
Stanowisko Otwockiej Rady ds. Budżetu Obywatelskiego 

w sprawie projektu uchwały Rady Miasta Otwocka  

w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Otwocka konsultacji społecznych w sprawie 

ustalenia części wydatków z budżetu miasta Otwocka na rok 2018. 

 

Podstawą działania Otwockiej Rady ds. Budżetu Obywatelskiego jest Zarządzenie Nr 87/2017 

Prezydenta z dnia 12 czerwca 2017 r. 

Po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Otwocka w sprawie przeprowadzenia konsultacji 

społecznych pod nazwą „Budżet Obywatelski” przedłożonym Prezydentowi Miasta Otwocka przez 

Przewodniczącego Rady Miasta Otwocka, a także z wynikami ankiety ewaluacyjnej przeprowadzonej 

wśród mieszkańców miasta, Otwocka Rada ds. Budżetu Obywatelskiego, zwana dalej Radą BO, 

przedstawia następujące stanowisko: 

1. Zdaniem Rady BO jednym z kluczowych elementów weryfikacji projektów w budżecie 

obywatelskim jest ogólnodostępność zrealizowanych projektów. Kryterium ogólnodostępności 

powinno być podstawowe dla oceny zgłaszanych projektów. Budżet Obywatelski stanowi bowiem 

mechanizm, który powinien zagwarantować równość w dostępie do inwestycji czy efektów zadań 

finansowanych ze środków publicznych. W ramach budżetu obywatelskiego powinny być 

realizowane takie rozwiązania i projekty, które odpowiadając na określone potrzeby mieszkańców, 

mają charakter powszechny, a więc taki, z którego mogą korzystać wszyscy mieszkańcy miasta.  

W związku z powyższym projekty dotyczące placówek oświatowych, żłobków i innych instytucji, 

które nie spełniają podstawowego kryterium ogólnodostępności, nie powinny być realizowane w 

ramach budżetu obywatelskiego.  

2. W związku z tym, iż budżet obywatelski dotyczy wydatków w danym roku budżetowym istnieje 

potrzeba dodania kryterium określającego, że w ramach budżetu obywatelskiego może być 

zrealizowane zadanie, którego czas realizacji nie przekracza jednego roku budżetowego. Takie 

rozwiązanie pozwala realizować wyłonione w toku budżetu obywatelskiego projekty w zgodzie z 

harmonogramem wydatkowania środków na dany rok kalendarzowy, a ponadto zapewnia lepszą 

widoczność efektów danej edycji procesu. 

 

Biorąc pod uwagę powyższe Rada BO rekomenduje, aby §2 ust. 1 załącznika nr 1 do projektu uchwały 

otrzymał brzmienie: 

 

„Ze środków budżetu obywatelskiego finansowane są zadania zgłaszane przez mieszkańców, które: 

1) obejmują działania zgodne z obowiązującym prawem oraz stanowią zadania własne gminy, 

określone w ustawie o samorządzie gminnym; 

2) zlokalizowane są na terenie ogólnodostępnym, na którym Miasto może (zgodnie z prawem) 

wydatkować środki publiczne;  

3) są ogólnodostępne, tj. z efektu realizacji zadania mogą korzystać wszyscy mieszkańcy Otwocka, 

przy czym korzystanie z nich nie może być płatne.  

 

z zastrzeżeniem zapisów zawartych w §2 ust. 3 niniejszego załącznika”. 

 

Rada BO rekomenduje, aby §2 ust. 3 załącznika nr 1 do projektu uchwały otrzymał brzmienie: 

„W ramach procedury budżetu obywatelskiego może być realizowane zadanie:  

1) które jest możliwe do zrealizowania w trakcie roku budżetowego,  

2) które jest zlokalizowane na nieruchomościach pozostających we władaniu miasta Otwocka 

i nieobciążonych na rzecz osób trzecich,  

3) którego wymagany budżet całkowity na realizację nie przekracza kwoty 500 000 zł, 

4) skierowane jest do ogółu mieszkańców lub różnych grup odbiorców. 



