
Wołomin, 4 marca 2019 roku

Raport z ewaluacji Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego 2019

W celu ewaluacji procesu Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego (WBO) na rok
2019 dokono pomiaru wybranych cech, właściwych dla występujących w procesie WBO
elementów, za pomocą dobranych wskaźników. Poniżej przedstawiono te wskaźniki wraz z
ich charakterystyką. 

W  2018  roku  mieszkańcy  mogli  zagłosować  wypełniając  kartę  do  głosowania
elektronicznie lub tradycyjnie za pomocą karty papierowej.

Liczba  osób  głosujących wyniosła  7216  (w  tym  1540  za  pomocą  kart
elektronicznych i 5676 za pomocą kart papierowych). Jest to liczba mieszkańców, którzy
wzięli  udział w głosowaniu na projekty w WBO na rok 2019. Stanowi to 14,12% liczby
mieszkańców Gminy Wołomin.

Liczba oddanych głosów wyniosła 24 090.
Średnia liczba głosów oddanych przez osobę głosującą: 3,34.
Liczba  poprawnie  złożonych  wniosków  projektowych  do  Wołomińskiego

Budżetu Obywatelskiego wyniosła 70.
Liczba  projektów  realizowanych w  ramach  Wołomińskiego  Budżetu

Obywatelskiego:  33  projekty.  Te  projekty  podczas  głosowania  mieszkańców  uzyskały
największą liczbę głosów i uzyskały rekomedacje do realizacji.

PODZIAŁ ŚRODKÓW W WOŁOMIŃSKIM BUDŻECIE OBYWATELSKIM 2019

W całej Gminie Wołomin na WBO 2019 przeznaczono kwotę 2 mln zł. Kwota na
WBO w przeliczeniu na mieszkańca Gminy Wołomin wyniosła 39,12 zł. 

Środki  Wołomińskiego  Budżetu  Obywatelskiego  zostały  podzielone  na  trzy
kategorie w następujący sposób:

• Przestrzeń Publiczna – projekty inwestycyjne
1 273 783,30 złł (w podziale: szkolne 398 357,30 zł, inne 875 426,00 zł)

• Aktywny Mieszkaniec – projekty miękkie
317 767,00 zł (w podziale: szkolne 119 717,00 zł, inne 198 050,00 zł)

• Wołomin: Odnowa – projekty inwestycyjne i miękkie
392 000,00 zł (w podziale: inwestycyjne 330 000,00 zł, miękkie 62 000,00 zł)

Wydział Planowania 
Rozwoju i Rewitalizacji

Urząd Miejski w Wołominie
 UL. OGRODOWA 4, 05 – 200 WOŁOMIN

TEL. 763-30-32   FAX. 763-30-66



Podział środków według kategorii projektów zaprezentowano na poniższym wykresie:

ZMIANY W REGULAMINIE WOŁOMIŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

W ramach przeprowadzonych w dniach od 14 stycznia do 8 lutego 2019 r.  konsultacji
społecznych dot. Regulaminu Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego w tym wymagań,
jakie  powinien  spełniać  projekt  budżetu  obywatelskiego,  które  odbyły  się  zgodnie
z  Zarządzeniem  nr  19/2019  Burmistrza  Wołomina  z  dnia  14  stycznia  2019  r.  oraz
przeglądu działań związanych z realizacją WBO2018, od mieszkańców i członków zespołu
zadaniowego wpłynęły uwagi i propozycje zmian, które prezentuje zalącznik nr 1.

W osobnym dokumencie  prezentujemy informacje  dotyczące stanu realizacji  projektów
Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego 2019.



Załącznik nr 1
do Raportu z ewaluacji 
Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego 2019

Wołomin, dnia 14 lutego 2019 r.

Raport z konsultacji społecznych dotyczących Regulaminu Wołomińskiego Budżetu
Obywatelskiego w tym wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu
obywatelskiego, przeprowadzonych zgodnie z Zarządzeniem nr 19/2019

Burmistrza Wołomina z dnia 14 stycznia 2019 r.

Konsultacje  społeczne  trwały  od  14  stycznia  2019  r.  do  8  lutego  2019  r.  Za
przeprowadzenie  konsultacji  odpowiadał  Wydział  Planowania  Rozwoju  i  Rewitalizacji
Urzędu Miejskiego w Wołominie. 

