
2. Jakie są Pana/Pani opinia lub sugestie dotyczące drugiego etapu ŁBO: opiniowanie 

projektów (termin, czas, współpraca z komórkami merytorycznymi, posiedzenia 

Komisji Budżetu Obywatelskiego Rady Miejskiej, itd.)? (146 odpowiedzi) 

 

Bez uwag. 

 

Bez zastrzeżeń 

 

Brak uwag. 

 

Nie mam zdania. 

 

Ok. 

 

Bez zastrzeżeń. 

 

Nie mam zastrzeżeń. 

 

Nie mam uwag. 

 

Nie dopuszczalne są projekty np. katering dla kaczek kto dopuszcza tego typu projekty. 

 

Lipiec/sierpień to niefortunna pora - autorzy wniosków są często na urlopach. 

 

Wszechwładza jednostek. To ONI decydują, nie mieszkańcy. 

 

Wszystko ok. 

 

Opinie Rad Osiedli powinny być wiążące... 

 

Jeżeli wniosek z jakiegoś powodu dostał negatywną opinię na komisję powinien zostać 

zaproszony autor zadania tak aby mógł je bronić. 

 

Strategia im więcej projektów zgłaszanych tym lepiej jest błędna. 

 

Nie mam uwag. 

 

Odbieram pozytywnie. 

 

W jakim celu rady osiedli opiniują projekty, skoro później ich opinie są ignorowane? Albo 

należy honorować opinie rad osiedli, w końcu najlepiej znają specyfikę i potrzeby 

mieszkańców lokalnej społeczności, albo w ogóle zrezygnować z tej formuły. 

 

Drugi etap w mojej opinii przebiega bez problemów. 

 

Współpraca jest prawie żadna. Pracownicy scedowuja całą pracę na pomysłodawców, ci jest 

bzdurą. To urzędy zatrudniają pracowników którzy są specjalistami w danych dziedzinach. 

Wymaga sie od zwykłych obywateli wymierzania powierzchni na chodniki, dokładnej 

wyceny projektów. Potem urzędnicy co prawda zmieniają te ceny zawyżając je. Do tego 

odrzucają projekty, z byle powodów. To ludzie powinni moc zagłosować na co chcą, jeżeli 



tylko nie ma przeszkód prawnych. Urzędnicy nie pomagają odnośnie znalezienia właściwego 

terenu. To owszem mieszkańcy wiedzą co by gdzie chcieli. Mapa terenów jest nieaktualna. 

Jest wiele działek gdzie wyświetla się ze działka spełnia wymogi budżetu obywatelskiego, ale 

potem okazuje się ze albo jest nieuregulowany stan prawny, albo biegną pod nią rury, czy 

kable i nie może być wykorzystana. W takiej sytuacji kiedy zgłoszona działka nie nadaje sie 

jednak wymaga sie znalezienia przez obywatela innej działki lub po prostu odrzuca projekt. 

Kolejną bardzo ważną rzeczą jest zmiana cen przez urzędników i nie konsultowanie ich z 

pomysłodawcą. Przy zwiększeniu ceny jest duże prawdopodobieństwo, ze projekt nie zostanie 

zrealizowany bo jest za drogi. Pomysłodawca powinien być poinformowany i powinien móc 

sie wypowiedzieć, tak zgadzam sie na zmianę, lub nie i wolę żeby inwestycja była 

zmniejszona o jakieś elementy, ale cena została ta sama. Powinno to być obowiązkowe. W 

przypadku odrzucenia wniosku lub ponownego rozpatrzenia przez komisję wnioskodawca 

powinien być poinformowany telefonicznie, lub smsowo. 

 

Zbyt duża liczba zadań spowodowana możliwością składania wniosku przez jedną osobę z 

poparciem jednej osoby spowodowała brak czasu na wnikliwe opracowanie karty oceny 

wniosku. 

 

1. Znacznie za mało czasu 2. Pomimo podawania adresów email urzędnicy z nich nie 

korzystają, a nie zawsze jest możliwość odebrania telefonu. 

 

Nie uczestniczyłam, nie mam zdania. 

