
Wołomin, dnia 2 marca 2020 r.

Raport z konsultacji społecznych projektu Zasad zgłaszania, oceny i wyboru
Społecznych Wniosków do Budżetu Gminy Wołomin na rok 2021,

przeprowadzonych zgodnie z Zarządzeniem nr 32/2020 Burmistrza Wołomina
z dnia 30 stycznia 2020 r.

Konsultacje społeczne trwały od 6 do 24 lutego 2020 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. poprzez dyżury konsultacyjne,
3. poprzez  protokołowane  otwarte  spotkanie  konsultacyjne  z  mieszkańcami  Gminy  Wołomin

umożliwiającego  wyrażenie  opinii,  propozycji  i  uwag,  które  odbyło  się  10  lutego  2020  r.
o godzinie 18.00 w Urzędzie Miejskim w Wołominie (I piętro, sala 106)

4. spotkania z radnymi Rady Miejskiej w Wołominie, które odbyło się 17 lutego 2020 r. o godzinie
18.00 w Urządzie Miejskim w Wołominie (sala 225).

ODPOWIEDZI NA UWAGI I PYTANIA OD MIESZKAŃCÓW

I. Drogą elektroniczną wpłynęły następujące uwag; (zamieszczamy je wraz z odpowiedziami):

• Uwaga dot. § 51. ust. 2:
...odnośnie niewykorzystanych środków (oszczędności) z projektów. Może zamiast zasilać budżet powinny
być  sumowane.  W  ramach  zaoszczędzonych  środków  można  byłoby  zrealizować  kolejny  wniosek
z najwyższą ilością głosów, który był pierwszy poza listą wygranych wniosków.

Nie jest możliwe, aby oszczędności z projektów przekazać na poczet innego projektu jeszcze w tym samym
roku budżetowym. Uzyskanie oszczędności możemy potwierdzić dopiero po zakończeniu realizacji projektu.
Zakładając, że projekt musi być zrealizowany w ciągu roku kalendarzowego to zakończenie może nastąpić
nawet  w  grudniu  –  wtedy  nie  jest  już  możliwe  przeprowadzenie  procedur  i wydanie  "oszczędzonych"
środków.

• Uwaga dot. § 10. ust. 2:
Czy  Jednostki  kultury  przy  realizacji  projektu  będą pobierały  opłaty  za użyczenie  lokalu,  sprzętu lub
pomoc w obsłudze imprezy czy będzie to bezpłatne w ramach promocji Kultury w Wołominie? Jeśli ma być
to płatne to do jakiej wysokości %? 

Nie, jednostki kultury nie będą pobierały opłat za współrealizację projektu.

1

Wydział Planowania Rozwoju 
i Rewitalizacji

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

TEL. 22 763-30-17   FAX. 22 763-30-66
e-mail: sekretariat@wolomin.org



• Uwaga dot. § 10:
Dodanie ust. 5 o treści: „Jeżeli do realizacji wejdzie projekt, którego realizacja nie jest możliwa ze względu
na wykorzystanie już proponowanej Jednostki Kultury, to projektodawca może w terminie 5 dni roboczych
od dnia otrzymania informacji, dostarczyd do Burmistrza Wołomina pisemną zgodę - list intencyjny od
kierownika innej  dostępnej  jednostki.  W przypadku niedostarczenia  takiej  zgody  w terminie,  wniosek
zostanie odrzucony, a do realizacji rekomendowany będzie projekt niższy na liście rankingowej.“

Na podstawie § 51 zmiana mogłaby dotyczyć także jednostki kultury.

Z uwagi na pojawiające się liczne głosy z prośbami o zniesienie ograniczenia,  że dana jednostka może
zrealizować jedynie 2 projekty w danym roku budżetowym, przychylamy się do zniesienia ograniczenia.
W związku z tym traci zasadność powyższa uwaga.

