
Ustalenia ze spotkania Rady Programowej ds. Budżetu Obywatelskiego 

w dniu 16 grudnia 2015 r. 

Spotkanie rozpoczął Przewodniczący Rady Programowej, Pan Grzegorz Justyński, 

który po powitaniu zebranych przedstawił porządek spotkania (zał. nr 1). Został on przyjęty 

jednomyślnie i bez poprawek przez Radę.  

W punkcie 3 a) Przewodniczący oddał głos p. Maciejowi Sobierajowi, aby zreferował 

przygotowaną przez niego symulację podziału środków na poszczególne osiedla w wariancie 

p. Szymona Iwanowskiego i w dwóch wariantach zaproponowanych przez p. Przemysława 

Górskiego: ze stałą podstawą 150 tys. zł oraz 200 tys. zł na osiedle oraz częścią zmienną 

zależną wprost proporcjonalnie od liczby mieszkańców w osiedlu.  

Po prezentacji p. Sobieraja, Przewodniczący przedstawił w ramach dyskusji uchwałę 

Rady Osiedla Karolew – Retkinia Wschód, wnioskującą m.in. o to, aby w podziale środków 

BO na osiedla uwzględnić, poza liczbą mieszkańców, także inne parametry z tzw. algorytmu,  

tj. strukturę zabudowy i powierzchnię osiedla. W głosowaniu, przy jednym głosie za,  

7 głosach przeciw i jednym wstrzymującym się, Rada odrzuciła tę propozycję. W dalszej 

części dyskusji pojawiły się następujące opinie, propozycje i argumenty dotyczące 

zaprezentowanych na wstępie wariantów rozwiązań:  

 Dla czytelności dobrze byłoby zaokrąglić kwoty dla osiedli do 10 000 zł. 

 Łatwiej jest uzasadnić kwoty dla osiedli w części proporcjonalne do liczby mieszkańców 

niż kwoty zależne od arbitralnie przyjętych kategorii wielkości osiedla. 

 Dobrze, gdy środki dla rad osiedli idą za mieszkańcem. 

 Podział środków na osiedla ze stałą podstawą i częścią zmienną zależną od liczby 

mieszkańców jest precyzyjniejszy od wariantu alternatywnego, w którym dla danej 

kategorii wielkości osiedla przysługuje jednakowa kwota . 

 Należy poprawić rachunkowo warianty podziału środków na osiedla i ponownie rozesłać 

do członków Rady. 

 Należy odłożyć rozstrzygnięcie o podziale środków dla osiedli na styczeń, ponieważ 

następnego dnia jest spotkanie z osiedlami, na którym będzie możliwość skonsultowania 

wariantów rozwiązań z szerszym gronem zainteresowanych. 

 

Ten ostatni wniosek został poddany pod głosowanie. Przy 5 głosach za i 4 

wstrzymujących się został on przyjęty.  

 

Dalsza część dyskusji, zgodnie z sugestią Przewodniczącego, dotyczyła sprawy 

ograniczenia kwot na poszczególne zadania bądź ewentualnie innych ograniczeń. Zgłoszono 

następujące propozycje: 

 Podział zadań ogólnomiejskich na małe i duże. 

 Wprowadzenie limitu procentowego 10-20% dla szkół na poziomie osiedli albo 

wyłączenie możliwości zgłaszania zadań w szkołach jak w Warszawie. 

 Ograniczenie środków na zadania inwestycyjne i remontowe w szkołach maksymalnie do 

wysokości 50 %  środków dla danego osiedla. 

 Wprowadzenie jakiejś formy ograniczenia dla zadań inwestycyjnych i remontowych 

dotyczących szkół. 



 Nie wprowadzanie ograniczenia dla zadań inwestycyjnych i remontowych dotyczących 

szkół. 