 

Należy zmienić zasady tak aby projekty realizowane z BO miały wymóg ogólnodostępności. 

Farsą jest że finansowane są z budżetu potrzeby szkolne czy straży miejskiej (np. dodatkowe 

godziny pracy strażników). 

 

Mój projekt, G050 GO, powiedziano nam żeby zrezygnować bo jest drugi taki sam.  

Powinien być połączony. Przez to nie dostawałyśmy żadnej informacji. 

 

Nie mam zastrzeżeń do organizacji i przebiegu drugiego etapu ŁBO. 

Sprawnie i szybko aczkolwiek odnosi się wrażenie że Budżet Obywatelski przestaje być 

"obywatelski" a staje się sposobem na realizację obowiązków wynikających z "dużego" 

budżetu miasta. "Obywatelskość" tego budżetu używana jest do poszukiwań miejsc gdzie 

duży budżet miasta powinien szybko reagować a beneficjentem są głównie jednostki 

budżetowe, które wróble nie powinny być zasilane z BO. 

 

Wszystko w porządku. 

 

Jak w punkcie 1. 

 

Uważam, że opinia Rady Osiedla powinna być wiążąca dla projektów osiedlowych. Odkąd 

RO nie ma pieniędzy z algorytmu, BO jest jedyną formą zdobycia pieniędzy na zrobienie 

czegoś na osiedlu. 

 

Wszystko ok. Nie mam uwag. 

 

W porządku. 

 

O.K. 



 

Nie ma możliwości realnego wyrażenia opinii nt. projektów poza posiedzeniami komisji. 

Opiniowanie przez Rady Osiedla pozwala im wykluczyć projekty zgłoszone przez osoby 

niezwiązane z RO i faworyzować własne. 

 

Jak wyżej. 

 

Głos Rady Miejskiej powinien być ograniczony do absolutnego minimum. Zamiast tego, 

należałoby zwiększyć kompetencje Radom Osiedli w tym zakresie. 

 

Były problemy z dostępem do internetowej transmisji dźwięku z posiedzeń komisji. 

 

Bardzo dobra. 

 

Mój projekt został negatywnie zaopiniowany przez WGK - typowe uzasadnienie "nie da się" - 

przykre; na szczęście Komisja zaopiniowała go pozytywnie 

 

Dziękuję za kontakt telefoniczny dotyczący weryfikacji projektu. 

 

Nasz projekt B030RA "Razem dla Radogoszcza - tężnia solankowa" była przewidziana na 

550 000 zł ale przedstawiciele Urzędu Miasta zaproponowali budowę tężni krytej za 1 250 

000 zł na spotkaniu w Szkole Podstawowej i przez to nie przeszedł nasz projekt. Proponujemy 

budowę tężni krytej rozłożonej w mniejszej kwocie na dwa roczne etapy realizacji. 

 

Powinny być wyznaczone określone osoby z poszczególnych departamentów które pomogą 

zmienić lub doprecyzować wniosek tak aby został zatwierdzony. 

 

Bardzo mało czasu na ustosunkowanie się do negatywnej opinii urzędu. Komisja w środku 

lata z posiedzeniami, na które nie są zapraszani wnioskodawcy. 

 

Nie mam uwag do tej części. 

 

Nie mam zdania, nie uczestniczyłam w tym etapie w żaden sposób. 

 

Opiniowanie i współpraca z komórkami merytorycznymi przebiega sprawnie. 

 

Urzędnicy w bardzo utrudniony sposób kontaktując się z mieszkańcem. Wskazują że 

projektodawca powinien znać wszystkie wyliczenia. 

 

Koszty remontów dróg są zawyżone. 

 

Szybko i sprawnie. 

 

Nie mam uwag. 

 

Bez uwag. Rady Osiedla nie powinny opiniować wniosków - stara czasu dla nich. 

 

Brak jest współpracy z komórkami merytorycznymi. Już po ogłoszeniu wyników pojawiły się 

sugestie, ze inaczej mogliśmy zaplanować wydatki, chodziło o ujęcie w paragrafach. 