Zgodnie z zarządzeniem konsultacje miały formę:
1. przyjmowania opinii na piśmie w tym poprzez internet oraz ustnie do protokołu
2. zbierania uwag podczas dyżurów konsultacyjnych
3. protokołowanego otwartego spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami Gminy Wołomin
umożliwiającego wyrażenie opinii, propozycji i uwag, które odbyło się 24 stycznia 2019 r.
o godzinie 17.00 w Bibliotece Miejskiej w Wołominie (III piętro)
4. spotkania z radnymi Rady Miejskiej w Wołominie, które odbyło się 15 stycznia 2019 r.
o godzinie 16.30 w Urządzie Miejskim w Wołominie (sala 225)
5. spotkania z projektodawcami zwycięskich projektów WBO 2019, które odbyło się 28
stycznia 2019 r. godzinie 17.30 w Urządzie Miejskim w Wołominie (sala 106)

ODPOWIEDZI NA UWAGI I PYTANIA OD MIESZKAŃCÓW

I. Drogą elektroniczną nie wpłynęły żadne pytania ani uwagi.

II. Do punktu konsultacyjnego wpłynęła następująca uwaga:

• Uwaga dot. § 42:
W  poddanym  konsultacjom  Regulaminie  każdy  uprawniony  do  głosowania
mieszkaniec gminy Wołomin może zagłosować maksymalnie na 3 projekty, a nie na
6 projektów (jak to miało miejsce w poprzedniej edycji WBO – w każdej kategorii
max 2 projekty). Wracamy do wcześniejszych zasad, które ograniczają możliwość
oddania większej liczby głosów na projekty z danej kategorii.

Uwaga  nie  została  uwzględniona  w  Regulaminie  WBO  z  powodu  negatywnych  opinii
projektodawców  i  mieszkańców.  Wprowadzona  w  poprzedniej  edycji  WBO  zmiana
w Regulaminie, mówiąca o tym, że każdy uprawniony do głosowania mieszkaniec Gminy
Wołomin może zagłosować minimum na jeden i maksimum na sześć projektów (czyli na
dwa różne projekty w danej kategorii), spowodowała, że projektodawcy zgłaszali często po
dwa projekty w danej  kategorii  i  w  głosowaniu  zdobywali  głosy jednocześnie  dla  tych
dwóch  projektów.  Sytuacja  ta  spowodowała,  że  inne  projekty,  które  na  poprzednich
zasadach  miały  szansę  na  realizację  i  zdobywały  dość  znaczną  liczbę  głosów,  po
wprowadzeniu  nowych  zasadach  tej  szansy  zostały  pozbawione.  Powrót  do  zapisu
umożliwiającego oddanie  głosu na jeden projekt  w ramach danej  kategorii  pozwoli  na



wyrównanie szans.

III.  Podczas  spotkania  otwartego  z  mieszkańcami  Gminy  Wołomin,  które  odbyło  się
24 stycznia 2019 r. o godz. 17.00 w Bibliotece Miejskiej w Wołominie (III piętro), spotkania
otwartego z radnymi Rady Miejskiej w Wołominie, które odbyło się 15 stycznia 2019 r.
o  godz.  16.30  w  Urządzie  Miejskim  w  Wołominie  (sala  225)  oraz  spotkania
z projektodawcami zwycięskich projektów WBO 2019, które odbyło się 28 stycznia 2019 r.
godzinie 17.30 w Urządzie Miejskim w Wołominie (sala 106),  padły następujące uwagi
i pytania (zamieszczamy je wraz z odpowiedziami):

• Uwaga dotycząca harmonogramu
Proponuję, aby przeprowadzić Wołomiński Budżet Obywatelski w drugim półroczu,
tak aby głosowanie odbyło się po wakacjach, np.we wrześniu albo w październiku.

Uwaga  nie  zostanie  uwzględniona  w  harmonogramie  Wołomińskiego  Budżetu
Obywatelskiego.  Był  to  jedyny  głos  w  tej  sprawie,  który  spotkał  się  ze  stanowczym
sprzeciwem pozostałych uczestników spotkania. Ponadto taka zmiana nie jest możliwa ze
względów formalnych i organizacyjnych. Po zakończeniu głosowania potrzebny jest czas
na zliczenie głosów, a kart papierowych w roku 2018 było ponad 5600. Zwycięskie projekty
muszą zostać wpisane jako zadania własne gminy do projektu budżetu gminy na kolejny
rok i  przedstawione do zatwierdzenia Radzie Miejskiej  w Wołominie. Uwaga ta została
uznana za bezzasadną.