 Wprowadzenie ograniczenia kwotowego na jedno zadanie w osiedlu  nie jest skutecznym 

zabezpieczeniem przed dominacją szkół. Jeżeli placówki te zgłoszą kilka zadań w 

poszczególnych osiedlach to i tak mogą zgarnąć większość środków z całej puli dla 

osiedli. Może rozwiązaniem byłoby ograniczenie puli środków dla wydzielonych 

”jednostek miejskich” do wysokości stałej kwoty przeznaczonej dla poszczególnych 

osiedli, zaś łączna kwota zależna od liczby mieszkańców byłaby kwotą na zadania 

zgłoszone do realizacji poza wydzielonymi jednostkami miejskimi. 

 Nie tak może przeznaczenie środków, jak sposób działania szkół, podobnie poradni w 

trakcie głosowania na zadania do BO budził zastrzeżenia. Instytucje te  grały nie fair 

zabiegając o głosy. Dlatego nie należy wprowadzać ograniczeń preferujących szkoły. 

Limity na zadania w III edycji BO sprawdziły się, umożliwiły wpuszczenie do realizacji 

większej liczby zadań. 

 Wobec częstych zarzutów, że cała pula środków z BO trafia do instytucji miejskich, 

należy wprowadzić limit łączny dla tych instytucji. 

 Nie jest możliwe wprowadzenie limitu dla instytucji miejskich jako takich, co najwyżej 

wyselekcjonowanych, ponieważ specyfika organizacji samorządu powoduje, iż 

praktycznie każdy wniosek musi mieć wskazanego realizatora, którym jest albo komórka 

organizacyjna UMŁ albo miejska jednostka organizacyjna. 

 Należy wprowadzić taki sam limit na zadania zgłaszane w osiedlach, a zadania 

przekraczające ten limit automatycznie przekwalifikowywać na ponadosiedlowe. 

 Automatyzm przekwalifikowania zadań osiedlowych przekraczających limit na 

ponadosiedlowe uczyni z tych ostatnich swoisty „zsyp” dla zadań autentycznie 

ponadosiedlowych i pozostałych, co jest pewnym nadużyciem. 

 W zadaniach osiedlowych potrzebny jest limit. Jakiekolwiek limitowanie wpuści więcej 

wniosków do realizacji. 

 Nie należy ograniczać kwot w osiedlach. 

 Jeśli w osiedlach środki mają iść za mieszkańcami, to głosować na zadania z osiedla 

powinni tylko jego mieszkańcy. 

 Propozycja, by Rada Miejska uzupełniała środki na zadania do BO dla których brakło 

pieniędzy z puli dla osiedli na pokrycie pełnej kwoty kosztów. 

 Propozycja, by nie wprowadzać limitu wtedy, gdy liczba zgłoszonych w osiedlu 

wniosków nie przekroczy 5, czyli maksymalnej liczby wniosków, na które można 

zagłosować, a wprowadzać, gdy liczba wniosków przekroczy 5. Ze względu na groźbę 

wprowadzenia sytuacji niedookreślonej w fazie składania wniosków – nikt nie może 

przewidzieć ile będzie wniosków przed ich zebraniem, a zatem także czy ma być 

uwzględniony limit dla wniosków czy nie – nie uznano propozycji za wartą dalszej 

dyskusji.  

Ze względu na brak czasu Rada nie zajęła się punktami 3 b), tj. formą/formami 

głosowania w BO IV edycji i ustalania wyniku oraz punktem 4, tj. dyskusją nad kolejnymi 

ustalonymi zagadnieniami (zasada jedna lokalizacja = jedno zadanie, kwestia dostępności).  

W punkcie 5 ustalano datę kolejnego spotkania na 12 stycznia 2016 r., przy czym 

Przewodniczący wspomniał o możliwości odbycia dodatkowych spotkań Rady poza 

planowanymi na 19 i 26 stycznia 2016 r., jeśli zajdzie taka potrzeba. 

W sprawach różnych  nie zgłoszono żadnej sprawy wobec czego Przewodniczący złożył 

uczestnikom spotkania życzenia świąteczne i noworoczne i zamknął obrady.   

 


