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Wstęp
Niniejszy raport stanowi wynik monitoringu przeprowadzonego w okresie od listopada
2014 r. do stycznia 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Pszczynie, zrealizowanego przez
Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides z siedzibą w Katowicach. Badanie
było prowadzone w ramach projektu „Skontroluj jak działa budżet obywatelski w twojej
gminie”, realizowanego ze środków programu Obywatele dla Demokracji pochodzących
z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Projekt rozpoczął się we
wrześniu 2014 r. i potrwa do kwietnia 2016 r.
W ramach monitoringu sprawdzana była procedura regulująca funkcjonowanie budżetu
obywatelskiego na terenie gminy Pszczyna oraz sposób jej wdrażania. Uwaga podczas
monitoringu skupiona była głównie na drugiej edycji budżetu realizowanej w 2014 r.,
choć w niektórych przypadkach analizie poddano także pierwszą edycję z 2013 r.
W pierwszym rozdziale raportu opisana została procedura regulująca budżet obywatelski
w gminie oraz sposób jej opracowywania. Zwrócono tu uwagę na liczne braki
i niejasności w udostępnionych zasadach oraz na wątpliwości w przygotowywaniu
procedury w 2013 r.
Drugi rozdział poświęcony został systemowi informowania o budżecie obywatelskim.
Opisano tu kanały, z jakich korzysta urząd w celu dotarcia z informacją o procesie do
mieszkańców gminy. Najwięcej miejsca poświęcono analizie strony internetowej, gdyż
jest ona najważniejszym elementem promocji budżetu obywatelskiego w Pszczynie.
W trzecim rozdziale przeprowadzona została analiza procedury i jej zastosowania
w realnym życiu pod kątem etapu przygotowywania i zgłaszania projektów. Największą
uwagę poświęcono tu wsparciu, jakie otrzymywali wnioskodawcy od urzędu, a także
wymogom, które musieli spełnić, w celu złożenia wniosku.
Czwarty rozdział dotyczy etapu weryfikacji złożonych projektów. Tutaj także dokonano
przeglądu regulaminu stworzonego przez urząd, a także sprawdzono, jak w praktyce był
on realizowany. Zwrócono też uwagą na bardzo krótki okres przewidziany na weryfikację
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wniosków (jedynie dwa dni robocze), co w praktyce uniemożliwiało stosowanie się do
niektórych z przyjętych zasad.
W piątym rozdziale mowa jest o tym, jak wyglądał wybór projektów przeznaczonych do
realizacji ze środków budżetu obywatelskiego. Opisano tu w skrócie problemy
i kontrowersje, jakie związane były z przeprowadzonym głosowaniem.
W szóstym rozdziale analizowany jest sposób informowania o realizacji projektów
finansowanych z wcześniejszej edycji budżetu obywatelskiego. Zwrócono tu uwagę na
brak jakiejkolwiek procedury w tym zakresie oraz brak zakładki na stronie internetowej
urzędu przedstawiającej (z)realizowane zadania.
W siódmym rozdziale poruszono temat ewaluacji całego procesu oraz kompetencji
urzędników odpowiedzialnych za jego realizację. Z analizy wynika, że urząd jak dotąd
w niewielkim

stopniu

korzysta

z

wiedzy

i

doświadczenia

mieszkańców

przy

opracowywaniu kolejnych zasad funkcjonowania budżetu obywatelskiego. Na podstawie
przeprowadzonego monitoringu widać także, że konieczne jest wzmocnienie wiedzy
osób, które zajmują się organizacją budżetu na terenie gminy.
W ósmym rozdziale zaprezentowano elementy dobrych praktyk zaobserwowanych
w Pszczynie, które mogłyby być stosowane także w innych gminach i miastach.
W ostatnim, dziewiątym rozdziale przedstawiono rekomendacje zmian, których
wprowadzenie

zdaniem

autora

pomoże

usprawnić

funkcjonowanie

budżetu

obywatelskiego na terenie gminy Pszczyna oraz w większym stopniu zaangażować w cały
proces mieszkańców.
Raport kończy się krótkim podsumowaniem jego wyników, gdzie jeszcze raz
przedstawiono
monitoringu.
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najważniejsze