 



Jest problem z własnością gruntów. Na mapie wskazanej przez Państwa, niektóre działki 

zaznaczone były jako miejskie, lecz po weryfikacji okazało się że mają innego właściciela. 

Tak było np. ze zwycięskim projektem na Bałutach Zachodnich „Zielony skwer na 

krańcówce”. Czyli jest potrzeba rzetelnej weryfikacji miejskich zasobów po to by ułatwić 

życie wnioskodawcom. Część gruntów na Bałutach Zachodnich ma niejasny status jeśli 

chodzi o status, a to są bardzo dobre lokalizacje jeśli chodzi przyszłe edycje ŁBO. Prosiłbym 

o uporządkowanie kwestii własności działek. 

 

Nie podoba mi się wymuszanie na wnioskodawcach. 

 

Brak uwag. 

 

Oprócz potwierdzenia otrzymania projektu, brak kontaktu ze strony jakiejkolwiek komórki - 

żadnej informacji. 

 

Nie mam zdania na ten temat. 

 

Wnioskodawcy nie są informowani o negatywnej opinii i terminie komisji. Współpraca z 

komórkami merytorycznymi praktycznie nie istnieje. To wszystko jest efektem zbyt dużej 

liczby wniosków. Lepiej mieć 300 wniosków dobrych niż 1300 słabych.. 

 

Wszystkie aspekty są zadawalające. 

 

Niesprawiedliwa ocena niedopuszczająca do udziału w głosowaniu, a po złożeniu odwołania 

nastąpiła zmiana argumentacji urzędu w kwestii braku dopuszczenia do dalszego etapu. W 

związku z czym nie można już było się odnieść do nowych argumentów - procedura nie 

zakłada odwołania od podtrzymanej negatywnej opinii urzędu. 

 

Opinie Rad Osiedli powinny być brane pod uwagę w szczególności! 

 

Warto przed publikacją projektów a po zaopiniowaniu ich i wypełnieniu karty zmian 

przesyłać opisy projektów do akceptacji liderów. Pozwoli to uniknąć błędów w opisach, które 

pojawiały się w tym roku. 

 

Jak wyżej. 

 

Skandaliczna. Mój wniosek przepadł, po długich poszukiwaniach przyczyny ponoć przez 

ZDiT, który to miał do mnie wysłać maila informującego o konieczności zmian we wniosku. 

Żaden mail z ZDiT do mnie nigdy nie dotarł, a od innych komórek merytorycznych UMŁ 

wszystko dochodziło, więc urząd miał prawidłowy adres. Nikt też nie zadzwonił na podany nr 

telefonu. W rezultacie mój wniosek przepadł bo zanim ustaliłem co się dzieje minął termin na 

odwołania. 

 

Zmieniono bez uzgodnienia mój projekt (z Zieleni na Zielnej na remont chodnika na Zielnej).  

 

Zbyt chętnie szukano przeszkód podczas 2 etapu .Projekt placu zabaw został oddalony 

ponieważ był za blisko pergoli śmietnikowej. Nie zaproponowano innej sąsiedniej 

alternatywnej lokalizacji lub przesunięcia projektu. 

 

Ok. 



 

Bez uwag. 

 

Tutaj OK. 

 

Pozytywna. 

 

Opiniowanie przez pracowników komórek merytorycznych oceniam pozytywnie. Bez sensu 

jest tu opiniowanie przez Rady Osiedli. Nie ma to żadnego znaczenia. 

 

Również nie mam zastrzeżeń do tego etapu ŁBO. 

 

Nie widzę znaczących uwag dotyczących tego etapu. 

 

Jest ok. 

 

Pytanie bez odpowiedzi. 

 

Brak rzetelnej i spójnej oceny. Mój projekt dot. czujników powietrza odrzucony, identyczny 

projekt przyjęty. 

 

Termin, czas o pozostałych aspektach nie mam wiedzy bez zarzutu. 

