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Przedmiot konsultacji

projekt Zasad zgłaszania, oceny i wyboru Społecznych Wniosków
do Budżetu Gminy Wołomin na rok 2022

Ogłoszenie konsultacji

12 lutego 2021 r.

Początek konsultacji

19 lutego 2021 r.

Zakończenie konsultacji

5 marca 2021 r.

Czas trwania

2 tygodnie

Wydarzenia

25 lutego 2021 – spotkanie konsultacyjne (online)

Formy zgłaszania uwag

mailowo na adres rewitalizacja@wolomin.org.pl
Pisemnie do skrzynki podawczej UM w Wołominie
Podczas spotkań

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Planowania Rozwoju i Rewitalizacji Urzędu Miejskiego
w Wołominie

1. Konsultowany dokument
Przedmiotem konsultacji były Zasady zgłaszania, oceny i wyboru Społecznych Wniosków do
Budżetu Gminy Wołomin na rok 2022. Społeczne Wnioski do budżetu gminy Wołomin to
proces, w którym mieszkańcy gminy Wołomin współdecydują o wydatkach publicznych
w gminie w kolejnym roku. W Zasadach… określono: kto i jakie projekty może zgłaszać,
kryteria według których ocenia się projekty (zarówno formalne jak i merytoryczne) oraz
przebieg głosowania a następnie tworzenie listy projektów rekomendowanych do realizacji.
Ogólne założenia kolejnych edycji Społecznych Wniosków… się nie zmieniają, jednak co roku
aktualizujemy Zasady dopasowując je do panujących realiów. Opracowanie nowych zasad
wynika z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom poprzez dostosowanie
procedury Społecznych Wniosków 2022 do panujących okoliczności.

2. Przebieg konsultacji
Konsultacje dot. Zasad zgłaszania, oceny i wyboru Społecznych Wniosków do Budżetu Gminy
Wołomin na rok 2022 ogłosiliśmy 12 lutego br. Od 19 można było zgłaszać swoje uwagi
i propozycje zmian: mailowo na adres rewitalizacja@wolomin.org.pl, w formie pisemnej osobiście lub do skrzynki podawczej umieszczonej przy wejściu głównym do Urzędu
Miejskiego w Wołominie, ul. Ogrodowa 4 (w godzinach pracy urzędu) lub zgłaszać w trakcie
spotkania online.
25 lutego o godz. 18.00 odbyło się spotkanie konsultacyjne online, w którym mógł wziąć
udział każdy (link do spotkania umieściliśmy na naszej stronie internetowej wolomin.org, nie
obowiązywały wcześniejsze zapisy).
Ze strony Urzędu Miejskiego w Wołominie w spotkaniu udział wzięli: burmistrz Elżbieta
Radwan, wiceburmistrz Łukasz Marek, Joanna Żero (Naczelnik Wydziału Planowania
Rozwoju i Rewitalizacji), Karolina Mosur (główny specjalista Wydziału Planowania Rozwoju
i Rewitalizacji) i Karol Rajewski (Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej). Ponadto
w spotkaniu wzięło udział 5 mieszkanek i 2 mieszkańców gminy Wołomin.
W trakcie spotkania, prowadzonego przez Joannę Żero, zaprezentowaliśmy główne
założenia zaktualizowanych Zasad Społecznych Wniosków… (treść prezentacji stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego raportu). Następnie dyskutowaliśmy z uczestnikami spotkania
na temat naszych propozycji.