spostrzeżenia

dokonane

podczas

prowadzonego

Metodologia
Monitoring prowadzony był w okresie od listopada 2014 r. do stycznia 2015 r.
Informacje zbierane były przy użyciu następujących technik:
1. Analiza dokumentów (w tym min. zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds.
opracowania zasad funkcjonowania i wdrażania budżetu obywatelskiego w gminie
Pszczyna na rok 2014, zasady funkcjonowania budżetu obywatelskiego w gminie
Pszczyna na rok 2015, regulamin głosowania na propozycje zadań do budżetu
obywatelskiego, informator dla mieszkańców, wybrane wnioski oraz ich weryfikacja
merytoryczna).
2. Analiza strony internetowej urzędu miasta (zakładka dedykowana budżetowi
obywatelskiemu).
3. Wywiad bezpośredni z kierownikiem Referatu Promocji urzędu miejskiego Martą
Wesołowską.
4. Wywiad telefoniczny z prezesem zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Pszczyńskiej
Grzegorzem Cempura.
5. Analiza lokalnych mediów, w tym przede wszystkim: pless.pl (http://www.pless.pl/),
Nasze Miasto (http://pszczyna.naszemiasto.pl/), Pszczyńska.pl
(http://www.pszczynska.pl/), Pszczyna.tv (http://www.pszczyna.tv/), Dziennik Zachodni
oraz Głos Pszczyński.
6. Analiza i selekcja zebranych danych.
Monitoring prowadzony był na podstawie wcześniej opracowanego narzędzia
monitoringowego, którego twórcami byli Dariusz Kraszewski, Ryszard Skrzypiec
i Grzegorz Wójkowski.
Podczas monitoringu sprawdzano głównie ostatnią edycję budżetu obywatelskiego
w Pszczynie, przeprowadzoną w 2014 r. W niektórych momentach analizie poddano
także jego pierwszą edycję, która miała miejsce w roku 2013.
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1. Procedura budżetu obywatelskiego
Procedura budżetu obywatelskiego w Pszczynie dostępna jest na stronie internetowej
dedykowanej budżetowi (http://www.obywatelski.pszczyna.pl). W zakładce Procedura
opublikowany został poradnik o objętości 21 stron, w którym w sposób przystępny
wyjaśnione zostały zasady funkcjonowania budżetu obywatelskiego na terenie gminy.
W zakładce Dokumenty do pobrania umieszczono zaś całą procedurę, przyjętą
zarządzeniem burmistrza, w skład której wchodzą:
- zasady funkcjonowania budżetu obywatelskiego w gminie Pszczyna na rok 2015,
- formularz zgłoszeniowy propozycji zadania do budżetu obywatelskiego na rok 2015,
- regulamin głosowania na propozycje zadań do budżetu obywatelskiego,
- karta do głosowania bezpośredniego w Urzędzie Miejskim w Pszczynie.
Procedura tworzenia budżetu obywatelskiego w Pszczynie zarówno w pierwszej, jak
i w drugiej edycji tworzona była przez zespół, którego przewodniczącym był skarbnik.
W skład zespołu wchodzili pracownicy różnych komórek organizacyjnych urzędu
miejskiego, w tym Referatu Promocji, który odpowiada za wdrożenie budżetu na terenie
gminy.
Co ciekawe, przed przystąpieniem do pierwszej edycji budżetu Burmistrz Pszczyny
6 września 2013 r. wydał zarządzenie nr SG.0050.813.2013 w sprawie powołania
Zespołu ds. opracowania zasad funkcjonowania i wdrażania budżetu obywatelskiego
w gminie Pszczyna na rok 2014. W paragrafie pierwszym zarządzenia wyznaczono
pięcioosobowy skład zespołu, w którym, poza skarbnikiem i kierownikami dwóch
referatów urzędu, znalazł się prezes zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi
Pszczyńskiej
pozarządowych

Grzegorz
oraz

Cempura,
Henryk

jako

przedstawiciel

Kowalczyk,

jako

lokalnych

reprezentant

organizacji
pszczyńskich

przedsiębiorców. Grzegorz Cempura w rozmowie telefonicznej powiedział, że nie wie, na
jakich zasadach został wybrany do prac w zespole i że o samej nominacji dowiedział się
już po fakcie. Podkreślił także, że mimo członkostwa w tym gremium nigdy nie otrzymał
zaproszenia i nigdy nie brał udziału w żadnym jego spotkaniu, a cały regulamin został
stworzony według jego wiedzy przez samych urzędników.
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Analizując zarządzenie burmistrza warto zwrócić uwagę jeszcze na inny jego aspekt.
Zarządzenie,

które

powołało

zespół,

mający

za

zadanie

opracować

zasady

funkcjonowania budżetu obywatelskiego, wydane zostało 6 września 2013 r.
W harmonogramie działań zespołu, który stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia, napisano
zaś, że cała procedura ma zostać przygotowana do... 6 września 2013 r. (tak się też
zresztą stało, bo w harmonogramie znajduje się już cała procedura budżetu
obywatelskiego z dokładnymi datami poszczególnych kroków). Słowa Grzegorza
Cempura, że nigdy nie został zaproszony do pracy zespołu, nie mogą więc dziwić, bo
6 września został zaproszony do pracy, która dokładnie w ten sam dzień została właśnie
zakończona.
W przygotowanie procedury budżetu obywatelskiego w obu edycjach nie była włączona
strona społeczna, pomimo zarządzenia burmistrza, o którym mowa powyżej. W obu
przypadkach praca nad zasadami całej procedury przebiegała wewnątrz urzędu.
Mieszkańcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych nie byli włączeni w prace
zespołu, a w dedykowanej zakładce na stronie magistratu nie umieszczano protokołów
z jego prac. Regulamin nie był także poddany konsultacjom społecznym na żadnym
etapie jego opracowywania, w tym kiedy stworzono już gotowy projekt zarządzenia.
Procedura budżetu obywatelskiego w gminie każdego roku wprowadzana jest
zarządzeniem burmistrza. W zasadach edycji budżetu na 2015 r. nie uregulowano wielu
ważnych aspektów jego realizacji, w tym m.in. terminów składania wniosków, zasad
weryfikacji składanych wniosków, ewaluacji całego procesu i jego promocji. Procedura
reguluje m.in. następujące obszary i zagadnienia:
- kwota przeznaczona na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego –
w ostatniej edycji wyznaczona została na 2 mln zł,
- podział wyżej wymienionej kwoty na wnioski o charakterze inwestycyjnym (1,5 mln zł,
koszt jednego wniosku – maksymalnie 300 tys. zł) oraz społeczno-kulturalnym (500 tys.
zł, koszt jednego wniosku – maksymalnie 100 tys. zł),
- sposób zgłaszania zadań do budżetu obywatelskiego,
- sposób weryfikacji wniosków,
- zasady wyboru zadań do realizacji.
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W procedurze ustalono także, że ze środków budżetu obywatelskiego będą mogły być
finansowane zadania, które są możliwe do realizacji w trakcie jednego roku
budżetowego oraz tylko takie, które realizowane będą na terenie należącym do gminy.

