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Przedmiot konsultacji Projekt „Zasad zgłaszania, oceny i wyboru Społecznych Wniosków 

do Budżetu Gminy Wołomin na rok 2023” 

Ogłoszenie konsultacji 7 lutego 2022 r. 

Początek konsultacji  14 lutego 2022 r.  

Zakończenie konsultacji 28 lutego 2022 r. 

Czas trwania   2 tygodnie 

Wydarzenia   17 lutego 2022 r. – spotkanie konsultacyjne on-line  

   

Formy zgłaszania uwag mailowo na adres rewitalizacja@wolomin.org.pl 

    pisemnie do skrzynki podawczej UM w Wołominie 

podczas spotkania on-line 

Jednostka odpowiedzialna Wydział Planowania Rozwoju i Rewitalizacji Urzędu Miejskiego 

w Wołominie 
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Wprowadzenie 

W okresie od 14 do 28 lutego 2022 r. trwały konsultacje dotyczące projektu „Zasad zgłaszania, 

oceny i wyboru Społecznych Wniosków do Budżetu Gminy Wołomin na rok 2023”, 

opracowanego  

 

1. Przedmiot Raportu 
Przedmiotem  niniejszego  Raportu  jest informacja  z  przebiegu  procesu  konsultacji  oraz 

prezentacja wyników wraz z podsumowaniem konsultacji społecznych, dotyczących projektu 

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

2023”. 

 

2. Cel konsultacji społecznych 

Celem konsultacji społecznych było poinformowanie mieszkańców gminy Wołomin o kształcie 

projektu Zasad Społecznych Wniosków 2023 oraz zebranie opinii i uwag do projektu, tak aby 

jak najlepiej dostosować projekt do oczekiwań mieszkańców. 

 

3. Przebieg konsultacji 
Konsultacje społeczne projektu „Zasad zgłaszania, oceny i wyboru Społecznych Wniosków do 

Budżetu Gminy Wołomin na rok 2023” trwały od 14 do 28 lutego 2022 r. Przeprowadzone 

zostały za pomocą następujących narzędzi dialogu społecznego: 

− Publiczna informacja (BIP), 

− strona internetowa wolomin.org,  

− spotkanie z mieszkańcami. 

Uwagi można było przesyłać mailowo na adres rewitalizacja@wolomin.org.pl, składać w formie 

pisemnej - do skrzynki podawczej umieszczonej przy wejściu głównym do Urzędu Miejskiego 

w Wołominie, ul. Ogrodowa 4 (w godzinach pracy urzędu). 

W ramach konsultacji zorganizowano spotkanie online, podczas którego zaprezentowano 

przedmiot konsultacji (w załączeniu prezentacja). 

Spotkanie miało miejsce 17 lutego 2022r. o godz. 18.00 na platformie zoom. Obowiązywało 

wcześniejsze zgłoszenie w celu uzyskania linku do spotkania. Zgłosiły się 3 osoby, w spotkaniu 

wzięła udział jedna z nich. Uczestnik spotkania mailowo przesłał swoje propozycje zmian 

w zapisach Zasad SW2023 (omówiono je 4. punkcie raportu). 

 

4. Zgłoszone uwagi  

 

• Drogą mailową wpłynęła następujące uwagi:  

 

1) Utrzymanie dotychczasowej kwoty na inwestycje. Ewentualnie zwiększenie go 

procentowo zgodnie z obecną inflacją. 

 

mailto:rewitalizacja@wolomin.org.pl


 

 

Odpowiedź: Maksymalna wartość projektu pozostaje bez zmian względem zeszłego roku 

i będzie wynosić 200 000 zł brutto. Niestety nie możemy pozwolić sobie na jej podniesienie. 

2) Zmniejszenie liczby/ kwoty na projekty miękkie. Uwzględnienie w projektach miękkich 

elementów ułatwiających realizację zadania przy uwzględnieniu zaistnienia wzrostu 

zachorowań na COVID. 

 

Odpowiedź: Tak jak w zeszłym roku, tak i w tej edycji Społecznych Wniosków zgłaszać można 

wyłącznie projekty inwestycyjne. Wspieraniu projektów miękkich służą inne programy 

w naszej gminie. 

  

3) Rozwiązanie problemu związanego z finansowaniem projektów, w których środki trwałe 

mogły by służyć jako elementy zarabiające komercyjnie. Albo regulamin na to pozwala 

albo nie. W tym momencie nie jest to rozwiązane. 