3. Zgłoszone uwagi
• Podczas spotkania online padły następujące pytania:
1) Czy w projekcie możemy zawrzeć zakup terenu? Są sołectwa, gdzie w ogóle nie ma
terenów należących do gminy.
Tak, ponieważ nie jest on sprzeczny z dotychczasowym zapisem: „Projekty mogą być
lokalizowane wyłącznie na terenach będących własnością Gminy Wołomin.” Jeżeli w ramach
projektu teren pod inwestycję zostanie zakupiony to naszym spełniony jest wyżej przytoczony
warunek.
Zakup nieruchomości będzie możliwy pod pewnymi warunkami:
- zakup nieruchomości musi być warunkiem koniecznym do realizacji inwestycji,
- na etapie zgłaszania projektu do Społecznych Wniosków zbywca nieruchomości powinien
podpisać „deklarację sprzedaży nieruchomości na cele związane z realizacją inwestycji
w ramach Społecznych Wniosków”,
- koszty nabycia nieruchomości, w tym np. sporządzenie aktu notarialnego, wykonanie
operatu szacunkowego, pomiary geodezyjne, koszty ewentualnego podziału nieruchomości
nie mogą stanowić więcej niż 30% wartości projektu.
Szczegółowe regulacje zamieścimy w Zasadach zgłaszania, oceny i wyboru Społecznych
Wniosków do budżetu gminy Wołomin na rok 2022”.

2) Czy projekt trzeba będzie zrealizować w ciągu jednego roku?
Realizacja projektu powinna odbyć się w ciągu jednego roku budżetowego, jednak
w uzasadnionych przypadkach można będzie ją przedłużyć na kolejny rok. Każdy z przypadków
przedłużenia realizacji projektu będzie szczegółowo analizowany, co do zasadności takiego
działania.

3) Czy można tworzyć hybrydowe projekty, tzn. projekty inwestycyjne zawierające
w sobie projekty miękkie?
W ramach Społecznych Wniosków 2022 realizowane będą wyłącznie projekty inwestycyjne,
nie przewidujemy w nich elementów „miękkich”. Chcemy zagwarantować terminową
realizacji wszystkich społecznych wniosków, które wygrają. Niestety nie jesteśmy w stanie
przewidzieć, czy w 2022 będzie można realizować projekty miękkie np. koncerty, pikniki,
warsztaty itp.
Z naszych doświadczeń wynika, że pandemia nie wstrzymuje realizacji inwestycji, może jednak
powstrzymać realizację projektów miękkich.

Dlatego z ww. względów oraz z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom, w tej
edycji dopuszczamy jedynie projekty inwestycyjne.

4) Podział na kategorie – czemu nie ma trzech kategorii?
W tej edycji nie ma potrzeby wprowadzania kategorii projektów, gdyż będzie tylko jedna
kategoria: projekty inwestycyjne. Jest ona odpowiednikiem kategorii Przestrzeń publiczna.

5) Czy będzie można zgłaszać projekty realizowane w szkołach?
W ramach Społecznych Wniosków 2022 nie można realizować projektów w placówkach
oświatowych. Ich realizacja będzie możliwa w ramach Wołomińskiego Funduszu Inwestycji
Oświatowych.
•

Drogą mailową wpłynęła jedna uwaga:

Chciałabym zgłosić uwagę odnoszącą się do głosowania na projekty. Uważam, że
głosowanie powinno odbywać się jedynie drogą elektroniczną. Głosowanie tradycyjne (przy
użyciu papierowych kart) jest zbędne, szczególnie w czasach pandemii gdy większość rzeczy
można załatwić zdalnie.
Przychylamy się do tej sugestii i potwierdzamy – tegoroczne głosowanie odbędzie się
tylko drogą elektroniczną za pomocą aplikacji do głosowania. Podobna sugestia padła z ust
radnych podczas Komisji Edukacji. Argumentem przemawiającym za tym rozwiązaniem jest
sytuacja epidemiologiczna. Nie wiemy jakie wytyczne będą obowiązywały w czasie głosowania,
czy pozwalały by na ustawienie i opróżnianie urn z głosami? Głosowanie internetowe jest
najbezpieczniejsze.

4. Podsumowanie
Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe opinie i sugestie, pracujemy nad aktualizacją
Zasad Społecznych Wniosków…, które w najbliższym czasie opublikujemy w formie Zarządzenia
Burmistrza Wołomina w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wołomin. Zakomunikujemy to
również na stronie internetowej www.wolomin.org oraz w mediach społecznościowych.

Załącznik nr 1 do Raportu z konsultacji społecznych

