
Propozycje i uwagi do projektu Budżetu Obywatelskiego w Gminie Skawina 2016: 

 

I. Uchwała o budżecie obywatelskim – konsultacje społeczne (projekt) 

1) Par. 1. Brak wskazania celu konsultacji społecznych, powodu dla których przeprowadzane są 

konsultacje społeczne, czemu t oma służyć (ten b.o.) 

2) Par. 1. Kwota przeznaczona na budżet jest zbyt mała (500.000 zł) na ponad 42 tysiące 

mieszkańców gminy Skawina. Poziom wydatków w uchwale budżetowej na rok 2015 ustalony 

został na 145 mln zł! Kwota na Budżet Obywatelski to zatem kwota 1/280 wydatków! Wskazanym 

byłoby ażeby ta kwota była przynajmniej 1,5 miliona złotych (przykładowo mniejsza gmina Kęty 

ma przeznaczone na budżet obywatelski ponad 1 mln zł a liczba ludności Gminy Kęty wynosi ok. 33 

tys. mieszkańców a więc o 10 tysięcy mniej niż Gmina Skawina). 

Z danych Fundacji Batorego z roku 2014 wynika, że: 

 

Największy udział budżetu obywatelskiego w stosunku do wykonanego w roku poprzednim 

budżetu zaobserwowano w gminie Kęty, gdzie BO wyniósł 3,96% wykonanego budżetu. 1. Kęty – 

3,96% 2. Kraśnik – 2,51% 3. Świdnica – 2,25% 4. Sopot – 1,35% 5. Wieruszów – 1,31% 

 

II. Budżet Obywatelski (Regulamin) / projekt 

1) Rozdział I, ust. 1 d) i f) – stale i tymczasowo czy tylko stale zamieszkujący? 

2) Ust.2 – propozycja ażeby ta kwota wynosiła co najmniej 1,5 mln zł. 

3) Ust. 6 – pytanie co będzie z np. placem zabaw albo inną inwestycją zainstalowaną na prywatnym 

terenie (po zgodzie właściciela), która po 10 latach przejdzie pod władanie osoby prywatnej? 

4) Ust. 8 – propozycja by była to kwota 200 tys. zł. 

5) Rozdział II, ust. 1 – propozycja 25-30 osób; ilość 50 osób jest zbyt duża z uwagi na niewielką ilość 

uczestników np. zebrań wiejskich czy osób angażujących się w życie osiedla, sołectwa, itp. 

6) Ust. 6 – propozycja: zgłoszenie dowolnej liczby projektów (skąd to ograniczenie do zgłoszenia 

jednego projektu? To mieszkaniec nie może mieć więcej niż jeden pomysł w budżecie 

obywatelskim?) 

7) Ust. 9 – propozycja: a ePUAP? 

8) Ust. 10 – propozycja: termin 3 tygodnie, a nie 2. 

9) Rozdział III, ust. 2 – propozycja: 30 osób 

10) Ust. 3. – propozycja: mailowo oraz telefonicznie. Telefonu ktoś może nie móc w danym momencie 

odebrać. Dlatego należy zwiększyć skuteczność dostarczenia informacji o brakach z jednoczesnym 

wysłaniem maila. 

11) Ust. 7. e) – a co jeśli projekt przekroczy dopuszczalną kwotę? Od razu otrzyma negatywną ocenę? 

Czy zostanie poproszony o aktualizację/uzupełnienie? Jakim trybem? W jakim czasie? 

12) Ust. 10 – a ePUAPem można? W jaki sposób zespół rozstrzyga? Jednogłośnie? Zwykłą większością 

głosów? Jawnie? Czy przygotowany i opublikowany będzie z tego protokół? 

13) Ust. 11 – a czy można też ePUAP (taniej/ szybciej)? 



14)  Rozdział IV, ust. 8. Ppkt b) to ma być skan? a czy można też za pomocą ePUAP? Albo zwykłą 

pocztą listem poleconym? 

15) Ust. 11 i ust. 15 – termin 7 dni na głosowanie wydaje się za krótki jak na zaangażowanie większości 

mieszkańców gminy Skawina, propozycja: przynajmniej 10 dni. 

16) Ust. 16 – czy głosujący może oddać głos na projekt z nie swojej miejscowości/osiedla bo nie jest to 

wyraźnie zaznaczone, że można? 

17) Ust. 25 – propozycja: głosowanie jawne/publiczne. 

 

III. Uchwała w sprawie wskazania przedstawicieli do składu zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego 

1) Par. 1 – propozycja: 2 przedstawicieli Rady Miejskiej, przedstawiciele z sołectw/osiedli, 2 

przedstawicieli organizacji pozarządowych/społecznych, 2 przedstawicieli przedsiębiorców, 2 

pracowników UMiG Skawina, 2 przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miejskiej  

2) Kto będzie / jest przewodniczącym zespołu? Jak zostanie wybrany? Jaki jest tryb pracy zespołu? 

 

IV. Formularz zgłoszeniowy projektu 

1) Dla porządku propozycja: 2. Miejsce realizacji projektu – najpierw do zaznaczenia kratka przy 

miejscowości lub osiedlu, a potem dopiero dokładne dane dotyczące projektu. 

2) Pkt 2 – w jakim celu podawanie PESEL? 

3) Pkt 10 – załączniki dodatkowe – propozycja by zaznaczyć, że (także) KOPIE 

4) Oświadczenie – podstawa prawna ustawy o ochronie danych osobowych – dodać „z późn. 

zmianami”, tak jak w każdym innym miejscu, gdy jest powołana ta ustawa. 

5) Wniosek sołectwa / osiedla w sprawie utworzenia komisji do głosowania… (załącznik nr ??) – w 

jakim celu należy podawać jeszcze numer PESEL? Brak formuły prawnej o ochronie danych 

osobowych i wyrażeniu zgody. 

 

Sporządził: Marcin Hałat 

Kontakt: 

Portal InfoSkawina.pl / redakcja@infoskawina.pl / Tel. kontaktowy 517 542 476 

 

Przy okazji polecam lekturę „Budżet obywatelski w Polsce”: 

 

http://www.maszglos.pl/wp-content/uploads/2014/03/Budzet-obywatelski-w-Polsce-D.-

Kraszewski-K.-Mojkowski.pdf 
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