
Wołomin, dnia         maja 2017 roku

Raport z ewaluacji Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego 2017

W celu ewaluacji procesu Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego (WBO) na rok
2017 dokono pomiaru wybranych cech, właściwych dla występujących w procesie WBO
elementów, za pomocą dobranych wskaźników. Poniżej przedstawiono te wskaźniki wraz
z ich charakterystyką. 

Liczba osób głosujących wyniosła 8879. Jest to liczba mieszkańców, którzy wzięli
udział  w głosowaniu  na  projekty  w  WBO  na  rok  2017.  Stanowi  to  17,2%  liczby
mieszkańców Gminy Wołomin. 

Liczba oddanych głosów wyniosła 19 159. 
Średnia liczba głosów oddanych przez osobę głosującą: 2,16.
Liczba  poprawnie  złożonych  wniosków  projektowych  do  Wołomińskiego

Budżetu Obywatelskiego wyniosła 49. 
Liczba  projektów  realizowanych w  ramach  Wołomińskiego  Budżetu

Obywatelskiego:  22 projekty.  Te  projekty  podczas  głosowania  mieszkańców  uzyskały
największa liczbę głosów i uzyskały rekomedacje do realizacji.

ZMIANY W REGULAMINIE WOŁOMIŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

W  ramach  przeprowadzonych  w  dniach  6-21  kwietnia  2017  r.  konsultacji
społecznych  dot. zmiany  regulaminu  Wołomińskiego  Budżetu  Obywatelskiego  oraz
przeglądu działań związanych z realizacją WBO2017, od mieszkańców i członków zespołu
zadaniowego  wplynęły  liczne  uwagi  i  propozycje  zmian.  Poniżej  lista  wprowadzonych
do procedury WBO zmian:

• wydzielono  3  kategorie  projektów  (Przestrzeń  publiczna,  Aktywny  mieszkaniec,
Wołomin: Odnowa),

• zwiększono maksymalne wartości projektów: projekty miękkie mogą mieć wartość
do 25 000 zł, zaś inwestycyjne: 125 000 zł,

• zmniejszono do 15 liczbę osób popierających projekt zgłaszany do WBO (wcześniej
przy zgłaszaniu projektu wymaganych było 25 podpisów na liście poparcia),

• każdy  mieszkaniec  może  zgłosić  maksymalnie  3  projekty,  po  jednym  w  każdej
z kategorii,  

• każdy  mieszkaniec  może  zagłosować  maksymalnie  na  3  projekty,  po  jednym
w każdej kategorii,

• karty do głosowania zostaną komisyjnie zniszczone po 30 dniach od ogłoszenia
wyników Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego,

• zmieniono kartę do głosowania tak, aby zajmowała 1 stronę A4. Do karty dołączona
będzie lista projektów, na które można głosować (z podziałem na kategorie). Każdy
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z projektów będzie miał przypisany numer identyfikacyjny. Głosując należy podać
numer przypisany projektowi i postawić obok niego znak "X",

• na  stronie  internetowej  Urzędu  Miejskiego  w  Wołominie  utworzono  zakładkę
dedykowaną  "WBO",  gdzie  zamieszczane  będą  wyniki  monitoringu  wdrażania
WBO.

PODZIAŁ ŚRODKÓW W WOŁOMIŃSKIM BUDŻECIE OBYWATELSKIM 2017

W całej Gminie Wołomin na WBO 2017 przeznaczono kwotę 1 mln zł. Kwota na
WBO w przeliczeniu na mieszkańca Gminy Wołomin wyniosła 19,34 zł. 

Na realizację projektów inwestycyjnych w roku 2017 przeznaczono 812 615,24 zł,
przy czym 252 000 zł przeznaczono na projekty inwestycyjne szkolne, zaś 560 615,24 zł
na projekty inwestycyjne pozostałe.

Na realizację projektów miękkich w roku 2017 przeznaczono 184 100,00 zł,  przy
czym  53 100 zł  na  projekty  inwestycyjne  szkolne,  zaś  131 000,00  zł  na  projekty
inwestycyjne pozostałe.

Podział  środków  według  kategorii  projektów  zaprezentowano  na  poniższym
wykresie.

Zaobserwowano  duże  dysproporcje  w  liczbie  projektów  składanych  przez
mieszkańców poszczególnych sołectw. Najaktywniejszym sołectwem okazały sie Duczki,
zaś jeśli chodzi o Wołomin to najwięcej projektów wpłynęło z dzielnicy Sławek.

Na  poniższym  wykresie  przedstawiono  zestawienie  kwot,  jakie  w  ramach
WBO 2017 rozdysponowano na projekty według ich lokalizacji.
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W  osobnym  dokumencie  prezentujemy  informacje  dotyczące  stanu  realizacji
projektów Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 (stan na dzień 10.05.2017 r.).
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