
Lp. Uwagi, rekomendacje Liczba uwag Stanowisko Urzędu Miasta Mikołowa**

1.
zbyt słaba promocja budżetu obywatelskiego, 
szczególnie głosowania, propozycja rozwieszania 
informacji na osiedlach i w sołectwach

8
opinia uwzględniona, UM planuje poszerzyć akcję promocyjno-informacyjną poprzez wzmocnienie
współpracy m.in. z Radą Seniorów, Młodzieżową Radą Miasta, wykorzystać wszystkie możliwe kanały
informacji, zadbać o większą czytelność przekazu

2. wydłużenie czasu głosowania 5 opinia uwzględniona, UM proponuje wydłużenie czasu głosowania internetowego z 4 dni do 7 dni

3.
przywrócenie ograniczenia wiekowego dla 
głosujących (od 16 lub 18 r.ż)

4
opinia nieuwzględniona, ustawa o samorządzie gminnym oraz orzecznictwo, przez pojęcie mieszkańca
rozumieją każdą osobę, niezależnie od wieku. W uchwale regulującej zasady budżetu obywatelskiego
nie można więc ograniczać mieszkańców jedynie do tych, którzy przykładowo ukończyli 16 rok życia. 

4. zakaz zgłaszania projektu przez radnych 1
opinia nieuwzględniona, zgodnie z art. 5a ustawy o samorządzie gminnym szczególną formą
konsultacji z mieszkańcami jest budżet obywatelski. Nie można ograniczać pojęcia mieszkańców, a
więc nie można zakazać radnym zgłaszania projektów. 

5.
przywrócenie możliwości realizacji projektów BO 
na gruntach spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych

4

opinia nieuwzględniona, Gminy zgodnie z ogólną zasadą wynikającą z ustaw: o finansach publicznych
oraz o samorządzie gminnym, nie mogą wydatkować środków publicznych na przedsięwzięcia
inwestycyjne znajdujące się na gruntach innych niż gminne. Podczas poprzedniej edycji BO, Burmistrz
w tej kwestii wystąpił do Regionalnej Izby Obrachunkowej. RIO, w odpowiedzi, wskazała, że można
realizować projekty na gruntach należących do spółdzielni czy Wspólnot Mieszkaniowych jedynie w
pewnych okolicznościach (m. in. posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości). RIO dodało również,
że stanowisko Izby nie ma charakteru wiążącego. Biorąc powyższe pod uwagę, mając na względzie
dyscyplinę finansów publicznych, już w poprzedniej edycji BO zrezygnowano z realizowania projektów
na gruntach nienależących do Miasta. W przyszłej edycji UM proponuje utrzymać to rozwiązanie.  

6.

przywrócenie podziału na okręgi (dzielnice, 
sołectwa)

17

opinia nieuwzględniona, zgodnie z art. 5a ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym środki wydatkowane
w ramach BO mogą być podzielone na pule lokalne jedynie w ramach jednostek pomocniczych lub
grup jednostek pomocniczych. Gmina Mikołów nie jest podzielona w całości na jednostki pomocnicze.
Podział BO na pule: ogólnomiejską i lokalną, jak miało to miejsce we wcześniejszych edycjach BO
(przed nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym) doprowadziłby do sytuacji, w której część
mieszkańców, niezamieszkujących na terenach sołectw czy dzielnicy Kamionka, w ramach puli lokalnej
BO, nie mogłaby składać projektów.

7.

uniemożliwienie manipulowania głosami dzieci w 
szkołach

4

opinia uwzględniona, UM jest przeciwny zmuszaniu kogokolwiek do oddania głosu na dany projekt,
promuje dobrowolne głosowanie, UM przypomni dyrektorom wszystkich placówek oświatowych w
mieście o tym, że głosowanie na projekty jest dobrowolne a budżet obywatelski służy zwiększaniu
partycypacji i zachęcaniu młodzieży do podejmowania działań.

8.
dokładniejsza analiza projektów, realizacja 
zwycięskich projektów przez UM

7
opinia uwzględniona, UM dołoży wszelkich starań aby projekty były jeszcze dokładniej weryfikowane
przez komórki merytoryczne oraz zrealizowane zgodnie z założeniami wnioskodawcy w kolejnym roku
budżetowym.

9.
zwiększenie kwoty przeznaczonej na budżet 
obywatelski w kolejnym roku

2 opinia nieuwzględniona, UM proponuje utrzymanie kwoty 1 mln złotych na budżet obywatelski.

10.
propozycja wprowadzenia jedynie projektów 
"dużych", zmiana podziału kwot na projekty małe i 
duże

3
opinia nieuwzględniona, głosy mieszkańców oraz wygrane projekty z V edycji BO potwierdzają, że
małe projekty także odpowiadają na potrzeby mieszkańców, UM proponuje podział taki sam jak w V
edycji.

11.
problemy techniczne z głosowaniem, podawanie 
danych osobowych typu PESEL

2
opinia uwzględniona, w UM trwają prace nad wymogami dotyczącymi systemu do głosowania, aby
zapewnić sprawny i prosty przebieg głosowania, który zapewni bezpieczeństwo i przejrzystość procesu
głosowania.

12.
zakaz zgłaszania projektów dotyczących OSP, 
jednostek publicznych

1

opinia nieuwzględniona, W ramach BO mieszkańcy Mikołowa zgłaszają projekty dotyczące zadań
gminnych. Takim zadaniem jest m. in ponoszenie kosztów wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i
zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej (art. 32 ust. 2 ustawy o ochronie
przeciwpożarowej) 

13.
umożliwienie osobom zamieszkałym a nie 
zameldowanym udziału w głosowaniu

1

opinia uwzględniona, istnieje możliwość głosowania, w UM trwają prace nad wymogami dotyczącymi
systemu do głosowania, aby zapewnić sprawny i prosty przebieg głosowania, który zapewni
bezpieczeństwo i przejrzystość procesu głosowania, w przypadku dodatkowych wymogów UM
wzmocni informację na ten temat

14.
brak informacji o niedokończonych projektach, 
problemach z realizacją zwycięskich projektów 

1
opinia uwzględniona, UM będzie informował na stronie internetowej o postępach prac związanych z
realizacją projektów i ew. opóźnieniach

15.
uwagi związane z brakiem realizacji zwycięskiego 
projektu tężni solankowej

1 procedura przetargowa w trakcie.

16.
więcej projektów realnych dotyczących faktycznych 
potrzeb mieszkańców

2
opinia nieuwzględniona, projekty są zgłaszane przez mieszkańców. Proces budżetu obywatelskiego
zakłada partycypację mieszkańców i to mieszkańcy zgłaszają swoje autorskie pomysły na zadania,
które miałyby być realizowane przez Gminę w ramach budżetu obywatelskiego.

17.
weryfikacją powinna się zająć komisja niezależna 
od rządzących miastem

1
opinia nieuwzględniona, UM utrzymuje aby weryfikacją zajmowały się osoby, które są w późniejszym
etapie odpowiedzialne za realizację projektu w UM.

*

zestawienie obejmuje główne obszary 
proponowanych zmian, nie stanowi spisu 
dosłownego wszystkich zgłoszonych uwag, zostały 
one pogrupowane w odpowiednie kategorie 

**

stanowisko UM, jednak uchwała, w której będą 
zawarte zasady BO będzie przedstawiona Radnym i 
to oni będą mieli ostateczny głos podczas Sesji 
Rady Miasta

Zestawienie uwag zgłaszanych w ewaluacji V edycji BO*