• Uwaga dot. § 51 i § 52:
Dobrze by było, żeby w ramach dobrych praktyk autor zwycięskiego projektu był
informowany o terminie rozpoczęcia realizacji jego zwycięskiego projektu. Wydział
urzędu,  który  realizauje  dany  projekt  powinien  być  w  stałym  kontakcie
z projektodawcą. To bardzo ważne, aby o wszelkich zmianach w zakresie projektu
informować projektodawcę, konsultować z nim ewentualne modyfikacje i wspólnie
wypracować jak najlepsze rozwiązanie.

Uwaga zostanie uwzględniona w Regulaminie WBO poprzez zmianę w § 51 i § 52, które
otrzymają brzmienie: 
"§  51. Projektodawca,  którego  projekt  został  skierowany  do  realizacji  zostanie
poinformowany drogą mailową na temat tego, kto realizuje dany projekt (nazwa jednostki
organizacyjnej  oraz  dane  kontaktowe  osoby  odpowiedzialnej  za  wykonanie  projektu),
otrzyma informację o dacie rozpoczęcia realizacji  projektu oraz ma prawo do informacji
o postępach w realizacji projektu.
§ 52. Członkowie Zespołu zadaniowego oraz pracownicy jednostek realizujących projekty
mają  prawo  do  bieżącego  kontaktu  z  Projektodawcą  w  celu  konsultowania  założeń
projektu, zarówno przed przystąpieniem do jego realizacji, jak i w trakcie realizacji. Każda
istotna  zmiana  zakresu  projektu  będzie  konsultowana  z  Projektodawcą.  W przypadku
braku współpracy ze strony Projektodawcy, jednostka realizująca projekt może ingerować
w jego pierwotne założenia.

• Uwaga dotycząca projektodawców
Niektórzy mieszkańcy uważają, że radni Rady Miejskiej w Wołominie nie powinni
móc składać projektów do WBO, być autorami tych projektów. Są radnymi i mają
inne narzędzia. Powinno się ograniczyć takie działania.

Uwaga nie zostanie uwzględniona w Regulaminie WBO. Zarówno radny, jak i każdy inny



mieszkaniec gminy będący projektodawcą, mają równe szanse na zwycięstwo w WBO.
Każdy  projektodawca  musi  przekonać  do  głosowania  na  swój  projekt  pozostałych
mieszkańców i zebrac odpowednia liczbę głosów w głosowaniu.  Wprowadzanie takiego
ograniczenia uznano za bezzasadne.

AKCJA INFORMACYJNA

Podczas trwania konsultacji  społecznych z mieszkańcami Gminy Wołomin dotyczących
Regulaminu  Wołomińskiego  Budżetu  Obywatelskiego  trwała  akcja  informacyjna.
Rozpoczęła  się  z  dniem  14  stycznia  2019  r.  od  publikacji  informacji  o  konsultacjach
w następujących źródłach przekazu:

 Oficjalnej stronie miasta 
https://wolomin.org/konsultujemy-regulamin-wolominskiego-budzetu-obywatelskiego/?
fbclid=IwAR0LrSx5lNAwPlkNtcKpesimviRG_RuoLJSEiW8Yc2t789nK2ajCwWQjTEU

 Biuletynie Informacji Publicznej 
http://wolomin.bip.net.pl/?a=15756

 W mediach społecznościowych – na oficjalnym profilu facebook Wołomina
https://www.facebook.com/wolomin/photos/a.10151904671663487/10157197793103487/?
type=3&theater

https://wolomin.org/konsultujemy-regulamin-wolominskiego-budzetu-obywatelskiego/?fbclid=IwAR0LrSx5lNAwPlkNtcKpesimviRG_RuoLJSEiW8Yc2t789nK2ajCwWQjTEU
https://wolomin.org/konsultujemy-regulamin-wolominskiego-budzetu-obywatelskiego/?fbclid=IwAR0LrSx5lNAwPlkNtcKpesimviRG_RuoLJSEiW8Yc2t789nK2ajCwWQjTEU
https://www.facebook.com/wolomin/photos/a.10151904671663487/10157197793103487/?type=3&theater
https://www.facebook.com/wolomin/photos/a.10151904671663487/10157197793103487/?type=3&theater
http://wolomin.bip.net.pl/?a=15756


https://www.facebook.com/wolomin/photos/a.10151904671663487/10157206881778487/?
type=3&theater

https://www.facebook.com/wolomin/photos/a.10151904671663487/10157206881778487/?type=3&theater
https://www.facebook.com/wolomin/photos/a.10151904671663487/10157206881778487/?type=3&theater

