Wołomin, dnia 5 marca 2018 r.

Raport z konsultacji społecznych dotyczących zmiany Regulaminu Wołomińskiego
Budżetu Obywatelskiego, przeprowadzonych zgodnie z Zarządzeniem nr 55/2018
Burmistrza Wołomina z dnia 5 lutego 2018 r.
Konsultacje społeczne trwały od 6 do 20 lutego 2018 r. Za przeprowadzenie konsultacji
odpowiadał Wydział Planowania Rozwoju i Rewitalizacji Urzędu Miejskiego w Wołominie.
Zgodnie z zarządzeniem konsultacje miały formę:
1. pisemnego, w tym elektronicznego zbierania uwag,
2. zbierania uwag w punkcie konsultacyjnym,
3. spotkania otwartego z mieszkańcami Gminy Wołomin, które odbyło się 12 i 19 lutego 2018 r.

ODPOWIEDZI NA UWAGI I PYTANIA OD MIESZKAŃCÓW
I. Drogą elektroniczną wpłynęły następujące pytania i uwagi (zamieszczamy je wraz
z odpowiedziami):
• Uwaga dot. § 6:
Proponuję, aby ustalić limit wartości projektów szkolnych na poziomie 20% ogólnej kwoty WBO,
a pozostałych projektów na poziomie 45% ogólnej kwoty WBO. Obecny podział (15%
i 50%) powoduje, że na projekty inwestycyjne szkolne (i przedszkolne) przeznacza się zaledwie
300.000 zł (a więc do realizacji 2 roku 2019 zakwalifikują się zaledwie 2 projekty inwestycyjne
szkolne).
Biorąc pod uwagę:
1) dużą ilość placówek oświatowych na terenie gminy Wołomin;
2) ograniczoną w sołectwach możliwość składania innych projektów niż szkolne (brak miejsc
publicznych należących do gminy i spełniających zapisy Regulaminu WBO) oraz
3) podniesienie w obecnym Regulaminie WBO wartości projektu inwestycyjnego do 140.000
zł
zasadne wydaje się, aby podnieść limit wartości projektów szkolnych.
Uwaga zostanie uwzględniona w Regulaminie WBO poprzez zmianę w § 6, ust. 1 i 2, które
otrzymają brzmienie:
"W ramach kategorii Przestrzeń publiczna:
1) Ustala się limit wartości projektów szkolnych na poziomie 20% ogólnej kwoty
Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego;
2) Ustala się limit wartości projektów pozostałych na poziomie 45% ogólnej kwoty
Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego;".
• Uwaga dot. § 22:
Proponuję, aby każdy uprawniony do zgłaszania projektów mieszkaniec gminy Wołomin mógł
złożyć max np. 3 projekty, ale bez ograniczenia: "po jednym projekcie w każdej kategorii".
Doświadczenie pokazuje, że obecny zapis w Regulaminie powoduje, że jedna osoba pisze np. 2
projekty i szuka kogoś, kto zgodzi się podpisać jeden z nich.
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Uwaga zostanie uwzględniona w Regulaminie WBO poprzez zmianę w § 22, który otrzyma
brzmienie:
"Każdy uprawniony do zgłaszania projektów mieszkaniec Gminy Wołomin może zgłosić
do Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego maksymalnie 3 projekty w dowolnie
wybranych kategoriach wymienionych w § 5".
• Uwaga dot. § 42:
Proponuję, aby każdy uprawniony do głosowania mieszkaniec gminy Wołomin mógł zagłosować
maksymalnie na 6 projektów, w każdej kategorii po max 2 projekty. Doświadczenie minionego
roku pokazało, że brak możliwości wsparcia swoim głosem kilku wartościowych projektów w
jednej kategorii powoduje niepotrzebną konkurencję i wyścig w zbieraniu głosów wg zasady "kto
pierwszy ten lepszy". Umożliwienie oddania większej ilości głosów na projekty np. inwestycyjne –
wpłynie na wspieranie ciekawych"projektów sąsiadów", wpłynie na wyższą liczbę głosów
oddanych na projekty (czyniąc je bardziej "obywatelskimi") i uda się uniknąć sytuacji, że w
ramach WBO realizowany jest projekt, który uzyskał 49 głosów (co miało miejsce w WBO 2018).
Uwaga zostanie uwzględniona w Regulaminie WBO poprzez zmianę w § 42, który otrzyma
brzmienie:
"1. Każdy uprawniony do głosowania mieszkaniec Gminy Wołomin może zagłosować minimum na
jeden i maksimum na sześć projektów. Dla ważności głosowania musi jednak oddać co najmniej
jeden głos na wybrany projekt, przy czym głos można oddać:
- na dwa różne projekty z kategorii Przestrzeń Publiczna,
- na dwa różne projekty z kategorii Aktywny Mieszkaniec,
- na dwa różne projekty z kategorii Wołomin: Odnowa.
2. Głosowanie będzie nieważne, jeśli na karcie do głosowania liczba oddanych głosów będzie
sprzeczna z powyższym zapisem lub gdy mieszkaniec zagłosuje ponownie przy użyciu kolejnej
karty do głosowania lub przez aplikację internetową."