2. System informowania o budżecie obywatelskim
Za procedurę budżetu obywatelskiego w Pszczynie, w tym za jego promocję, odpowiada
Referat Promocji urzędu miejskiego. Promocja drugiej edycji budżetu odbywała się
głównie w Internecie. Urząd miejski stworzył do tego celu specjalny portal
http://www.obywatelski.pszczyna.pl/, do którego można się dostać ze strony głównej
magistratu. Na wyżej wymienionej witrynie można znaleźć wszystkie najważniejsze
informacje dotyczące budżetu obywatelskiego w gminie, w tym m.in. procedury,
harmonogram, listę wniosków przyjętych do głosowania i odrzuconych, listę wniosków
wybranych do realizacji oraz dane teleadresowe do komórek urzędu, które mogą
wesprzeć mieszkańców podczas przygotowywania wniosków. Na stronie nie ma
informacji archiwalnych dotyczących pierwszej edycji budżetu obywatelskiego, ani
informacji na temat projektów realizowanych z pieniędzy budżetu w roku ubiegłym.
Informacje na ten temat można znaleźć jedynie w zakładce Aktualności. Przewijając
wiadomości można dotrzeć do tych najstarszych, zamieszczonych we wrześniu 2013 r.
Poza stroną internetową, urząd w ostatniej edycji przygotował także specjalną broszurę
promującą całą akcję i wyjaśniającą w przystępny sposób zasady całej procedury.
21 stronicowy informator jest ciekawy graficznie i napisany językiem dostępnym dla
przeciętnego odbiorcy. Można w nim znaleźć najważniejsze informacje dotyczące zasad
funkcjonowania budżetu obywatelskiego w Pszczynie, w tym m.in. harmonogram, krótki
opis poszczególnych etapów procesu, informację, na jakie zadania można przeznaczyć
z budżetu obywatelskiego, wzór formularza wniosku oraz dane teleadresowe do
komórek urzędu, które mogą służyć pomocą wnioskodawcom. Broszura została wydana
jedynie w wersji elektronicznej, ale, jak zapewnili urzędnicy, w przypadku, gdy ktoś
prosił o wersję papierową, była ona drukowana i wręczana zainteresowanemu.
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Do promocji ubiegłorocznej edycji budżetu wykorzystano także 1-minutowy filmik
udostępniony w sieci. Film kręcony był na terenie inwestycji, które powstały po
pierwszej edycji budżetu obywatelskiego. Jego celem było zachęcenie mieszkańców do
składania wniosków i zapoznania się z całą procedurą na stronie internetowej.
Poza wyżej wymienionymi środkami, w ramach promocji budżetu urząd organizował
także konferencje prasowe w najważniejszych etapach procesu oraz wysyłał informacje
prasowe do wszystkich mediów lokalnych i regionalnych.
Urząd miejski w ramach promocji nie organizował specjalnych spotkań z mieszkańcami.
Burmistrz tradycyjnie na początku roku bierze udział w spotkaniach sołeckich, podczas
których podsumowuje minione 12 miesięcy i przybliża plany na kolejny rok. Podczas
tych spotkań część prezentacji poświęcona była podsumowaniu pierwszej edycji
budżetu obywatelskiego. Informowano także mieszkańców o planowaniu wdrożenia
drugiej edycji i zachęcano do wzięcia w niej udziału.
Urząd miejski nie przeznaczył żadnych pieniędzy na promocję budżetu obywatelskiego.
Wszystkie działania wykonywane były przez pracowników Referatu Promocji w ramach
ich obowiązków. Jedynym wyjątkiem było przygotowanie filmiku, który według słów
kierownik referatu kosztował kilkaset złotych.