 

W ramach procedury budżetu obywatelskiego nie może być realizowane zadanie: 

1) które po realizacji generowałoby koszty utrzymania niewspółmiernie wysokie w stosunku do 

wartości proponowanego zadania, 

2) które stoi w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami i programami, a w szczególności z 

miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego,  

3) które naruszałoby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, 

4) które zakłada realizację jedynie części zadania, w tym sporządzenie wyłącznie projektu bądź 

planu przedsięwzięcia lub jedynie środki na wykonanie, bez zabezpieczenia środków na 

projektowanie, 

5) które koliduje z projektami rozpoczętymi lub wskazanymi do realizacji przez Miasto.” 

 

3. Rada BO wnosi, aby podmiotem uprawnionym do zgłoszenia propozycji projektu do zrealizowania 

w ramach budżetu obywatelskiego był wyłącznie mieszkaniec miasta Otwocka, który ma 

ukończone 16 lat w dniu składania wniosku. Umożliwienie zgłaszania projektów instytucjom 

odbierane jest przez mieszkańców jako uprzywilejowanie tych podmiotów, które przede wszystkim 

mają lepsze możliwości promowania swych pomysłów. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy projekty 

mogą składać instytucje, które dysponują własnymi budżetami, a przez to są w uprzywilejowanej 

sytuacji i nie powinny konkurować z oddolnymi inicjatywami mieszkańców. Zrozumiałym jest, że 

wywołuje to w wielu osobach zainteresowanych udziałem w budżecie obywatelskim sprzeciw, 

poczucie bezsilności i niemożności konkurowania z takimi rywalami. Jednocześnie umożliwienie 

zgłaszania projektów tylko  mieszkańcom nie wyklucza realizacji projektów z udziałem instytucji i 

organizacji, pod warunkiem, że spełnione będą kryteria regulaminu, a zwłaszcza kryterium 

ogólnodostępności.   

W związku z powyższym Rada rekomenduje, aby §3 załącznika nr 1 do projektu uchwały otrzymał 

brzmienie: 

„Propozycję projektu do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego może zgłosić każdy 

mieszkaniec Otwocka, który ukończył 16 lat w dniu zgłaszania projektu” 

 

4. Rada BO rekomenduje, aby §4 pkt. 3 załącznika nr 1 do projektu uchwały otrzymał brzmienie: 

„Na formularzu zgłoszeniowym należy uzyskać podpisy co najmniej 30 osób popierających dany 

projekt. Do grupy tej nie wlicza się projektodawców danego projektu”. 

 

5. Rada BO rekomenduje, aby do regulaminu wprowadzić zapis określający wymóg zebrania 

minimalnej liczby głosów. Zapewni to wykluczenie projektów, które w przypadku nie wyczerpania 

puli środków w danym progu kwotowym, mogłyby być przyjęte to realizacji nawet z zerowym 

poparciem.  

Dlatego proponuje się, aby w §10 ust. 2 otrzymał brzmienie: 

„Do realizacji mogą zostać przeznaczone te projekty, które otrzymały największą liczbę 

prawidłowo oddanych głosów, jednak nie mniej niż 60, aż do wyczerpania puli środków 

finansowych przeznaczonych na budżet obywatelski”. 

 

6. Niejednokrotnie, mimo dołożenia najwyższej staranności w przygotowaniu, jak i ocenie 

kosztorysów zgłaszanych projektów, w trakcie realizacji zwycięskich projektów mogą się pojawić 

zarówno oszczędności, jak i konieczność zwiększenia środków finansowych. Aby regulamin 

budżetu obywatelskiego przewidywał rozwiązania dla takich sytuacji, Rada BO rekomenduje, aby 

w §10 dodać ust. 4 i ust. 5 o brzmieniu: 

 

„4. W przypadku nierozdysponowania wszystkich środków finansowych przewidzianych w §1 ust. 2 

uchwały jako kwota budżetu obywatelskiego, Komisja Opiniująca rekomenduje Prezydentowi 

Miasta sposób rozdysponowania pozostałych środków. 

