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Dlaczego	podjęliśmy	kontrolę?	01	

§  Kontrola	została	podjęta	z	inicjatywy	własnej	NIK.	

§  W	coraz	większej	liczbie	j.s.t.	powstają	budżety	obywatelskie,	a	rady	
gmin	(miast)	przeznaczają	na	realizację	projektów	obywatelskich	z	roku	
na	rok	coraz	więcej	środków	finansowych.	

§  Do	2018	r.	brak	przepisów	o	budżecie	obywatelskim.	

§  Problematyka	funkcjonowania	budżetu	obywatelskiego	nie	była	
dotychczas	przedmiotem	kontroli	planowej	NIK.	



Etapy	budżetu	obywatelskiego	02	

Rozmieszczenie	terytorialne	kontrolowanych	jednostek	

Źródło:	Opracowanie	własne	NIK.	



Czy	prawidłowo	i	skutecznie	realizowano	projekty	w	ramach	budżetu	
obywatelskiego?	

§  Czy	uchwały	rady	gminy	i	zarządzenia	wójta	(burmistrza,	prezydenta	
miasta)	w	zakresie	funkcjonowania	budżetu	obywatelskiego	były	
prawidłowe?	

§  Czy	wybór	projektów	obywatelskich	odbywał	się	zgodnie		
z	prawem	wewnętrznym	gmin?	

§  Czy	realizacja	zadań	była	prawidłowa	i	zgodna	z	założeniami?	

Co	kontrolowaliśmy?	03	



Kogo	kontrolowaliśmy?	04	

§  22	urzędy	miast		
oraz	jeden	samorządowy	
zakład	budżetowy		
(z	terenu	6	województw)	

Rozmieszczenie	terytorialne	kontrolowanych	jednostek	

Źródło:	Opracowanie	własne	NIK.	



Odsetek	miast	objętych	badaniem	kwestionariuszowym,		
w	których	utworzono	budżet	obywatelski	na	2018	r.	05	

Źródło:	Opracowanie	własne	NIK	na	podstawie	przeprowadzonego	badania	kwestionariuszowego.	

§  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.	



Wysokość	budżetów	obywatelskich	na	2018	r.	w	miastach	
objętych	badaniem	kwestionariuszowym	–	według	województw	06	

Źródło:	Opracowanie	własne	NIK	na	podstawie		
przeprowadzonego	badania	kwestionariuszowego.	



§  Budżety	obywatelskie	w	18	miastach	funkcjonowały	na	podstawie	
uchwał	rad	miast,	a	w	4	na	podstawie	zarządzeń	burmistrzów	
(prezydentów	miast).	

§  W	kontrolowanych	miastach	w	różny	sposób	i	z	różną	szczegółowością	
określano	zasady	i	tryb	przeprowadzania	konsultacji	społecznych.	

§  W	12	miastach	zasady	wprowadzały	podział	środków	budżetu	
obywatelskiego	na	pule	obejmujące	całość	gminy	i	jej	części	(również		
w	miastach,	w	których	nie	utworzono	jednostek	pomocniczych),		
takie	jak	obszary	czy	rejony	zamieszkania.	

§  W	3	miastach	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).	

Stwierdzony	stan	–	zasady	i	tryb	przeprowadzania	konsultacji	
społecznych	dotyczących	budżetu	obywatelskiego	07	



§  W	12	miastach	niektóre	zasady	i	elementy	trybu	przeprowadzania	
konsultacji	dotyczących	budżetów	obywatelskich	(przede	wszystkim		
ich	czas	i	miejsce	oraz	zasady	głosowania	i	ustalania	ich	wyników)	
określono	w	42	zarządzeniach	burmistrzów	i	prezydentów,	zamiast		
w	uchwałach	rad	miast	–	niezgodnie	z	art.	5a	ust.	2	ustawy.	

§  We	wszystkich	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,	prawa	wszystkich	
mieszkańców	gminy	do	udziału	w	konsultacjach	społecznych	poprzez	
określenie,	iż	mogą	w	nich	wziąć	udział	jedynie	mieszkańcy,	którzy	
ukończyli	13,	16	lub	18	lat,	posiadali	co	najmniej	ograniczoną	zdolność	
do	czynności	prawnych	albo	byli	zameldowani	lub	wpisani	do	rejestru	
stałego	wyborców.	

08	 Stwierdzony	stan	–	zasady	i	tryb	przeprowadzania	konsultacji	
naruszające	art.	5a	ust.	1	i	2	ustawy	o	samorządzie	gminnym	



§  Uregulowania	w	4	miastach	umożliwiały	uczestnictwo	w	procedurze	
tworzenia	budżetów	nie	tylko	mieszkańcom,	lecz	również	innym	
podmiotom	(m.in.	organizacjom	pozarządowym,	osobom	prawnym,	
zarządom	osiedli	i	radom	sołeckim),	co	naruszało	art.	5a	ust.	1	ustawy.	