 

Z kilku projektów dostałem opinię tylko na temat jednego. Po późniejszym sprawdzeniu część 

uzasadnień okazała się kuriozalna tzn. projekt projekt przejazdu który był dopuszczony rok 

temu i jest zgodny ze strategią rozwoju miasta w tym roku nie został dopuszczony, w innym 

projekcie urzędnicy stwierdzili, że nie potrafią oszacować zakresu prac przejazdów na innym 

skrzyżowaniu mino, że dla części istnieje projekt, inny fragment jest obietnicą Pani Prezydent 

Za dużo ingerencji UMŁ i radnych w opiniowaniu. Większość opiniodawców to urzędnicze 

dyletanctwo w rozeznaniu rzeczywistych potrzeb. 

 

Nie mamy zastrzeżeń. 

 

Długo czeka się na odpowiedź, w moim przypadku był to telefon w godzinach pracy. Wnioski 

omawiane na posiedzeniach Komisji listowane są na ostatnią chwile, nie zawsze da się 

zwolnić z pracy. 

 

Przy niektórych projektach brakuje większego kontaktu z urzędnikami, w celu 

doprecyzowania projektu lub dokonania w nim zmian w razie potrzeby. 

 

Wnioski powinny zakładać realizacje inicjatyw, które nie są realizowane w ramach innych 

zadań samorządu. Remonty szkół to powinno znaleźć się w budżecie Miasta, a nie 

realizowane z BO. 

 

Wszystko OK. 

 

BEZ ZASTRZEŻEŃ. 

 

Wszystko odbyło się bez problemów. 

 



Wyrażam pozytywną opinię. 

 

Nie mam zdania. 

 

Urzędnik dzwonił i dopytał o zmianę miejsca. 

 

Terminy, czas dostosowane do potrzeb. 

 

Opinie Rad Osiedli nie były brane pod uwagę masa praca ludzi poszła w piach, nagminny i 

permanentny brak kontaktu z liderem w komórkach merytorycznych. 

 

 

 

Wzorowo. 

 

Bez zastrzeżeń. 

 

Brak. 

 

Nie powinny być brane pod uwagę projekty, które wygrały w ubiegłym roku. 

 

Dobrze gdyby była podtrzymana elastyczność w ocenie i zmianie wniosków. Przykładowo, 

dany wniosek jest dwu elementowy, w całości nie przejdzie, ale po modyfikacji 

zasugerowanej przez osobę merytoryczną już tak. Fajnie, gdyby można było przed złożeniem 

wniosku, móc go skonsultować, czy przejdzie. 

 

Nie kontaktowano się ze mną w kwestii projektów, które zostały anulowane. Pojawiła sie 

jedynie informacja mailowa o projektach nie dopuszczonych do głosowania. To 

zdecydowanie za słaby kontakt, w przypadku anulowania bądź zmian w projektach. 

 

Oceniam pozytywnie. 

 

Bardzo ok. 

 

Brakuje informacji wcześniejszej o zmniejszeniu kwoty o którą ubiegają się projekty.  

Uniemożliwia to podjęcie decyzji z czego należy zrezygnować , jeśli wycenę robi specjalista 

to powinien przesłać te sugestie do zainteresowanych otrzymaniem dotacji. 

 

Brak informacji, urzędnicy nie kontaktują sie z pomyslodawcami, że zmienili sumę bez 

pytania. Wymaga sie żeby projekt był oszacowany, jeżeli różnica jest niewielka to nie 

problem, ale jak się znacznie zwiększa to powinni wysłać maila, a pomyslodawca powinien 

zadecydować czy odejmuje jakiś element np. z placu zabaw żeby cena była niższa lub tylko 

fragment chodnika, żeby projekt miał większe szanse potem na zrealizowanie. 

 

Współpraca z komórkami administracyjnymi. 

 

Opinia tego etapu negatywna: Opinia rad osiedli powinna być po analizie merytorycznej 

UMŁ bo rady nie znają wniosków jakie przyszły do UMŁ. to jak mają je opiniować. Rady 

osiedli dopiero po analizach merytorycznych specjalistów z UMŁ powinny otrzymać z UMŁ 

wykaz zadań z ich osiedli i wtedy mogą opiniować. Większa współpraca z Liderami 



wniosków i informowanie Liderów o zmianach czy odmowie czy skierowaniu na Komisję 

czy Komitet by na Komisji czy Komitecie mógł bronić swojego projektu. Większy kontakt z 

komórkami merytorycznymi UMŁ. Może delegowanie przez Radę Miejską - Radnych do 

współpracy z radami osiedlowymi. 