3. Przygotowanie i zgłaszanie projektów
W regulaminie budżetu obywatelskiego na rok 2015, wydanym zarządzeniem
burmistrza, etapowi przygotowywania i zgłaszania wniosków poświęcono trzy paragrafy.
W paragrafie piątym

napisano, że propozycję zadania do zrealizowania w ramach

budżetu obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec gminy Pszczyna. Nie ustalono
tu żadnego kryterium wiekowego. Paragraf siódmy mówi, że każdy mieszkaniec gminy
może złożyć więcej niż jedną propozycję zadania do budżetu obywatelskiego, a szósty,
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że zadania należy zgłaszać na specjalnym formularzu.
Dodatkowo w postanowieniach ogólnych regulaminu napisano, że ze środków budżetu
obywatelskiego będą mogły być finansowane zadania należące do zadań własnych
gminy (lista zadań, na które można przeznaczyć pieniądze, znajduje się z broszurze
informacyjnej), które są możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego oraz
tylko takie, które realizowane będą na terenie należącym do gminy. W broszurze
informacyjnej dla mieszkańców wyraźnie podkreślono, że inwestycje nie mogą być
realizowane na terenach prywatnych albo należących do spółdzielni mieszkaniowych.
Formularz zgłoszeniowy zawiera osiem pół obowiązkowych: 1) tytuł zadania, 2) kategoria
zgłaszanego zadania (inwestycyjne lub społeczno-kulturalne), 3) lokalizację, miejsce
realizacji zadania, 4) opis zadania, 5) uzasadnienie, 6) beneficjenci (kto skorzysta
z realizacji zadania), 7) szacunkowy koszt (z podziałem na części składowe) i 8) kontakt
do wnioskodawców (imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail). Jako dodatkowe,
nieobowiązkowe, do formularza można było dołączyć także: 1) zdjęcie/a dotyczące
zgłaszanego zadania, 2) mapa z zaznaczeniem lokalizacji zgłaszanego zadania, 3) inne
informacje, istotne dla zgłaszanego zadania.
Choć wnioskodawcy byli zobowiązani podać szacunkowy koszt zadania, które proponują,
z rozbiciem na części składowe, to urząd nie przygotował przykładowych cenników, które
pomogłyby sprostać temu obowiązkowi. Urząd nie korzystał także z innych form
wsparcia wnioskodawców, stosowanych w innych miastach, tak jak np. strona
z najczęściej zadawanymi pytaniami i odpowiedziami na nie (tzw. FAQ), lotne punkty
doradcze, spotkania z mieszkańcami itp.
Jedyną formą wsparcia mieszkańców podczas przygotowywania wniosków było
doradztwo telefoniczne oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej. Urząd miejski
udostępnił na stronie internetowej oraz w broszurze informacyjnej listę komórek
organizacyjnych (wraz z nr telefonów, a w przypadku Referatu Promocji także z adresem
e-mail), z którymi można się było kontaktować w przypadku pytań i wątpliwości.
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Urząd miejski podczas etapu przygotowywania wniosków nie organizował żadnych
spotkań z mieszkańcami, służących dyskusji nad pomysłami. Urzędnicy nie mają także
informacji, czy takie spotkania były realizowane w jakiś dzielnicach czy sołectwach
oddolnie przez samych mieszkańców.
W zasadach funkcjonowania budżetu obywatelskiego nie podano terminu zgłaszania
projektów. Był on jednak uwypuklony na samej górze strony internetowej dedykowanej
budżetowi oraz w informatorze dla mieszkańców. Trudno więc przypuszczać, żeby ktoś
zainteresowany złożeniem wniosku mógł mieć problem z jego odnalezieniem.
W procedurze nie podano także informacji, w jaki sposób należy dostarczyć wymagane
dokumenty do urzędu. Tutaj ewentualni zainteresowani mogli mieć więcej problemów,
bo na stronie takiej informacji nie ma i trzeba jej szukać w poradniku lub dopytać się o to
urzędników.
W

2014 r. osoby

składające

wypełnione

formularze

wniosków

do

budżetu

obywatelskiego miały dwie możliwości: 1) mogły składać wnioski osobiście w Referacie
Promocji Urzędu Miejskiego w Pszczynie, Rynek 2, I piętro, pokój 106 (w godzinach pracy
urzędu) lub 2) wysłać wnioski pocztą na adres: Urząd Miejski w Pszczynie, Referat
Promocji, Rynek 2. Nie było możliwości składania wniosków drogą elektroniczną czy
wrzucania ich do urn ustawionych w różnych częściach gminy.

4. Weryfikacja projektów
W zasadach funkcjonowania budżetu obywatelskiego analizie propozycji zadań
zgłoszonych do budżetu poświęcono sporo miejsca. W paragrafie ósmym napisano, że
wszystkie złożone wnioski przejdą najpierw weryfikację pod względem formalnym.
Nie napisano jednak, na czym ona będzie polegać i co będzie weryfikowane. Nie ma
także ani słowa o tym, czy na etapie oceny formalnej można skontaktować się
z wnioskodawcami, żeby poprawili ewentualne błędy, które mogłyby wykluczyć ich
wniosek.
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Paragraf 9 mówi, że po zakończeniu oceny formalnej wnioski są przekazywane do
właściwych komórek/jednostek merytorycznych, które w ciągu pięciu dni mają dokonać
ich analizy. Tutaj także nie podano, na czym ma polegać wyżej wymieniona analiza.
Zapisano za to, że w przypadku stwierdzenia, iż formularz wniosku jest niekompletny
albo nie zawiera istotnych informacji niezbędnych do analizy zadania pod względem
merytorycznym, urząd kontaktuje się telefoniczne lub mailowo z autorami propozycji
z prośbą o uzupełnienie informacji w ciągu 3 dni.
Paragraf 11 regulaminu mówi, że po przeprowadzeniu analizy pod względem
merytorycznym tworzona jest lista propozycji, które zostaną poddane pod głosowanie
mieszkańców oraz lista wniosków odrzuconych, wraz z podaniem uzasadnienia podjęcia
takiej decyzji. W paragrafie 12 napisano, że urzędnicy nie mogą ingerować w zakres
propozycji zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego, bez zgody autorów. Paragraf
13 mówi zaś, że wszystkie wnioski, zarówno te przyjęte do głosowania, jak i odrzucone,
zostaną opublikowane na stronie internetowej.
Procedura stworzona przez urząd nie przewidywała możliwości odwołania się od decyzji
o odrzuceniu wniosków. W samej procedurze nie podano także, jak długo ma trwać etap
weryfikowania