5. W uzasadnionych przypadkach, dla zachowania m. in. zasad racjonalności, celowości i 

gospodarności w dysponowaniu środkami publicznymi, Prezydent Miasta Otwocka może 



przeznaczyć na realizację wybranych zadań większe środki niż wynikające z ich wstępnych 

kosztorysów, pod warunkiem wskazania źródła finansowania i akceptacji Rady Miasta Otwocka”. 

 

7. Rada BO zauważa, że zaproponowany w projekcie uchwały skład Komisji Opiniującej nie zapewnia 

proporcjonalnego i zrównoważonego udziału przedstawicieli różnych środowisk w procesie oceny 

zgłoszonych projektów. Aby skład Komisji Opiniującej nie był zdominowany przez żadną z grup, a 

jej decyzje nie rodziły wątpliwości i kontrowersji, Rada BO rekomenduje, aby §6 ust. 6 otrzymał 

brzmienie: 

„1. Skład Komisji Opiniującej: 

a) trzech Radnych Rady Miasta Otwocka wydelegowanych przez Radę Miasta Otwocka, 

b) trzech pracowników Urzędu Miasta Otwocka wydelegowanych przez Prezydenta Miasta Otwocka, 

c) trzech członków Otwockiej Rady ds. Budżetu Obywatelskiego wydelegowanych przez tę Radę, 

2. Członkiem Komisji Opiniującej nie może być osoba zgłaszająca projekt” 

 

Proponuje się, aby w §6 dodać ust. 7 o brzmieniu: 

„1. Komisja Opiniująca dokonuje wyboru przedsięwzięć, które znajdą się na ostatecznej liście 

podlegającej głosowaniu w oparciu o kryteria, o których mowa w §2 ust. 1 i ust. 3 oraz w §6 ust. 3.  

2. Dla odrzuconych projektów wymagane jest pisemne uzasadnienie wyjaśniające przyczynę 

negatywnej oceny projektu. 

3. Po zakończeniu weryfikacji projektów przez Komisję Opiniującą informację o wynikach wraz z 

informacją, o której mowa w ust. 2 przekazuje się autorom propozycji projektów oraz zamieszcza 

na stronie internetowej budżetu obywatelskiego.”  

8. W celu zapewnienia autorom propozycji projektów udział w każdym etapie budżetu 

obywatelskiego, Rada BO rekomenduje, aby w §5 dodać ust. 3 o brzmieniu: 

„ Autor, jako osoba odpowiedzialna za projekt, ma prawo: 

a) do konsultowania założeń i treści projektu z wydziałami Urzędu Miasta lub miejską jednostką 

organizacyjną na etapie przygotowywania projektu, 

b) do aktywnego udziału w procesie weryfikacji zgłoszonych projektów poprzez możliwość 

modyfikacji swojego projektu, w szczególności tak, aby koszty szacunkowe mieściły się w 

określonych limitach,  

c) do promocji swoich projektów na etapie głosowania mieszkańców, 

d) do aktywnego udziału w procesie realizacji swojego projektu, w szczególności poprzez możliwość 

zgłaszania uwag i wniosków oraz uzyskiwania informacji o istotnych etapach realizacji projektu”. 

 

9. W celu zapewnienia udziału mieszkańców w ocenie procesu realizacji budżetu obywatelskiego, a 

także w trosce o utrwalenie pozytywnego wizerunku budżetu obywatelskiego i jego efektów, Rada 

BO rekomenduje, aby dodać §12 o brzmieniu: 

 

„1. Proces realizacji Budżetu Obywatelskiego podlega monitoringowi i corocznej ewaluacji w 

szczególności poprzez: 

a) ankietę ewaluacyjną skierowaną do mieszkańców badającą opinię o zakończonej edycji Budżetu 

Obywatelskiego, 

b) monitorowanie przez merytoryczne wydziały i jednostki realizacji projektów zgodnie z 

regulaminem Budżetu Obywatelskiego,  

c) podawanie do publicznej wiadomości bieżących informacji o realizacji poszczególnych projektów. 