 

Te kwestie reguluje ustawa o finansach publicznych oraz ustawa o samorządzie gminnym. 

Nie ma konieczności dodatkowych regulacji w treści Zasad Społecznych Wniosków. 

 

 

• Mailowo wpłynęły także propozycje zmian w Zasadach SW2023: 

Brzmienie obecne Brzmienie proponowane 

§27. Projektodawcy przysługuje prawo 

wniesienia odwołania w formie papierowej 

od  

negatywnej oceny formalnej bądź 

merytorycznej, w ciągu 2 dni od dnia 

poinformowania go przez Zespół 

zadaniowy o negatywnym wyniku oceny 

merytorycznej.  

§27. Projektodawcy przysługuje prawo wniesienia 

odwołania w formie elektronicznej od 

negatywnej oceny formalnej bądź merytorycznej, 

w ciągu 3 dni roboczych od dnia poinformowania 

go przez Zespół zadaniowy o negatywnym wyniku 

oceny merytorycznej.  

Proponuje się, aby dbając o zmniejszanie formalizmów, które w znakomity sposób zostały 

wprowadzone w odniesieniu do innych sytuacji, także w przypadku odwołań, umożliwić 

mieszkańcom wnoszenie odwołań w formie elektronicznej. Jednocześnie sugeruje się 

wydłużenie terminu na wniesienie odwołania do 3 dni roboczych, gdyż w przypadku „2 dni od 

dnia poinformowania”, Projektodawca otrzymując informację w piątek, obowiązany byłby do 

wniesienia odwołania w niedzielę. Przyjmując proponowane brzmienie, w analogicznej sytuacji, 

Projektodawca musiałby odpowiedzieć do środy. 

 

Odpowiedź: Uwaga zaakceptowana, wprowadzimy zaproponowane zmiany.  

  



 

 

 Brzmienie obecne  Brzmienie proponowane  

§30. Zespół zadaniowy będzie uprawniony 

do dokonywania zmian w zgłoszonych 

Projektach, w tym do kwalifikowania do 

procedury głosowania jedynie części 

zgłoszonego Projektu.  

§30. Zespół zadaniowy będzie uprawniony do 

dokonywania zmian w zgłoszonych Projektach, w 

tym do kwalifikowania do procedury głosowania 

jedynie części zgłoszonego Projektu, o ile 

Projektodawca w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania uzasadnienia w formie elektronicznej 

wyrazi na taką zmianę zgodę.  

W zakresie §30. należy uznać, że skoro Projektodawca nadaje kształt Projektowi 

inwestycyjnemu, to ewentualne zmiany w jego realizacji powinny być mu zaprezentowane i z 

nim potwierdzone. W przeciwnym wypadku realizowane projekty mogłyby nie odpowiadać 

pierwotnym założeniom i w rzeczywistości nie adresować potrzeb mieszkańców, którzy za tymi 

projektami głosowali. 

 

Odpowiedź: Zgadzamy się z koniecznością uzyskania aprobaty Projektodawcy, jednak 

proponujemy krótszy termin na akceptację: 3 dni robocze. 

 

 Brzmienie obecne  Brzmienie proponowane  

§33. Osobami uprawnionymi do 

głosowania są mieszkańcy Gminy Wołomin.  

(…)  

§35. Każdy uprawniony do głosowania 

mieszkaniec Gminy Wołomin może 

zagłosować na jeden Projekt.  

§33. Osobami uprawnionymi do głosowania są 

mieszkańcy Gminy Wołomin.  

(…)  

§35. Każdy uprawniony do głosowania 

mieszkaniec Gminy Wołomin może zagłosować na 

jeden Projekt.  

Skoro osobami uprawnionymi do głosowania zgodnie z par. 33 są mieszkańcy Gminy Wołomin, 

to w par. 35 nie jest zasadne wprowadzanie kategorii “uprawnionych do głosowania 

mieszkańców Gminy Wołomin”, gdyż to sugeruje, że istnieją również “nieuprawnieni do 

głosowania mieszkańcy Gminy Wołomin”, co w rzeczywistości nie ma miejsca. Sugerowane jest 

zatem skreślenie dodatkowego określenia. 

 

Odpowiedź: Uwaga zaakceptowana, z §35 wykreślimy słowa „uprawniony do głosowania”. 