wniosków,

ale

z

harmonogramu

dostępnego

na

stronie

oraz

w informatorze wynika, że mieszkańcy mieli czas na oddanie swoich propozycji do
10 października (piątek), a procedura weryfikacji wniosków musiała się zakończyć do
14 października (wtorek). W ten dzień także informacje o przyjętych i odrzuconych
wnioskach miały się znaleźć na stronie internetowej, bo od 15 października ruszał
kolejny etap procedury – głosowanie mieszkańców.
W praktyce, jak to zwykle bywa, większość wniosków trafiła do urzędu w ostatniej chwili.
W przypadku formularzy oddanych w piątek po południu (10 października) urzędnicy
mieli więc jedynie 2 dni robocze na przejrzenie ich pod względem formalnym
i merytorycznym.

Nie

mogło

tu

więc

być

mowy

o

ewentualnym

z wnioskodawcami i wyznaczeniu im trzech dni na poprawę wniosku.
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kontakcie

W ubiegłorocznej edycji budżetu obywatelskiego w gminie wpłynęło aż 101 wniosków
mieszkańców, co przerosło oczekiwania urzędników (w roku poprzednim było ok. 30
propozycji). Urzędnicy mieli więc bardzo mało czasu na dokonanie analizy, mimo
wszystko jednak wyrobili się z czasem i 14 października lista wniosków przyjętych
i odrzuconych zawisła na stronie internetowej.
Warto tu podkreślić, że pomimo tak krótkiego czasu na weryfikację, w dwóch
przypadkach, kiedy dwie osoby złożyły zbliżony projekt, urzędnicy doprowadzili
do spotkania między nimi i w efekcie dwoje wnioskodawców wycofało swoje propozycje.
Ponadto w czterech przypadkach wnioski pierwotnie odrzucone na etapie weryfikacji
merytorycznej ostatecznie zostały jeszcze raz przejrzane i, już w trakcie trwania
głosowania, dodane do listy projektów przyjętych. Urzędnicy podjęli taką decyzję, gdyż
w przypadku wątpliwości postanowili interpretować je z korzyścią dla wnioskodawców,
choć przyjęta procedura nie pozwalała na takie działanie.
Jak napisano powyżej, urząd w zakładce Lista proponowanych zadań opublikował listę
wniosków przyjętych do głosowania i odrzuconych. W przypadku tych drugich podano
także krótkie wyjaśnienia powodów odrzucenia. Najczęstszymi powodami nieprzyjęcia
zgłaszanych propozycji były: 1) teren, na którym ma być realizowane zadanie, nie należy
do gminy, 2) niemożliwość wykonania inwestycji w ciągu jednego roku lub 3)
niedoszacowanie budżetu.
Dodatkowo w zakładce Analiza zadania urząd opublikował skany wszystkich wniosków
(po anonimizacji danych osobowych wnioskodawców) wraz z kartą analizy zadania.
Dzięki temu, po fakcie, mieszkańcy mieli możliwość dowiedzenia się, że podczas analizy
merytorycznej wniosków urzędnicy oceniali czy proponowane zadania:
a) należą do zakresu zadań własnych gminy,
b) są zgodne z prawem, a w szczególności z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego,
c) są zlokalizowane na terenie stanowiącym mienie gminy Pszczyna,
d) są przewidziane w budżecie gminy poza budżetem obywatelskim,
e) są możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego,
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f) mają właściwie opracowany budżet,
g) są wykonalne,
h) są celowe w kontekście ustawowych wymogów w zakresie gospodarności,
i) są celowe pod względem kosztów ich eksploatacji w kontekście ustawowych
wymogów w zakresie gospodarności.
Ostatecznie w ramach ubiegłorocznej edycji budżetu obywatelskiego mieszkańcy złożyli
do urzędu 101 wniosków. Do głosowania dopuszczonych zostało 56 zadań o charakterze
inwestycyjnym (pierwotnie 53, 3 wnioski dodano już podczas głosowania) oraz
29 wniosków o charakterze kulturalno-społecznym (z tego jeden już w trakcie trwania
głosowania). Warto zwrócić uwagę, że z dziesięciu pozytywnie zweryfikowanych
wniosków, które poddano analizie podczas monitoringu, w jednym przypadku (budowa
schroniska dla bezdomnych psów) nie podano lokalizacji zadania, jedynie napisano, jaką
schronisko ma mieć wielkość i że ma się znajdować na terenie gminy. Podanie dokładnej
lokalizacji było obowiązkowym punktem formularza, rekomendacja tego wniosku do
głosowania była więc niezgodna z procedurą, choć należy pozytywnie ocenić taką
decyzję magistratu.