2. Wyniki monitoringu i ewaluacji mogą być wykorzystywane do wprowadzenia zmian mających na 

celu doskonalenie procesu realizacji Budżetu Obywatelskiego. 



3. Zrealizowany projekt będzie oznakowany tablicą informacyjną zawierającą podstawowe dane o 

projekcie (np. logo Budżetu Obywatelskiego, nazwa projektu, rok wykonania) przez okres co 

najmniej 5 lat”. 

 

10. Rada BO wnosi o wprowadzenie do regulaminu budżetu obywatelskiego zapisu, który stanowi, że 

zadania realizowane ze środków budżetowych przeznaczonych na budżet obywatelski realizowane 

są w roku budżetowym w pierwszej kolejności. Pozwoli to przede wszystkim na sprawną ewaluację 

budżetu obywatelskiego oraz na prawidłowe monitorowanie wykorzystania środków finansowych 

przeznaczonych na realizację zwycięskich projektów. Realizacja zadań związanych z budżetem 

obywatelskim w pierwszej kolejności umożliwi efektywne wykorzystanie ewentualnych 

oszczędności, jakie mogą się pojawić przy realizacji zwycięskich projektów, a także racjonalnie 

zaplanować działania w przypadku, gdy wskutek nieprzewidzianych okoliczności koszty realizacji 

zwycięskich projektów wzrosną. 

W związku z powyższym zasadnym jest dodanie §13 o brzmieniu: 

„Zwycięskie projekty wybrane zgodnie z postanowieniami regulaminu zostaną wprowadzone do 

budżetu miasta na rok 2018 i będą realizowane w roku budżetowym w pierwszej kolejności” 

11. W związku z niejasnościami, które pojawiły się podczas ubiegłorocznej edycji budżetu 

obywatelskiego i braku precyzyjnych zapisów w regulaminie odnoście zasad głosowania na kartach 

papierowych (zasada jeden mieszkaniec=jedna karta), jak również brakiem w projekcie uchwały 

kryteriów oceny ważności kart i oddanych głosów Rada BO uznaje za zasadne: 

 

Zmodyfikować zapis §7 ust. 3, który otrzymuje brzmienie: 

„Każdy mieszkaniec może głosować tylko raz na jednej karcie za jednym projektem z danego progu 

kwotowego określonego w §6 ust. 4 niniejszego załącznika” 

 

dodanie w §8 ust. 6 o brzmieniu:: 

 

„1.  Za karty nieważne uznane zostaną karty: 

1) wypełnione nieczytelnie i niezawierające: wymaganych danych, zgody na przetwarzanie danych 

osobowych lub podpisu, 

2) zawierające więcej wskazań projektów niż jeden w każdym progu kwotowym, 

3) nie zawierające żadnych wskazań projektów, 

4) zawierające nieprawdziwe dane, 

5) wypełnione przez osoby nieuprawnione do głosowania. 

2. Wypełnienie kilku kart do głosowania przez tę samą osobę spowoduje, że wszystkie złożone przez 

nią karty zostaną uznane za nieważne”. 

 

12. Rada BO rekomenduje zmodyfikowanie formularza zgłaszania projektów określonego w załączniku 

nr 4 do projektu uchwały poprzez dodanie rubryki PESEL, co pozwoli na weryfikację wieku osoby 

składającej projekt oraz uproszczenie rubryk dotyczących opisu propozycji projektu. Wzór karty 

przedstawia się w załączniku.  

 

13. Rada BO wnioskuje, aby Prezydent Miasta Otwocka przedłożył niniejsze stanowisko Radzie Miasta 

Otwocka oraz podał je do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 

 

Przewodnicząca Otwockiej Rady ds. Budżetu Obywatelskiego 

Anna Dąbkowska 

 



  BUDŻET OBYWATELSKI WPROWADZONY PRZEZ 

RADĘ MIASTA OTWOCKA UCHWAŁĄ NR ………………. 

 

Formularz zgłoszeniowy projektu 

do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2018 r. w Otwocku 

 

UWAGA!  Formularz w formie pisemnej należy wypełnić w sposób czytelny, drukowanymi literami.  