• Uwaga dot. § 45 ust. 2:
Propozycja  zmiany  treści  na:  „Do  realizacji  mogą  być  rekomendowane  tylko  te  z  projektów,  które
w głosowaniu mieszkańców uzyskały nie mniej niż 100 głosów dla projektów miękkich i nie mniej niż 200
głosów dla projektów inwestycyjnych.“
50 głosów to trochę mało – zwłaszcza, że są i zwolennicy i przeciwnicy Społecznych Wniosków. 

Biorąc pod uwagę, że w trakcie konsultacji społecznych wpływały także prośby o obniżenie liczby
głosów to  decydujemy się pozostać przy proponowanych progach: 50 głosów dla projektów miękkich i 100
głosów dla inwestycyjnych. 

• Uwaga dot. § 48:
Zmiana treści z uwzględnieniem § 51 (poprzez dodanie podkreślonego fragmentu): „W przypadku, gdy
wysokość środków finansowych nie pozwala na realizację kolejnego projektu, którego koszt przekracza
pozostałe  środki  finansowe  w  danej  kategorii,  dopuszcza  się  obniżenie  kosztów  realizacji  projektu,
a     w     przypadku braku zgody wnioskodawcy na realizację projektu w niższej kwocie,  za rekomendowany
uznany  będzie  projekt  niższy  na  liście  rankingowej,  jeśli  koszty  jego  realizacji  będą  mieściły  się
w pozostałych do rozdysponowania  środkach finansowych w danej  kategorii.  W przypadku,  gdy  koszt
żadnego kolejnego projektu z danej kategorii nie będzie się mieścił w pozostałych środkach finansowych,
Burmistrz Wołomina może przesunąć pozostałą, niewykorzystaną kwotę do puli środków innej kategorii.“ 
Nie powinno się ograniczać wyboru mieszkaoców, chyba że projektu nie da się zrealizować w niższej
cenie, ale zawsze można z czegoś zrezygnować dla dobra wspólnego, zwłaszcza jak braknie do realizacji
zaledwie kilka groszy. 

Uwaga nie będzie uwzględniona. Nie chcemy ingerować w zakres projektu już po wybraniu go przez
głosujących  na  ten  projekt.  Obawiamy się  okrojenia  pierwotnego  pomysłu,  a  wziąwszy pod  uwagę  że
głosujący  oddają  swój  głos  na  całokształt  (np.  Na  bogato  wyposażony  plac  zabaw)  to  nie  możemy
zadecydować, że z braku niewystarczających środków zrealizujemy ułamek pierwotnego planu (np. na placu
zabaw postawimy tylko kilka z kilkunastu zabawek). Być może w takiej sytuacji osobą, która oddała głos na
dany projekt wolała by oddać go na inny.

Ponadto należy uwzględnić fakt,  że Wnioskodawca/Projektodawca nie jest  w tej  sytuacji  głosem
wszystkich, którzy byli za realizacją danego pomysłu. 

• Uwaga dot. § 55 ust. 1:
Zamiast "wybrane cyfry nr PESEL" proponuję "datę urodzenia i ewentualnie miejsce urodzenia". 

Ta  opcja  była  szeroko  rozważana,  jednak  uznaliśmy,  że  jedyną  możliwą  metodą  na  jednoznaczne
stwierdzenie  kto  bierze  udział  w  procedurze  Społecznych  Wniosków jest  poproszenie  o  PESEL (poza
iminiem, nazwiskiem i adresem zmaieszkania). Co druga cyfra numeru PESEL jest rodzajem kompromisu –
my będziemy w stanie  potweirdzić  tożsamość  osoby głosującej,  osoba  głosująca  nie  musi  obawiać  się
rozpowszechniania swoich danych.
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II. Do punktu konsultacyjnego wpłynęły następujące uwagi:

• Uwaga dot. § 10. ust. 2:
Prośba o dołączenie do "Zasad Społecznych Wniosków" wzoru listu intencyjnego od kierownika jednostki
kultury.

Uwaga ta zostaje uwzględniona. Do treści "Zasad Społecznych Wniosków..." dodano załącznik nr  10 "Wzór
listu intencyjnego".