5. Wybór projektów
W zasadach funkcjonowania budżetu obywatelskiego na rok 2015 niewiele miejsca
poświęcono temu, jak mają być wybrane zgłoszone zadania. W paragrafie 14 napisano,
że w głosowaniu jawnym mogą wziąć udział mieszkańcy, którzy ukończyli 16 lat,
a w paragrafie 16, że głosowanie odbywać się będzie przez 15 dni (od 15 do 29
października) w formie bezpośredniej w urzędzie miejskim w Pszczynie (w godzinach
pracy

urzędu)

oraz

w

formie

elektronicznej

na

stronie

internetowej

www.obywatelski.pszczyna.pl. Paragraf 15 zasad mówi, że powstanie regulamin
głosowania, w którym znajdzie się więcej informacji na temat tej procedury.
Regulamin głosowania na propozycje zadań do budżetu obywatelskiego na rok 2015
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w pkt 7 mówi, że głosujący dokonują wyboru maksymalnie trzech propozycji w każdej z
dwóch kategorii zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego (inwestycyjne
i społeczno-kulturalne). W pkt 8 napisano, że podczas głosowania należy czytelnie
wpisać imię i nazwisko oraz numeru PESEL.
W pkt 10 mowa jest, że ustalenie wyników polegać będzie na zsumowaniu głosów
oddanych na każdą z propozycji zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego oraz
sporządzeniu listy z wynikami. W pkt 12 napisano, że rekomendowane do realizacji będą
zadania, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania środków
w budżecie obywatelskim. Pkt 13 dodaje, że w przypadku, w którym nie wystarcza
środków na realizację kolejnego zadania z listy, o której mowa w pkt. 10, zostaje
uwzględnione pierwsze z dalszych zadań na liście, którego szacunkowy koszt nie
spowoduje przekroczenia łącznej kwoty środków budżetu obywatelskiego na rok 2015.
Tak jak napisano w regulaminie, mieszkańcy mogli wziąć udział w głosowaniu na dwa
sposoby. Po pierwsze poprzez aplikację internetową, a po drugie w formie bezpośredniej
w urzędzie miejskim w Pszczynie (w godzinach pracy urzędu). Osoby nie posiadające
dostępu do internetu nie miały możliwości oddania głosu za pomocą poczty lub
w punktach zlokalizowanych w okolicy ich miejsca zamieszkania. Wszyscy, nawet
ci mieszkający w najdalej oddalonych sołectwach lub pracujący, w celu oddania głosu
musieli udać się do siedziby urzędu, gdzie w godzinach od 7.30 do 15.00 mieli
możliwość pobrać kartę do głosowania i po wypełnieniu wrzucić ją do urny.
Kierownik Referatu Promocji podczas wywiadu podkreślała duże zaangażowanie podczas
głosowania części sołtysów oraz radnych, którzy czasem w swojej dzielnicy lub wsi
chodzili od domu do domu i zachęcali mieszkańców do uczestnictwa w tej procedurze
i poparcia wniosku dotyczącego ich okolicy. Urząd miejski przed i w trakcie głosowania
nie organizował żadnych spotkań z mieszkańcami, na których zachęcano by ludzi
do uczestnictwa w tym przedsięwzięciu i/lub prezentowano wnioski dotyczące ich
okolicy.

Urząd

nie

prowadził

także

żadnych

działań,

które

umożliwiłyby

zainteresowanym osobom kontakt z wnioskodawcami, w celu dopytania o szczegóły ich
propozycji.
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Ostatecznie w głosowaniu nad propozycjami wniosków wzięło udział aż 29.537
mieszkańców z 41.444 uprawnionych (71,3%). Łącznie oddano 64.772 głosy (każdy
mógł oddać głos na maksymalnie trzy projekty w danej kategorii). Mieszkańcy gminy
wybrali do realizacji 15 wniosków (7 inwestycyjnych i 8 kulturalno-społecznych).
Podczas głosowania miały miejsce przypadki bezprawnego wykorzystania danych
osobowych, o czym poinformował sam urząd na stronie internetowej, apelując
jednocześnie, żeby nie udostępniać swoich danych osobowych, szczególnie nr PESEL.
Podczas głosowania wystąpiły także problemy techniczne, w związku z czym czas
głosowania został wydłużony o jeden dzień (do 30 października).
Analiza lokalnych mediów pokazuje, że głosowanie oraz wybór wniosków do realizacji
przyniosły w mieście wiele kontrowersji. Głównie zwracano uwagę na olbrzymią,
niespotykaną w większości gmin i miast frekwencję, wynoszącą ponad 70% głosów.
Tym bardziej zaskakującą, że rok wcześniej w głosowaniu wzięło udział ok 25%
mieszkańców gminy. Poza tym zwracano uwagę, że brak podziału gminy na okręgi,
w ramach których można składać wnioski, faworyzuje większe osiedla i sołectwa
w porównaniu z mniejszymi.