 

1. Projektodawca  

Imię i nazwisko  
 

PESEL2)            
 

Adres zamieszkania 

ulica  

  

Nr domu  Nr mieszkania  

    

Kod pocztowy   –    Otwock 

 

Telefon kontaktowy  
 

Adres e-mail  

Podanie adresu e-mail albo telefonu kontaktowego jest konieczne. 

W przypadku niepodania adresu e-mail lub numeru telefonu, projekt nie zostanie rozpatrzony. 

2. Nazwa projektu  

 

 

3. Lokalizacja (adres, nr działki lub dokładne określenie miejsca realizacji zadania 

 

 

4. Zasady ogólnodostępności (np.: godziny otwarcia, zasady korzystania, warunki uczestnictwa) 

 

 

 

 

 
 

5. Szczegółowy opis projektu  



Zakres przedmiotowy zadania (dokładny opis, co ma zostać wykonane): 

 

 

 

 

6. Uzasadnienie realizacji projektu 

 

 

 

 

7. Szacunkowy kosztorys 

Należy uwzględnić poszczególne składowe/pozycje kosztorysowe zadania – np. koszty sporządzenia projektu, 
materiały, robocizna, zakup sprzętu, itp. 
 

Lp. Składowa zadania Koszt 

   

   

   

   

 SUMA  

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 
r. poz. 922), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Prezydenta Miasta Otwocka 
w celu realizacji budżetu obywatelskiego na rok 2018 i jego ewaluacji. 

Oświadczam, iż wszystkie informacje podane w formularzu, w tym o zamieszkiwaniu na terenie miasta 
Otwocka, są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. Oświadczam także, iż zapoznałem się z treścią regulaminu 
budżetu obywatelskiego i akceptuję jego postanowienia.  

Jestem świadomy(-ma) możliwości weryfikacji zamieszczonych przeze mnie danych na podstawie dostępnych 
rejestrów i ewidencji. Jestem również świadomy(-ma) odpowiedzialności wynikającej z podawania 
nieprawdziwych informacji i składania nieprawdziwych oświadczeń. 

 

 

…………………………………………… 

        Podpis projektodawcy 

 

 

Wyrażam zgodę: ………………….................................... 
Podpis opiekuna prawnego/rodzica. Dotyczy mieszkańców, którzy nie 

ukończyli 18 roku życia 

 

 

 

 



8. Lista osób popierających projekt* 

 

LP. Imię i Nazwisko 

 

 

 

 

 

MIASTO 

ZAMIESZKANIA 

Nr PESEL PODPIS** 

Wyrażam zgodę na 

przetwarzanie 

moich danych 

osobowych dla 

potrzeb 

niezbędnych do 

przeprowadzenia 

konsultacji w 

ramach Otwockiego 

Budżetu 

Obywatelskiego 

1.  OTWOCK            
 

 

2.  OTWOCK            
 

 

3. 
 OTWOCK            

 

 

4.  OTWOCK            
 

 

5. 
 OTWOCK            

 

 

6.  OTWOCK            
 

 

7.  OTWOCK            
 

 

8.  OTWOCK            
 

 

9. 
 OTWOCK            

 

 

10.  OTWOCK            
 

 

11.  OTWOCK            
 

 

12.  OTWOCK            
 

 

13.  OTWOCK            
 

 

14.  OTWOCK            
 

 

15.  OTWOCK            
 

 

16.  OTWOCK            
 

 

17.  OTWOCK            
 

 

18.  OTWOCK            
 

 

19.  OTWOCK            
 

 

20.  OTWOCK            
 

 

21.  OTWOCK            
 

 

22.  OTWOCK            
 

 

23.  OTWOCK            
 

 

24.  OTWOCK            
 

 

25.  OTWOCK            
 

 

26.  OTWOCK            
 

 

27.  OTWOCK            
 

 

28.  OTWOCK            
 

 

29.  OTWOCK            
 

 

30.  OTWOCK            
 

 

 