 

Brzmienie obecne Brzmienie proponowane 

§40. 1. Burmistrz Wołomina ma prawo do 

wprowadzania zmian w realizowanych 

Projektach, w tym do wprowadzania do 

projektu budżetu jedynie części 

zaproponowanego Projektu.  

§40. 1. Burmistrz Wołomina ma prawo do 

wprowadzania zmian w realizowanych 

Projektach, w tym do wprowadzania do projektu 

budżetu jedynie części zaproponowanego 

Projektu, o ile Projektodawca w terminie 7 dni od 

dnia otrzymania uzasadnienia w formie 

elektronicznej wyrazi na taką zmianę zgodę.   

W zakresie §40. 1. podobnie, jak w przypadku §30. należy uznać, że skoro Projektodawca nadaje 

kształt Projektowi inwestycyjnemu, to ewentualne zmiany w jego realizacji powinny być mu 



 

 

zaprezentowane i z nim potwierdzone. W przeciwnym wypadku realizowane projekty mogłyby 

nie odpowiadać pierwotnym założeniom i w rzeczywistości nie adresować potrzeb 

mieszkańców, którzy za tymi projektami głosowali.  

 

Odpowiedź: Doprecyzujemy zapis, jednak proponujemy krótszy termin na akceptację: 3 dni 

robocze. 

 

Brzmienie obecne Brzmienie proponowane 

§40. 2. W przypadku gdy 3 kolejne 

przetargi ogłoszone w celu realizacji 

Projektu pozostaną bez rozstrzygnięcia, 

Burmistrz Wołomina ma prawo 

zrezygnować z realizacji projektu o czym 

poinformuje Projektodawcę.  

§40. 2. W przypadku gdy 3 kolejne przetargi 

ogłoszone w celu realizacji Projektu pozostaną 

bez rozstrzygnięcia z uwagi na brak ofert lub 

oferty przenoszące maksymalną wartość brutto 

określoną dla Projektu inwestycyjnego, Burmistrz 

Wołomina ma prawo zrezygnować z realizacji 

projektu o czym poinformuje Projektodawcę.  

W zakresie §40. 2. wydaje się zasadnym, aby nastąpiło dookreślenie przypadków w ramach 

których może dojść do rezygnacji z realizacji projektu Przede wszystkim, z praktycznego punktu 

widzenie, do realizacji projektu nie dochodzi w przypadku gdy nie zgłaszają się oferenci lub też 

gdy oferty w przetargu przekraczają kwotę 200.000,00 złotych. Tym samym wpisanie 

rzeczonych przypadków do omawianej klauzuli uniemożliwia niezrealizowanie projektu z 

innych, nieuzasadnionych przyczyn.  

 

Odpowiedź: Propozycja nowego brzmienia §40. 2. „W przypadku gdy 3 kolejne przetargi 

ogłoszone w celu realizacji Projektu zostaną unieważnione z uwagi na oferty o wartości 

przekraczającej wysokość środków na realizację projektu, Burmistrz Wołomina ma prawo 

zrezygnować z realizacji projektu o czym poinformuje Projektodawcę.” 

Nie ma konieczności odnoszenia się do sytuacji, w której w postępowaniu przetargowym nie 

wpłyną żadne oferty, ponieważ reguluje to art. 305 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

(t. j. Dz.U. 2021 poz. 1129 z późn. zm.) „Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie z 

wolnej ręki, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie podstawowym nie złożono 

żadnej oferty albo wszystkie oferty zostały odrzucone na podst. Art. 226 ust. 1 pkt. 2 lub 5, a 

pierwotne warunki nie zostały w istotny sposób zmienione” 

 

Inne uwagi:  

W §4. p. 1) występuje odesłanie do “ust. 2”, który to ustęp nie jest jasne, gdzie w dokumencie 

występuje. 

 

Odpowiedź: Omyłka pisarska (usuniemy to odwołanie). 

 

  



 

 

4) Podsumowanie 

Zainteresowanie tegorocznymi konsultacjami nie było duże, co mogło wynikać ze znajomości 

tematu przez mieszkańców oraz z faktu, że projekt „Zasad zgłaszania, oceny i wyboru 

Społecznych Wniosków do Budżetu Gminy Wołomin na rok 2023” nie zmienił się znacząco 

w porównaniu z zeszłorocznym.  
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SPOŁECZNE WNIOSKI 2023
Zasady zgłaszania, oceny 

i wyboru Społecznych Wniosków do Budżetu 

Gminy Wołomin na rok 2023

CZYM SĄ SPOŁECZNE WNIOSKI?
„Społeczne Wnioski do budżetu Gminy Wołomin” (w skrócie: SW) to konsultacje 
społeczne, w ramach których mieszkańcy proponują oraz konsultują (głosując) 
wydatki publiczne.

