańców nie sprowadza się jedynie
do złożenia projektu i kolejno oddania głosu podczas głosowania. Mieszkańcy powinni mieć prawo do włączenia się w cały proces i współtworzyć
budżetowanie partycypacyjne. Niezbędna i bezcenna jest rola koordynująca przez administrację lokalną. Doświadczenia międzynarodowe,
zwłaszcza brazylijskie, czy amerykańskie wskazują na istotne znaczenie
przywództwa politycznego dla sukcesu budżetowania partycypacyjnego.
Niezależnie od uwarunkowań ekonomicznych, kulturowych, czy społecznych poparcie polityczne oraz autorytet władzy odgrywają szczególną
rolę w angażowaniu się mieszkańców w ten proces.
Przeregulowanie budżetów obywatelskich przytłacza dyskusję o nich
kwestiami konstrukcji, organizacji, trybu. Gubi się ich istotę, którą jest
wspólne diagnozowanie problemów i wspólne znajdowanie rozwiązań.
Często budżetowanie partycypacyjne sprowadza się do zbierania pomysłów i głosów, bez pogłębionej refleksji nad miastem. W rezultacie błędów
procesowych zamiast budować wspólnotę narusza się wątłe zaufanie społeczne i tworzy warunki do rywalizacji pomiędzy mieszkańcami, czy grupami sąsiedzkimi.

Niewłaściwe podejście wynika również z tego, iż najczęściej budżetowanie partycypacyjne jest wyrwanym z kontekstu polityki lokalnej procesem
tj. nie jest osadzone w całościowej strategii uspołecznienia rozwoju lokalnego. W polskich realiach budżetowanie partycypacyjne rozwijane jest
w kierunku jednej z procedur, a nie jako narzędzie transformacji w kierunku
demokratyzacji życia publicznego. Powyższe zagadnienie wiąże się ponadto
z brakiem powiązania uspołecznienia, w tym mechanizmu budżetowania
partycypacyjnego z ogólną strategią rozwoju. Konieczne jest także powiązanie projektów BP z polityką przestrzenną i inwestycyjną. Jest to dość
zasadnicza kwestia, która niestety prawie w ogóle nie jest w Polsce brana
pod uwagę. W polityce lokalnej w Polsce brakuje myślenia holistycznego
i koordynacji polityk tematycznych z procesem włączania mieszkańców.
Aktywność mieszkańców postrzegana jest raczej jako potencjalna przeszkoda dla planowanych inwestycji. Perspektywa takiego zagrożenia jest
zresztą uzasadniona, bowiem brak wielu narzędzi planistycznych w tym
planów miejscowych ogranicza strategiczne podejście do rozwoju lokalnego. Przypadkowość projektów może powodować problematyczny wpływ
na przyszły rozwój poszczególnych obszarów. W związku z tym niezbędne
jest powiązanie kryteriów procesu budżetowania partycypacyjnego z polityką przestrzenną, a przede wszystkim z ogólną strategią rozwoju miasta.
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Ponadto prawidłowy mechanizm budżetowania partycypacyjnego uzależniony jest od polityki edukacyjnej, promocyjnej i komunikacyjnej.
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idei budżetowania partycypacyjnego przez ogół mieszkańców prowadzi do załatwiania partykularnych interesów, a często wręcz skłócenia
mieszkańców.

Proces budżetowania partycypacyjnego powinien być realizowany z możliwie największym udziałem metod deliberacyjnych. Powinien być otwarty
dla wszystkich. Wskazane jest jego udoskonalanie i dopasowywanie go
do zmieniających się warunków. Niezbędnym elementem każdego procesu powinien być monitoring i ewaluacja. Etap ten służy zarówno celom
poznawczym, kontrolnym oraz ewentualnie interwencyjnym. W rezultacie badań i oceny możliwa jest uzasadniona korekta. Model budżetowania partycypacyjnego nie musi być zatem sztywny, wręcz przeciwnie
możliwość modyfikacji i uwzględniania pomysłów mieszkańców wpływa
na jego atrakcyjność. Istotną zmianą nie tylko w wymiarze technicznym,
ale zwłaszcza w kontekście wzrostu dostępności do procesu było wykorzystanie narzędzi teleinformatycznych (ICT). Pierwsze eksperymenty
z wykorzystaniem technologii ICT prowadzone były w brazylijskim Belo
Horizonte, jednak za inicjatora e-BP uważa się stolicę Portugalii, Lizbonę,
gdzie wprowadzono go w 2008 roku.