§  W	21	miastach	obowiązywał	w	całym	kontrolowanym	okresie	lub		
w	jego	części	wymóg	podawania	przez	mieszkańców	miast,	w	trakcie	
konsultacji,	numeru	PESEL	–	na	wniosku	w	sprawie	propozycji	projektu	
obywatelskiego,	na	liście	osób	popierających	wniosek,	czy	na	karcie		
do	głosowania.	Było	to	niezgodne	z	art.	5a	ust.	1	ustawy,	na	co	
zwracały	sądy	administracyjne	(prawo	do	udziału	w	konsultacjach	mają	
bowiem	wszyscy	mieszkańcy,	nawet	Ci,	którym	nie	nadano	numeru	
PESEL).	

09	 Stwierdzony	stan	–	zasady	i	tryb	przeprowadzania	konsultacji	
naruszające	art.	5a	ust.	1	i	2	ustawy	o	samorządzie	gminnym	



10	
Stwierdzony	stan	–	liczba	projektów	złożonych,	odrzuconych	
poddanych	głosowaniu	i	wybranych	do	realizacji	w	ramach	budżetów	
obywatelskich	w	skontrolowanych	miastach	w	latach	2016–2018	

Źródło:	Opracowanie	NIK	na	podstawie	ustaleń	kontroli.	



§  W	17	miastach	prawidłowo	weryfikowano	wnioski	o	realizację	
projektów	obywatelskich.	

§  W	5	miastach	stwierdzono	nieprawidłowości	w	weryfikacji		
42	wniosków	(6%	zbadanych	wniosków	),	które	polegały	m.in.	na:	

‒  niejednolitej	weryfikacji	projektów,	co	skutkowało	tym,	że		
w	takim	samym	stanie	faktycznym	jedne	projekty	dopuszczono		
do	głosowania,	a	inne	odrzucono;	

‒  dopuszczeniu	do	głosowania	projektów	niebędących	zadaniami	
własnymi	gminy	(np.	przebudowa	chodnika	w	pasie	drogi	powiatowej	
czy	wykonanie	przejścia	dla	pieszych	na	takiej	drodze);	

‒  naruszeniu	norm	wewnętrznych	poprzez	dopuszczenie	do	
głosowania	projektów	zgłoszonych	przez	nieuprawnione	podmioty;	

‒  pozytywnym	zweryfikowaniu	i	umieszczeniu	na	listach	do	głosowania	
projektów,	które	nie	spełniały	wymaganych	kryteriów.	

11	 Stwierdzony	stan	–	weryfikacja	złożonych	wniosków	



§  Zaobserwowano	wzrost	wysokości	budżetów	obywatelskich	ogółem	
z	51	529,9	tys.	zł	w	2016	r.	do	53	177,2	tys.	zł	w	2017	r.	(o	3%)		
i	do	56	424,6	tys.	zł	w	2018	r.	(o	9%	w	stosunku	do	2016	r.).	

§  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	3	z	8	miast	na	prawach	powiatu	objętych	
kontrolą,	wysokość	budżetów	obywatelskiego	była	mniejsza	niż	0,5%	
wydatków	gminy	w	poprzednim	roku.	

12	 Stwierdzony	stan	–	wysokość	budżetów	obywatelskich	



13	
Stwierdzony	stan	–	wydatki	na	projekty	obywatelskie		
w	latach	2016–2018	(do	30	czerwca)	oraz	liczba	realizowanych	
projektów	–	według	rodzajów	zadań	j.s.t.	

Źródło:	Opracowanie	własne	NIK	na	podstawie	ustaleń	kontroli.	



§  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);	

–  miały	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).	

14	 Stwierdzony	stan	–	wydatki	na	projekty	obywatelskie	



§  W	6	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	7	zamówień	publicznych	o	wartość		
1086,8	tys.	zł	(m.in.	podział	zamówień	i	ich	udzielenie	z	pominięciem	
obowiązujących	przepisów);	

15	 Stwierdzony	stan	–	nieprawidłowości	w	wydatkach	



–  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;	

–  dokonania	zapłaty	wykonawcy	pełnej	kwoty	wynagrodzenia		
(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	leczniczej,		
na	realizację	jednego	projektu	obywatelskiego.	