• Uwaga dot. § 6 ust. 4:
Nowo utworzona kategoria "Wołomin Kultura" powinna być poszerzona o "kulturę fizyczną". W związku
z tym powinien zostać zmieniony podział procentowy, i tak: z kategorii "Przestrzeń publiczna" i "Wołomin
Odnowa" należy przenieść po 1% środków do kategorii  "Wołomin Kultura" (zwiększając tym samym
kwotę na tę ostatnią do 5%).

Kategorię  Wołomin  Kultura  chcielibyśmy  skierować  do  samorządowych  jednostek  kultury  -  form
organizacyjnych  działalności  kulturalnej  w  rozumieniu  art.  2  Ustawy  z 25  października  1991
o organizowaniu  i prowadzeniu  działalności  kulturalnej  (t.j.  Dz.  U.  z 2020  poz.  194)  "Formami
organizacyjnymi działalności kulturalnej są w szczególności: teatry, opery, operetki, filharmonie, orkiestry,
instytucje filmowe, kina, muzea, biblioteki, domy kultury, ogniska artystyczne, galerie sztuki oraz ośrodki
badań i dokumentacji wróżnych dziedzinach kultur."). Ośrodki sportowe nie są instytucjami kultury.

• Uwaga dot. § 6 ust. 4:

Należało by utworzyć kategorię "Wołomin Sport" na równi z kategorią "Wołomin Kultura".

Nie jest  to niesłuszna uwaga,  jednak jeżeli  kategoria "Wołomin Sport" miała by być analogiczna do
"Wołomin kultura" to zgłaszane projekty musiały by być realizowane we współpracy z Ośrodkiem Sportu
i Rekreacji  "Huragan"  w Wołominie  (jako  jedyną  instytucją  samorządową  prowadzącą  działalność
w zakresie sportu). Nie byłoby to konkurencyjne.

Sam pomysł wspierania sportu w ramach Społecznych Wniosków jest jak najbardziej wart uwagi, jednak
nasze obawy dotyczą podzielenia środków na zbyt  wiele kategorii.  Tworząc kategorię Wołomin Kultura
podjęliśmy próbę rozbicia budżetu na bardziej szczegółowe cele, ale nie wiemy czy to się sprawdzi. Metodą
małych kroków chcemy przekonać się czy jest to zasadne.

Przy obecnych zasadach wydarzenia sportowe można zgłaszać w kategorii Aktywny Mieszkaniec.
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III. Podczas spotkania otwartego z mieszkańcami Gminy Wołomin, które odbyło się 10 lutego 2020 r.
o godz.  18.00 w Urzędzie  Miejskim w Wołominie  (sala  106,  I  piętro),  padły następujące uwagi
i pytania (zamieszczamy je wraz z odpowiedziami):

• Uwaga dot. § 10. ust. 4:
Nie  ograniczajmy  liczby  projektów  realizowanych  przez  daną  jednostkę  kultury  w kategorii  Wołomin
Kultura.  Niech  wygrają  najciekawsze  pomysły,  nawet  jeśli  wszystkie  projekty,  które  zostaną
rekomendowane do realizacji będzie realizowała jedna jednostka.

Uwaga zostaje uwzględniona. W związku z tym § 10. ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Poszczególne projekty realizowane w danym roku kalendarzowym muszą rożnić się czasowo i rzeczowo
(zakaz łączenia projektów)."

• Uwaga dot. § 45 ust. 2:
Propozycja  zmiany  treści  na:  „Do  realizacji  mogą  być  rekomendowane  tylko  te  z  projektów,  które
w głosowaniu mieszkańców uzyskały nie mniej niż 30 głosów dla projektów miękkich i nie mniej niż 100
głosów dla projektów inwestycyjnych.“

Biorąc pod uwagę, że w trakcie konsultacji społecznych wpływały także prośby o zwiększenie liczby głosów
to  decydujemy się pozostać przy proponowanych progach: 50 głosów dla projektów miękkich i 100 głosów
dla inwestycyjnych. 

• Uwaga dot. głosowania przy pomocy papierowych kart do głosowania:
Papierowe karty do głosowania należałoby wprowadzać do systemu wg kolejności wpływania do urzędu.