6. Realizacja projektów
W obu pierwszych edycjach budżetu obywatelskiego w gminie regulaminy ich
funkcjonowania kończą się na tym, że wybrane przez mieszkańców zadania zostaną
zarekomendowane do realizacji w trakcie przygotowywania projektu budżetu gminy. Nie
ma ani słowa o tym, jak wnioskodawcy czy inni mieszkańcy mają być informowani o tym,
że urząd rozpoczyna realizację jakiegoś zadania, oddaje go do użytku itp. W praktyce,
według słów Marty Wesołowskiej z Referatu Promocji, wnioskodawcy są informowani
o poszczególnych etapach projektu, a w przypadku konieczności zmian w koncepcji
pierwotnie przedstawionej we wniosku, urząd konsultuje je z pomysłodawcami.
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Wesołowska podczas wywiadu powiedziała, że wszystkie projekty zgłoszone w pierwszej
edycji budżetu zostały już zrealizowane, a urząd w tych miejscach, gdzie było to
możliwe, postawił tabliczkę, która informuje, że powstały one z pieniędzy budżetu
obywatelskiego. Urzędniczka dodała, że dwoje wnioskodawców chciało, żeby na
tabliczkach informacyjnych znalazły się dodatkowo ich imiona i nazwiska, na to jednak
magistrat nie wyraził zgody.
Na stronie internetowej http://www.obywatelski.pszczyna.pl nie ma zakładki dotyczącej
pierwszej edycji. Nie ma więc możliwości prześledzenia, jakie projekty zostały
zrealizowane ze środków budżetu obywatelskiego w 2014 r.

7. Ewaluacja budżetu obywatelskiego oraz kompetencje jego realizatorów
Urząd po pierwszej edycji wprowadził do zasad funkcjonowania budżetu wiele zmian.
Także po ubiegłorocznej edycji przewiduje się zmienienie i poprawienie całej procedury.
Zmiany te wprowadzane są na podstawie doświadczenia urzędników organizujących cały
proces, a także różnych sygnałów dochodzących do magistratu z zewnątrz (analiza
mediów, wnioski spływające od mieszkańców i radnych, dyskusje podczas zebrań
sołeckich).
Po zakończeniu obu edycji budżetu urząd nie przeprowadził jednak żadnej formalnej
ewaluacji jego przebiegu. Nie zorganizował także spotkań z wnioskodawcami czy
przedstawicielami lokalnych organizacji pozarządowych, które służyłyby poprawieniu
procedury, czy innych działań, które zachęcałyby mieszkańców do dzielenia się swoimi
opiniami i spostrzeżeniami. Jeśli ktoś był zdeterminowany i miał wiedzę, jak dotrzeć ze
swoimi uwagami do magistratu, to jego głos mógł trafić do urzędników i być wzięty pod
uwagę. Zwykły mieszkaniec Pszczyny nie miał jednak takiej możliwości.
Za organizację budżetu obywatelskiego w gminie odpowiedzialny jest Referat Promocji.
Jak powiedziała podczas wywiadu jego kierowniczka, urzędnicy pszczyńskiego
magistratu nie brali udziału w żadnych szkoleniach czy konferencjach na ten temat.
Swoją wiedzę w tym zakresie czerpią głównie z Internetu i przeglądania regulaminów
budżetów w innych miastach kraju.
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8. Dobre praktyki
1. Umieszczenie na stronie internetowej, w zakładce Analiza zadania, wszystkich
zeskanowanych wniosków mieszkańców (zarówno tych, które pozytywnie przeszły
weryfikację urzędu, jak i tych, które nie zostały zarekomendowane do głosowania).
Dzięki temu osoby biorące udział w głosowaniu miały większe możliwości wyrobienia
sobie zdania na temat każdego z proponowanych projektów.
2. Stworzenie Informatora dla mieszkańców, gdzie w przystępny i ciekawy graficznie
sposób przedstawiono wszystkie etapy budżetu obywatelskiego w gminie.
3. Stworzenie portalu http://www.obywatelski.pszczyna.pl/, na którym w przejrzysty
sposób prezentowano mieszkańcom ideę budżetu obywatelskiego i poszczególne etapy
jego realizacji.

9. Propozycje zmian
Poniżej

przedstawionych

zostało

kilka

propozycji,

które

pomogą

usprawnić

funkcjonowanie budżetu obywatelskiego na terenie gminy Pszczyna oraz w większym
stopniu zaangażować w cały proces mieszkańców.
1. Uszczegółowienie procedury funkcjonowania budżetu obywatelskiego w gminie.
Zasady, które funkcjonowały w poprzedniej edycji, były bowiem zbyt ogólne,
co powodowało,