Dla procesu budżetowania partycypacyjnego istotne znaczenie ma kondycja finansów publicznych państw narodowych. Przesłanka taka sygnalizowana jest w opracowaniach i badaniach z Niemiec i identyfikowana jest
we Włoszech, gdzie budżety partycypacyjne są rzadko spotykane lub też
spada aktywność w tym zakresie. Dyspozycyjność zasobów finansowych
jest kluczowa, bowiem trudno pogodzić cel i istotę budżetowania partycypacyjnego i jednocześnie konieczność uzasadnionych cięć w wydatkach
publicznych. Postulat oszczędności w wydatkach publicznych może mieć
demotywujący wpływ na aktywność obywateli (np. po co brać udział
w BP, gdy jest niewiele środków do dystrybucji?). Sytuacji takiej raczej
nie przewidziano w nowych regulacjach prawnych w Polsce, wymuszając
na miastach na prawach powiatu obowiązek posiadania BP.

Wśród najważniejszych elementów procesu budżetowania partycypacyjnego wskazuje się:
 
strukturę, która uniemożliwia wykluczenie, jest czytelna i transparentna dla uczestników;
adekwatne środki finansowe, które są na miarę możliwości, ale odpo 
wiadają na skalę problemów (co najmniej perspektywicznie) i dają rzeczywiste poczucie pozytywnej zmiany;
ś wiadomość znaczenia uspołecznienia rozwoju lokalnego wdruko 
wana jest w system instytucjonalny;
 
rzeczywiste (a nie pozorowane) poparcie polityczne dla procesu demokratyzacji życia publicznego i włączania mieszkańców;
tryb prac, zasady oraz kryteria powinny być opracowywane w formule
 
deliberatywnej.

Analizowane przykłady wybranych państw i miast pozwalają na konkluzję, iż po etapie rozwoju procesu BP, przychodzi kryzys, który dotyczy
angażowania się mieszkańców, usprawniania procedury i poprawy skuteczności instrumentu oraz efektywności podejmowanych działań.
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Wydaje się, że kluczowe dla zrozumienia idei budżetowania partycypacyjnego są słowa Burmistrza Porto Alegre (1997–2000): „Kiedy wprowadza się współrządzenie z mieszkańcami, priorytetowe staje się pytanie
o sens podejmowanych działań dla tych ludzi, dla ich życia” (Abers i in.,
2018:4). Aby budżet partycypacyjny stał się narzędziem realnej zmiany
w kierunku demokratyzacji życia publicznego nie może istnieć w oderwaniu od pozostałych mechanizmów sprawowania władzy. Zespolenie
go ze strukturą zarządzania, w tym zwłaszcza wdrukowanie w kulturę
organizacyjną (miejską) daje podstawę do jego trwałości i sukcesu. Fundamentem jest świadomość znaczenia partnerstwa, a głównym jej budulcem edukacja obywatelska.
W tym świetle dobrą praktyką, wartą do adaptacji w Polsce jest promocja budżetowania partycypacyjnego w placówkach oświatowych. Wśród
wielu innych korzyści prosty mechanizm BP będzie nauką praktycznego
współdziałania oraz pozwoli na kształtowanie postaw obywatelskich
wśród młodego pokolenia. Ponadto wyodrębnienie budżetów szkolnych
umożliwi wyeliminowanie szkół z rywalizacji tych jednostek z mieszkańcami o fundusze w ramach miejskich budżetów partycypacyjnych. Zidentyfikowanym problemem funkcjonowania BP w Polsce jest bowiem częste
zawłaszczanie funduszy z tego procesu przez instytucje, w tym zwłaszcza szkoły.

Doświadczenia międzynarodowe wskazują, iż sukcesem władz lokalnych
jest umiejętne zarządzanie posiadanymi potencjałami i wypracowanie
kompromisów w procesie deliberacji. Metody deliberatywne zapewniają
większą reprezentatywność poglądów oraz ograniczają partykularność
interesów. Kluczowe jest tutaj właściwe informowanie, komunikowanie oraz negocjowanie stanowisk. Odnosząc się do praktyk międzynarodowych wydaje się, że legislacyjne ograniczenia oraz narzucanie zasad
procesu budżetowania może negatywnie wpłynąć na te jednostki, które
są już bardziej zaawansowane w procesie konsultacyjnym i wspięły się
na poziom deliberacji. Postawienie na dialog i deliberację jest z pewnością
wyzwaniem, lecz jednocześnie najlepszym kierunkiem rozwoju.
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6.6. Wykaz podmiotów, którym przekazano informację
o wynikach kontroli
1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

4. Prezes Rady Ministrów

6. Prezes Trybunału Konstytucyjnego
7. Rzecznik Praw Obywatelskich

8. Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej

9. Sejmowa Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

10. Senacka Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
11. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

12. Wojewodowie

13. Prezesi regionalnych izb obrachunkowych

14. Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego
15. Związek Miast Polskich

16. Unia Metropolii Polskich
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6.7. Stanowisko Ministra do informacji o wynikach kontroli
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6.8. Opinia Prezesa NIK do stanowiska Ministra
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