 

Formularz był bardzo uproszczony i mimo składanych wyjaśnień uzupełnień, dwa projekty 

zostały zaopiniowane negatywnie, mimo, że przez dwa lata uzyskiwały pozytywne oceny. 

współpraca z komórkami merytorycznymi jest bardzo pomocna. 

 

Opiniowanie projektów przez Radę osiedla Chojny - Dąbrowa, często mało merytoryczne, 

argumenty o niedopuszczeniu projektów do głosowania - łatwe do podważenia. Również 

komórki merytoryczne U.M., tzn. poszczególne zarządy często wydawały opinie negatywne, 

zmieniały je dopiero pod wpływem dyskusji na posiedzeniach Komisji B.O. komórki te były 

zupełnie nieprzygotowane (wnioski niezaopiniowane lub zaopiniowane lub zaopiniowane 

jakby w ostatniej chwili, bardzo powierzchownie. Generalnie brak jakichkolwiek kontaktów z 

autorami projektów, wnioski były opiniowane negatywnie bez jakichkolwiek prób kontaktu. a 

przecież często liderzy są skłonni do szeregu kompromisów, by ich wniosek mógł przejść do 

etapu głosowania. Miłym zaskoczeniem wydaje się tu Komisja d.s. B.O., której zazwyczaj 

zależało na głosowaniu na TAK i która stawała po stronie liderów, w przeciwieństwie do 

przedstawicieli różnych zarządów U.M.  

 

W tym roku urzędnicy mieli mniej czasu na opiniowanie co odbiło się w pośpiechu przy 

opiniowaniu. Mimo wszystko zachowano pełną komunikacje z wnioskodawcą. Zarzucono 

jednak próby łączenia projektów zaniechano co jest pewnie związane z dopuszczeniem wielu 

projektów w jednej lokalizacji co było błędem. 

 

Bardzo dobra. 

 

Opinia komisji też jest ważna - komisja moim zdaniem może pewnych projektów nie 

dopuścić z powodu np. po co w danym parku piąty plac zabaw, albo po co nowy chodnik 

skoro ten jeszcze spełnia swoje zadanie i nie stwarza zagrożenia. Uważam że potrzeba 

przeznaczyć więcej czasu na omawianie projektów komisji z zgłaszającymi projekty. Często 

potrzebne jest spotkanie aby wytłumaczyć na czym ma polegać zadanie, ewentualnie 

wprowadzić zmiany. 

 

Wszystko było ok. 

 

Drugi etap jest również ok. 

 

Wszystko zadziałało poprawnie. 

 

Posiedzenia Komisji w moim odczuciu w dziwnym okresie. Komórki merytoryczne zależy 

które i kiedy wydział kryzysowy na plus . 

 

brak konsultacji z wnioskodawcami przez wydziały na etapie opracowywania wniosków.  

 

Często wnioskodawcy dopiero po opublikowaniu karty dowiadują się o problemach w 

zgłaszanym wniosku. Czas opiniowania powinien być wydłużony a konsultacje z 

wnioskodawcą powinny być obligatoryjne. 

 



Opiniowanie projektów przez Rady Osiedlowe, których członkowie niejednokrotnie również 

składają projekty jest błędem-były przypadki kiedy rada osiedla negatywnie opiniowała 

projekty złożone przez innych, żeby zwiększyć szanse na wygraną swoich projektów (na 

przykład osiedle Mireckiego). 

 

Brak uwag. 

 

Potrzebne większe wsparcie komórek merytorycznych. 

 

Termin zbyt krótki. 

 

Całkowity zakaz opiniowania projektów przez Rady Osiedli. Uwalili wszystkie nasze 

projekty. Akceptują wszystkie swoje. 

 

Współpraca ogólnie zadowalająca. 
 