że

mogły

być

różnie

interpretowane

przez

urzędników

odpowiedzialnych za wdrażanie w życie całej procedury, a także niejasne dla
mieszkańców.
2. Stworzenie zespołu ds. budżetu obywatelskiego, w którego skład, poza urzędnikami,
wchodzić będą przedstawiciele rady miejskiej, organizacji pozarządowych oraz sołectw
i osiedli. Do kompetencji zespołu powinno głównie należeć stworzenie regulaminu
budżetu obywatelskiego, nadzorowanie prawidłowości jego przebiegu oraz jego
ewaluacja.
3. Włączenie rad osiedli oraz sołectw w planowanie i prowadzenie polityki informacyjnej
dotyczącej budżetu obywatelskiego.
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4. Organizacja otwartych spotkań mieszkańców na osiedlach oraz w sołectwach na etapie
przygotowywania projektów, dzięki którym mieszkańcy będą mieli możliwość wzięcia
udziału w dyskusji na temat lokalnych problemów i przygotowania wniosków, które
w największym stopniu będą na nie odpowiadały.
5. Stworzenie i opublikowanie na stronie internetowej przykładowego cennika, który
ułatwi mieszkańcom szacowanie budżetów na etapie przygotowywania wniosków.
6. Stworzenie na stronie internetowej zakładki, w której znajdą się najczęściej zadawane
pytania dotyczące budżetu obywatelskiego wraz z odpowiedziami.
7. Umożliwienie realizacji zadań z budżetu obywatelskiego także na terenach należących
do spółdzielni mieszkaniowych czy wspólnot, jeśli ich zarządy wyrażą na to zgodę
i zobowiążą się do utrzymywania inwestycji, które zostaną w ten sposób zrealizowane.
8. Organizacja otwartych spotkań dla mieszkańców po wyborze projektów do głosowania
oraz umożliwienie wnioskodawcom prezentacji swoich wniosków.
9. Stworzenie punktów do głosowania we wszystkich dzielnicach i sołectwach na terenie
gminy oraz umożliwienie oddania głosu po godzinie 15.00. Ułatwi to udział
w głosowaniu osobom, które nie korzystają z Internetu, a mieszkają poza centrum miasta
i/lub pracują w godzinach otwarcia magistratu.
10. Wydłużenie całej procedury budżetu obywatelskiego, dzięki czemu będzie możliwe
organizowanie spotkań z mieszkańcami oraz wydłużenie czasu na weryfikację
merytoryczną zgłaszanych wniosków.
11. Stworzenie na stronie internetowej poświęconej budżetowi obywatelskiemu
zakładki,

w

której

przedstawiane

będą

poszczególne

etapy

realizacji

zadań

finansowanych z tych środków oraz ich finalny efekt.
12. Umożliwienie urzędnikom odpowiedzialnym za organizację całego procesu
uczestnictwa w konferencjach i szkoleniach dotyczących budżetu obywatelskiego.
13. Warto się zastanowić nad podziałem środków z budżetu obywatelskiego na
poszczególne dzielnice i sołectwa. Ułatwi to finansowanie z tych źródeł zadań
realizowanych na terenach, gdzie mieszka mniejsza liczba mieszkańców.
14. Warto rozważyć konieczność zebrania przez wnioskodawców określonej liczby
podpisów poparcia przy składaniu propozycji zadania do budżetu obywatelskiego.
To stworzyłoby konieczność kontaktu wnioskodawców z innymi przedstawicielami
społeczności lokalnej i dyskusji na temat składanego wniosku.
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Podsumowanie
Choć urząd miejski w Pszczynie zorganizował już dwie edycje budżetu obywatelskiego,
a w ostatnim roku frekwencja w głosowaniu wyniosła ponad 70%, to jednak widać,
że urzędnicy muszą przeprowadzić liczne zmiany, żeby realizowany przez nich budżet
stał się narzędziem rzeczywistego aktywizowania mieszkańców.
Duże wątpliwości wiążą się już z samą procedurą, która jest bardzo ogólna i nie reguluje
wielu ważnych kwestii. To na pewno komplikuje życie osobom przygotowującym
wnioski, ale także urzędnikom, którzy w wielu sytuacjach muszą sami podejmować
decyzje bądź czasem wręcz postępować wbrew zasadom, żeby wyjść na przeciw
mieszkańców. Dużym problemem procedury funkcjonującej w Pszczynie jest także
niezwykle napięty terminarz. Przykładowo dwa dni robocze, jakie mieli urzędnicy
w 2014 r. na sprawdzenie pod kątem formalnym i merytorycznym około 100 wniosków,
było wyczynem wręcz heroicznym.
Drugim dużym problemem budżetu obywatelskiego w Pszczynie jest brak w całym
procesie mieszkańców. Nie ma ich ani w momencie opracowywania procedury, ani jej
ewaluowania.

Również

podczas

poszczególnych

etapów

realizacji

budżetu

obywatelskiego urząd nie organizuje żadnych otwartych spotkań, które umożliwiłyby
mieszkańcom dyskusję na temat lokalnych potrzeb i problemów, czy pozwoliły im
wyrobić sobie zdanie na temat zgłoszonych propozycji.
Do sukcesu tegorocznej edycji budżetu niezbędne jest więc poprawienie jego procedury.
Ważne, żeby zaprosić do tego mieszkańców gminy, w tym przede wszystkim
wnioskodawców projektów w poprzednich edycjach, przedstawicieli organizacji
pozarządowych i osiedli, radnych oraz sołtysów. Trzeba to zrobić jak najszybciej, żeby
cały proces zaczął się tym roku znacznie wcześniej niż we wrześniu, co pozwoli wydłużyć
jego poszczególne etapy.
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Załączniki
Załącznik 1

Obrazek 1: Fragment harmonogramu działań dotyczących opracowania zasad funkcjonowania budżetu
obywatelskiego. Zarządzenie pochodzi z dnia 6 września 2013 r., w pkt 1 planuje się opracowanie zasad
budżetu w termnie do 6 września 2013 r.
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Załącznik 2

Obrazek 2: Fragment informatora dla mieszkańców przybliżającego zasady budżetu obywatelskiego
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