Powyższa uwaga zostaje  uwzględniona w "Zasadach Społecznych Wniosków",  w związku z czym § 42
otrzymuje brzmienie:  

"§ 42. 1. Głosowanie odbywa się za pośrednictwem interaktywnego formularza dostępnego m. in. Na stronie
internetowej Urzędu Miejskiego w Wołominie albo za pośrednictwem papierowej karty
do głosowania, ktorej wzor stanowi załącznik nr 5 do niniejszych Zasad. Oprożnienia
zaplombowanych urn umieszczonych w punktach do głosowania, zgodnie z § 40, będą odbywać się
komisyjnie i będą poświadczane protokołem.

2. Papierowe karty do głosowania będą wprowadzane do aplikacji do głosowania wg daty wyjęcia kart
z urny (chronologicznie)."
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IV. Podczas spotkania otwartego z  radnymi Rady Miejskiej w Wołominie, które odbyło się 17 lutego
2020  r.  o  godz.  18.00  w Urządzie  Miejskim w Wołominie  (sala  225)  padły następujące  uwagi
i pytania (zamieszczamy je wraz z odpowiedziami):

• Uwaga dot. § 43 ust. 1:
Proponuję wprowadzenie zasady, że osoba głosująca nie może oddać więcej niż 1 głos na projekt składany 
przez danego projektodawcę.

Uwaga nie zostanie uwzględniona w Zasadach Społecznych Wniosków. Wprowadzenie jej dyskryminowało
by dobre projekty, w przypadku gdy autorem kilku z nich jest ta sama osoba.

• Uwaga dot. § 43 ust. 1:
W czasie oceny projektów, przy ocenianiu kosztów realizacji należałoby brać pod uwagę ew. podwyżki – 
dopuścić zwiększenie o 10% wydatków na projektu w uzasadnionej sytuacji (gdy ceny wzrosną).

Ocena  kosztów  realizacji  i  eksploatacji  projektów  jest  dokonywana  racjonalnie  i  szczególnie
ostrożnie.  Zawsze  staramy  się  oceniać  „na  wyrost”,  ponieważ  bezpieczniejszą  sytuacją  jest  uzyskanie
oszczędności niż deficytu w budżecie projektu. 

Kwestię  ewentualnego  zwiększenia  wydatków  na  realizację  projektu  reguluje  §  51. ust.  1.
„Burmistrz  Wołomina  ma  prawo  do  wprowadzania  zmian  w  realizowanych  projektach  z przyczyn
obiektywnych  w porozumieniu  z  Projektodawcą,  np.  w przypadku  przekroczenia  oszacowanej  wartości
projektu lub w przypadku możliwości uzyskania oszczędności przy jednoczesnej realizacji celu projektu.”.
Należy jednak zaznaczyć, że środki „dodatkowe” nie pochodzą już z puli  określonej w zarządzeniu dot.
Harmonogramu  i  wysokości  środków  na  Społeczne  Wnioski  2021.  Warunkiem  wyrażenia  zgody  na
zwiększenie ogólnej wartości projektu jest posiadanie wolnych środków finansowych w budżecie gminy. Jest
to więc możliwe, ale nie obligatoryjne.  

AKCJA INFORMACYJNA

Podczas  trwania  konsultacji  społecznych  z  mieszkańcami  Gminy  Wołomin  dotyczących   Regulaminu
Wołomińskiego  Budżetu  Obywatelskiego  trwała  akcja  informacyjna.  Rozpoczęła  się
z dniem 5 lutego 2020 r. od publikacji informacji o konsultacjach w następujących źródłach przekazu:

 Oficjalnej stronie miasta
https://wolomin.org/zaczynamy-konsultacje-zasad-spolecznych-wnioskow-na-2021-rok/
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 Biuletynie Informacji Publicznej
https://wolomin.bip.net.pl/?a=17464

 W mediach społecznościowych – na oficjalnym profilu facebook Wołomina

https://www.facebook.com/wolomin/photos/a.10151904671663487/10158347259403487/?type=3&theater
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