Etapy:

1. Konsultujemy Zasady SW2023 (do końca lutego)

2. Ogłaszamy Zasady SW2023 Zarządzeniem Burmistrza Wołomina (marzec 2022)

3. Mieszkańcy zgłaszają projekty (kwiecień 2022)

4. Urzędnicy oceniają projekty (maj 2022)

Projekty ocenione pozytywnie przechodzą do etapu głosowania.

5. GŁOSOWANIE online (1 – 21 czerwca)

6. Ogłaszamy wyniki głosowania (do 30 czerwca 2022)

7. Burmistrz ogłasza listę projektów rekomendowanych do realizacji w 2023 roku (do 10 września 2022) 

8. Projekty wpisywane są do projektu budżetu na 2023 rok
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CO POZOSTAJE BEZ ZMIAN? 

• Zgłaszać można projekty inwestycyjne

• Wartość projektu do 200 tys. zł brutto 

• Projekty realizowane na terenach należących do Gminy 

Wołomin

• Zakaz zgłaszania projektów na terenach szkół i przedszkoli (te 

projekty realizowane są w ramach Wołomińskiego Funduszu 

Inwestycji Oświatowych)

• Udział w SW2023 mogą brać wszyscy mieszkańcy Gminy 

Wołomin (niezależnie od wieku)

• Osoby niepełnoletnie - do zgłoszenia projektu wymagana jest 

zgoda rodzica/opiekuna prawnego

CO POZOSTAJE BEZ ZMIAN? 
W ramach SW2023 nie można zgłaszać Projektów, które: 

1) zakładają wyłącznie wykonanie dokumentacji projektowej; 

2) zakładają wykonanie jednego z elementów realizacji Projektu, który będzie wymagał kontynuacji 
w następnych latach, sfinansowanej ze środków własnych gminy nie ujętych w budżecie 
Społecznych Wniosków do Budżetu Gminy Wołomin; 

3) kolidują z zadaniami rozpoczętymi lub wskazanymi do realizacji przez Gminę Wołomin i wpisanymi 
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołomin; 

4) są sprzeczne ze Strategią Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wołomin lub Gminnym Programem 
Rewitalizacji; 

5) są niezgodne z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania terenu; 

6) zakładają realny roczny koszt utrzymania Projektu przekraczający 30% wartości całkowitej Projektu; 

7) są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa; 

8) nie są możliwe do realizacji na danym terenie z uwagi na warunki infrastrukturalne; 

9) będą zlokalizowane na obszarze, co do którego są prowadzone prace nad zmianą mpzp, którego 
zapisy mogą uniemożliwić realizację projektu; 

10) nie będą umożliwiały korzystania z efektów projektu wszystkim mieszkańcom Gminy Wołomin.
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NOWOŚCI W SW2023

• Elektroniczne zgłaszanie projektów 

Z wykorzystaniem dedykowanej platformy

https://sw2022.wolomin.org/

• Minimalna liczba głosów oddanych na projekt: 250

Aby uznać projekt za rekomendowany do realizacji przez mieszkańców 

musi on uzyskać co najmniej 250 głosów mieszkańców.

• Prawo do odstąpienia od realizacji projektu po 3 nierozstrzygniętych 

przetargach

W przypadku trzykrotnego niewyłonienia wykonawcy danego projektu 

Burmistrz może odstąpić od jego realizacji.

KONSULTACJE ZASAD SW2023

Uwagi do projektu Zasad zgłaszania, oceny i wyboru Społecznych 

Wniosków do Budżetu Gminy Wołomin na rok 2023 można składać 

do 28 lutego br. w formie:

▪ pisemnej (osobiście lub pocztą) do Urzędu Miejskiego w 

Wołominie, ul. Ogrodowa 4;

▪ mailowo na adres rewitalizacja@wolomin.org.pl , w 

tytule wpisując „Uwaga do Społecznych Wniosków 2023″

https://sw2022.wolomin.org/
mailto:rewitalizacja@wolomin.org.pl
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!