II. Do punktu konsultacyjnego wpłynęły następujące uwagi:
Proponuję przeprowadzić Wołomiński Budżet Obywatelski w pierwszym półroczu, tak, aby
głosowanie odbyło się jeszcze przed wakacjami.
Uwaga zostanie uwzględniona w harmonogramie Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego.
W przypadku projektów przewidujących nasadzenia drzew i krzewów na terenie gminy, powinno
się zrezygnować z konieczności dostarczania zgody dysponenta terenu na etapie składania
projektu. Zgody można dostarczyć wtedy, jak wiadomo, że projekt wygrał i ewentualnie
zmodyfikować lokalizację w przypadku braku otrzymania zgody.
Uwaga zostanie częściowo uwzględniona w Regulaminie WBO w § 19, który otrzyma brzmienie:
"1. Do wszystkich zgłaszanych projektów należy dołączyć zgodę dysponenta terenu, której wzór
stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu.
2. W przypadku lokalizacji projektu na terenie jednostek organizacyjnych Gminy Wołomin należy
dołączyć zgodę zarządcy terenu, której wzór stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu.
3. Wyjątek od ww. zapisów stanowią projekty zakładające nasadzenia drzew i krzewów, które w
przypadku braku dołączenia zgód nie będą odrzucane przy weryfikacji formalnej, a o lokalizacji
nasadzeń ostatecznie zadecyduje Zespół w porozumieniu z Projektodawcą".
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III. Podczas spotkań otwartych z mieszkańcami Gminy Wołomin, które miały miejsce 12 lutego
2018 roku o godz. 17.00 w Bibliotece Miejskiej w Wołominie (III piętro) oraz 19 lutego 2018 roku
o godz. 18.00 również w Bibliotece, padły następujące uwagi i pytania (zamieszczamy je wraz z
odpowiedziami):
Problem w sołectwach z brakiem miejsc będących własnością gminy Wołomin. A co za tym idzie
można w sołectwach zgłaszać tylko projekty inwestycyjne szkolne.
oraz
W wielu sołectwach nie ma miejsc gdzie można zgłosić projekt inwestycyjny. Gmina nie posiada
tam swoich terenów. Projektodawcom pozostają tylko szkoły, a kwota na projekty inwestycyjne
szkolne jest zbyt mała. To wyklucza wsie i ogranicza ich możliwości wzięcia udziału w WBO.
Uwaga zostanie uwzględniona w Regulaminie WBO poprzez:
- zmianę zapisu w § 6 i zwiększenie limitu wartości projektów inwestycyjnych szkolnych do 20%
ogólnej kwoty Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego,
- zmianę zapisu w § 42 i zwiększenie do sześciu liczby głosów, które mieszkaniec może oddać na
karcie do głosowania.
Według zapisów Regulaminu wnioskodawca może zgłosić tylko jeden projekt w jednej kategorii.
To ograniczenie jest niepotrzebne i sprawia, że wnioskodawcami sa tzw. "słupy", a nie powinno
tak być.
oraz
Wnioskodawca powinien móc zgłosić ogólnie 3 projekty w dowolnej kategorii. Podział na
kategorie ogranicza projektodawców.
Uwaga zostanie uwzględniona w Regulaminie WBO poprzez zmianę w § 22, który otrzyma
brzmienie:
"Każdy uprawniony do zgłaszania projektów mieszkaniec Gminy Wołomin może zgłosić
do Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego maksymalnie 3 projekty w dowolnie
wybranych kategoriach wymienionych w § 5".
Czy można zgłosić projekty inwestycyjne (prowadzić inwestycje) na np. drogach powiatowych?
Czy można porozumieć się z powiatem i wspólnie realizować inwestycje?
Uwaga nie zostanie uwzględniona w Regulaminie WBO. Projekty inwestycyjne mogą zostać
sfinansowane w ramach WBO, jeżeli stanowić będą zadania własne gminy i są możliwe do
realizacji w trakcie jednego roku budżetowego. Ponadto projekty inwestycyjne mogą być
lokalizowane wyłącznie na terenach będących własnością Gminy Wołomin. Realizacja projektów
inwestycyjnych na terenach innych niż gminne powoduje naruszenie ww. zasad WBO.
Dlaczego projekt zakładający remont klatki schodowej w budynku OSP – "Przebudowa klatki
schodowej, remont korytarza Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej filia w
Zagościńcu" w jednym roku przeszedł weryfikację i został poddany pod głosowanie w WBO2017,
a w kolejnej edycji WBO2018 identyczny projekt (ten sam) został odrzucony na etapie oceny
formalnej?
Zgodnie z zapisami Regulaminu WBO każdy projekt inwestycyjny, a takim był ww. projekt, może
być zlokalizowany wyłącznie na terenach będących własnością Gminy Wołomin (§ 18). Biblioteka
znajduje się w budynku należącym do Ochotniczej Straży Pożarnej, stąd negatywna ocena i
odrzucenie projektu w WBO2018.
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Nie powinno być tak, że radni wykorzystują WBO do realizacji inwestycji takich jak np.
bezpieczne przejścia dla pieszych. Może warto zrobić zapis w Regulaminie ograniczający takie
działania.