16	 Stwierdzony	stan	–	nieprawidłowości	w	wydatkach	cd.	



§  Spośród	wybranych	w	22	miastach	do	wykonania	1440	projektów		
w	ramach	budżetów	obywatelskich	na	lata	2016–2018	do	czasu	kontroli	
zrealizowano	1088	(76%).	W	trakcie	kontroli	NIK	w	realizacji	pozostawały	
333	zadania,	głównie	projekty	dot.	budżetu	na	2018	r.	(289).	Realizację		
14	projektów	zaplanowano	po	2018	r.	Od	realizacji	5	zadań,	z	przyczyn	
niezależnych	od	urzędów,	odstąpiono	z	przyczyn	niezależnych	od	urzędów.		
Z	informacji	uzyskanych	po	kontroli	wynika,	że	do	czerwca	2019	r.	
zakończono	realizację	ogółem	1294	z	1440	projektów,	tj.	90%.	

§  Z	uzyskanych	w	kontroli	danych	wynika,	że	z	1088	zrealizowanych	
(zakończonych)	przez	urzędy	i	inne	samorządowe	jednostki	organizacyjne	
oraz	podmioty	zewnętrzne	zadań	dotyczących	budżetów	na	lata	2016–
2018,	w	pełnym	zakresie	wykonano	1056	projektów	(97%),	uzyskując	
planowane	efekty,	w	tym	rzeczowe.	Potwierdziły	to	również	oględziny	
przeprowadzone	przez	kontrolerów	NIK,	którymi	objęto	łącznie	76	zadań.	

17	 Stwierdzony	stan	–	realizacja	projektów	obywatelskich	



§  W	11	miastach	zrealizowano	32	zadania	(3%)	w	zakresie	mniejszym		
od	planowanego,	tj.	określonego	we	wnioskach	mieszkańców.	

‒  w	przypadku	31	zadań	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),	czy	niezłożenia	ofert		
na	wykonanie	zadań	lub	trudności	formalno-prawnych	i	
technicznych;	

‒  jedno	z	32	zadań	było	realizowane	przez	Gdańskie	Nieruchomości		
w	sposób	nierzetelny.	

18	 Stwierdzony	stan	–	realizacja	projektów	obywatelskich	cd.	



19	 Stwierdzony	stan	–	realizacja	projektów	obywatelskich	cd.	

Źródło:	Opracowanie	własne	NIK	na	podstawie	wyników	kontroli.	



20	 Stwierdzony	stan	–	przykłady	projektów	obywatelskich	
zrealizowanych	w	wybranych	miastach	objętych	kontrolą			

Koszalin	–	pole	golfowe	 Koszalin	–	Park	Robin	Hooda	 Police	–	miasteczko	rowerowe	

Sopot	–	defibrylator	 Stargard	–	ławka	multimedialna		
przy	figurze	kolejarza	

Włocławek	–	fontanny	

Źródło:	Materiały	kontrolne	NIK.	



Ocena	ogólna	21	

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.	
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	PESEL	(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.).	



Ocena	ogólna	22	

Wybór	projektów	obywatelskich	w	17	miastach	odbywał	się	zgodnie	
z	regulacjami	wewnętrznymi	j.s.t.	W	pozostałych	pięciu	miastach	stwierdzono	
nierzetelną	weryfikacji	42	z	2643	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	1440	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,	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.	



§  Podjęcie	inicjatywy	legislacyjnej	w	celu	zmiany	art.	5a	ustawy	
o	samorządzie	gminnym	polegającej	na:	

–  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;	
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–  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;	

–  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	ustawy	o	samorządzie	
gminnym.	
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§  W	23	wystąpieniach	pokontrolnych	sformułowano	63	wnioski	pokontrolne	
(37	wniosków	zrealizowano,	20	pozostaje	w	trakcie	realizacji,	a	6		
nie	zostało	dotychczas	zrealizowanych).	

§  Po	kontrolach	w	2	urzędach	miast	wniesiono	zastrzeżenia	do	wystąpień	
pokontrolnych.	Jedne	zastrzeżenia	nie	zostały	przyjęte	przez	NIK,	gdyż	
wniosła	je	osoba	nieuprawniona.	Drugie	zastrzeżenia	zostały	w	całości	
oddalone,	

§  W	wyniku	wykonania	wniosków	pokontrolnych	m.in.:	

‒  przygotowano	prawidłowe	projekty	uchwał	w	sprawie	konsultacji	dot.	
budżetu	obywatelskiego;	

‒  odstąpiono	od	obowiązku	podawania	numeru	PESEL	przez	mieszkańców	
w	trakcie	konsultacji	społecznych.	

§  Skierowano	2	zawiadomienia	o	naruszeniu	dyscypliny	finansów	publicznych.	
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