Uwaga nie zostanie uwzględniona w Regulaminie WBO, w którym jest już zastrzeżenie, że
Projektodawca nie może być pracownikiem Urzędu Miejskiego w Wołominie ani jednostki
organizacyjnej Gminy Wołomin. Wprowadzanie kolejnego ograniczenia uznano za bezzasadne.
IV. Po zakończeniu konsultacji Regulaminu, w dniu 27 lutego drogą elektroniczną wpłynęły
następujące uwagi:
• Uwaga dot. § 4:
Uwaga dotyczy definicji „Projekt szkolny”, wnioskuję o wykreślenie części definicji „ale poza
budynkiem szkoły lub przedszkola.” W mojej ocenie powinny być dopuszczone realizowanie
projektów wewnątrz szkoły. Ponieważ uprzywilejowane są placówki z dużymi
niezagospodarowanymi terenami. Jest to pewna forma dyskryminacji.
Uwaga nie została uwzględniona w Regulaminie WBO z powodu negatywnych opinii mieszkańców
i złych doświadczeń z wcześniejszych edycji WBO, gdzie takiego ograniczenia nie było. Realizacja
projektów wewnątrz szkoły koliduje z kardynalną zasadą ogólnodostępności projektów. W ramach
wyrównania szans i przeciwdziałając dyskryminacji, dokonano w Regulaminie zmiany zapisu w § 6
i zwiększono limit wartości projektów inwestycyjnych szkolnych do 20% ogólnej kwoty WBO.
• Uwaga dot. § 5:
Uwaga dotyczy podziału środków na kategorie. W mojej ocenie tylko kategoria „Aktywny
mieszkaniec“, jest dedykowana do wszystkich mieszkańców z całej Gminy Wołomin. Kategoria
„Wołomin: Odnowa“ jest zawężona do obszaru objętego Programem Rewitalizacji. Natomiast
kategoria „Przestrzeń publiczna“ jest dedykowana dla mieszkańców obszarów, które posiadają
tereny należące do gminy. Część osiedli np. Nafta lub sołectw np. Cięciwa nie posiadają wcale
takich terenów. Co jednoznacznie ogranicza możliwość o ubieganie się o środki z tej kategorii lub
całkowicie je ograniczają (patrz uwaga § 4.)
Reasumując 85% środków z BO, jest dedykowane głównie dla mieszkańców zamieszkujących
wybrane tereny Gminy Wołomin, co może być w pewnym sensie odbierane jako dyskryminacja
pozostałych mieszkańców. Proszę o zmianę zasad wspomnianych kryteriów ewentualnie
pozostawienie jedynie kategorii „Aktywny mieszkaniec“.
Wprowadzenie w WBO podziału na kategorie ma na celu uporządkowanie i uproszczenie systemu
naboru projektów, a także zapewnienie przejrzystego podziału środków przeznaczonych na budżet
partycypacyjny.
Kategoria Aktywny Mieszkaniec dotyczy całej gminy, ponieważ skupia w sobie projekty miękkie,
które z definicji nie zawierają restrykcyjnych wymagań związanych z własnością terenu, na którym
projekt będzie realizowany. Łączna wartość projektów w tej kategorii stanowić może do 15%
ogólnej kwoty WBO.
Kategoria Wołomin: Odnowa zawiera w sobie zarówno projekty miękkie, jak i twarde, które mogą
być realizowane na obszarze rewitalizacji. Wprowadzenie tej kategorii było podyktowane
wynikami diagnozy społeczno-gospodarczej, która wykazała największą skalę degradacji i pilną
potrzebę wprowadzenia działań naprawczych (zgodnie z Gminnym Programem Rewitalizacji).
Łączna wartość projektów w tej kategorii stanowić może do 20% ogólnej kwoty WBO.
Projekty w trzeciej kategorii: Przestrzeń Publiczna to projekty inwestycyjne, które muszą być
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realizowane poza obszarem rewitalizacji, a ich wartość może sięgać nawet 65% ogólnej kwoty
WBO.
AKCJA INFORMACYJNA
Podczas trwania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wołomin dotyczących
zmiany Regulaminu Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego trwała akcja informacyjna.
Rozpoczęła się z dniem 6 lutego 2018 r. od publikacji informacji o konsultacjach w następujących
źródłach przekazu:
 Oficjalnej stronie miasta
http://wolomin.org/ruszaja-konsultacje-regulaminu-wbo-programu-lawka/
 Biuletynie Informacji Publicznej
http://wolomin.bip.net.pl/?a=14246
Akcja informacyjna prowadzona była także w mediach społecznościowych:
 na oficjalnym profilu facebook Wołomina

https://www.facebook.com/wolomin/photos/a.10151904671663487.1073741841.89259658486/101
56272017468487/?type=3&theater
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 na oficjalnym profilu facebook Burmistrza Wołomina

https://www.facebook.com/wolomin/photos/a.10151904671663487.1073741841.89259658486/101
56272017468487/?type=3&theater
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 na oficjalnym profilu facebook Wołomińskiej Rady Seniorów
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