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I. Dane identyfikacyjne kontroli

R/17/002/LGD - Funkcjonowanie budżetu obywatelskiego w wybranych miastach
województwa pomorskiego

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Gdańsku

Krystian Kułaga, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli nr LGD/66/2017
z 16.05.2017 r.

Urząd Miejski w Kwidzynie, ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn (dalej: "Urząd")

Andrzej Krzysztofiak, Burmistrz Miasta Kwidzyna
(dowód: akta kontroli str. 1-3)

II. Ocena kontrolowanej działalności
Najwyższa Izba Kontroli ocenia1 pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości
funkcjonowanie budżetu obywatelskiego w mieście Kwidzyn (dalej: "Miasto")
w latach 2016-2017 (do 11 pażdziernika)2.

Pozytywną ocenę uzasadnia w szczególności:
- prowadzenie kampanii promocyjnej i edukacyjnej o budżecie obywatelskim;
- sprawny przebieg tworzenia, w formie konsultacji społecznych z mieszkańcami

Miasta, budżetu obywatelskiego, w tym prawidłowe weryfikowanie zgłoszonych
projektów;

- zapewnienie w budżecie Miasta środków niezbędnych do sfinansowania
wybranych do realizacji przedsięwzięć;

- prawidłowe dokonywanie wydatków budżetowych na realizację zadań w ramach
budżetu obywatelskiego;

- osiąganie planowanych efektów, zwłaszcza rzeczowych, realizowanych
projektów;

- prowadzenie ewaluacji budżetu obywatelskiego.

Stwierdzone w kontrolowanej działalności nieprawidłowości polegały na:
- ograniczeniu wynikającego z art. 5a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym3

prawa do udziału wszystkich mieszkańców Miasta w konsultacjach społecznych
dotyczących budżetu obywatelskiego, poprzez określenie przez Radę Miejską
w Kwidzynie (dalej: "Rada Miejska"), w uchwałach wprowadzających kolejne
Regulaminy Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego, kryterium wiekowego
w stosunku do osób uprawnionych do udziału w procedurze (ukończone 16 lat);

- nieuprawnionym żądaniu podania numeru PESEL od osób uczestniczących
w ww. konsultacjach;

- określaniu w zarządzeniach Burmistrza Miasta niektórych zasad i elementów
trybu przeprowadzania konsultacji, tj. harmonogramu wdrażania budżetu
obywatelskiego i listy punktów wyznaczonych do głosowania pomimo, iż zgodnie

1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości,
negatywna.

2 Z uwzględnieniem działań wcześniejszych, które miały wpływ na badane zagadnienia lub których efekty wystąpiły
po 01.01.2016 r.

3 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, ze zm.).
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Opis stanu
faktycznego

z art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, należy to wyłącznie
do kompetencji Rady Miejskiej;

- nieprzekazaniu Wojewodzie Pomorskiemu, jako organowi nadzoru, uchwały
Rady Miejskiej dotyczącej przygotowania i wdrożenia budżetu obywatelskiego
na 2018 rok.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego
1. Planowanie zadań w ramach budżetu obywatelskiego

oraz wydatków na ich realizację
1.1. Miasto, według stanu na dzień 01.01.2016 r., liczyło 37.687 mieszkańców,
a na dzień 01.01.2017 r. - 37.394 mieszkańców.

W Mieście nie utworzono jednostek pomocniczych, o których mowa wart. 5 ust. 1
ustawy o samorządzie gminnym (dzielnice, osiedla i inne).

(dowód: akta kontroli str. 4-25, 58, 401-405)

1.2. Pierwszy budżet obywatelski w Mieście - na rok 2016 r., kolejny na 2017 r.,
zostały utworzone z inicjatywy radnych Miasta. Burmistrz Miasta wyjaśnił, że również
z inicjatywy radnych podjęto starania w celu utworzenia takiego budżetu w 2018 r.

(dowód: akta kontroli str. 60-64, 74-77, 87-90,107-108)

1.3. W okresie objętym kontrolą obowiązywały w Mieście następujące regulacje
dotyczące funkcjonowania budżetu obywatelskiego:
a) na rok 2016:

- uchwała Nr XII/67/15 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 29 października
2015 r. w sprawie przygotowania i wdrożenia budżetu obywatelskiego
w mieście Kwidzynie4, zawierająca załącznik "Regulamin Kwidzyńskiego
Budżetu Obywatelskiego" (dalej: "Regulamin z 2015 r.");

- uchwała Nr XIV/85/15 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 17 grudnia 2015 r.
w sprawie powołania Komisji Doraźnej ds. Kwidzyńskiego Budżetu
Obywatelskiego Rady Miejskiej w Kwidzynie oraz ustalenia jej składu
osobowego i zakresu działania;

- zarządzenie Nr 12212015 Burmistrza Miasta Kwidzyna z dnia 18 grudnia
2015 r. w sprawie wysokości środków przeznaczonych na realizację
projektów w ramach Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego, harmonogramu
wdrażania Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego oraz składu i zakresu
obowiązków Zespołu do spraw Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego na
rok 2016;

- zarządzenie Nr 141/2016 Burmistrza Miasta Kwidzyna z dnia 2 marca 2016 r.
w sprawie wyznaczenia punktów do głosowania w ramach Kwidzyńskiego
Budżetu Obywatelskiego;

b) na rok 2017:
- uchwała Nr XXll/137/16 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 22 września

2016 r. w sprawie przygotowania i wdrożenia budżetu obywatelskiego
w mieście Kwidzynie5, zawierająca załącznik "Regulamin Kwidzyńskiego
Budżetu Obywatelskiego" (dalej: "Regulamin z 2016 r.");

- zarządzenie Nr 232/2016 Burmistrza Miasta Kwidzyna z dnia 7 listopada
2016 r. w sprawie harmonogramu wdrażania Kwidzyńskiego Budżetu
Obywatelskiego oraz składu i zakresu obowiązków Zespołu do spraw

4 Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2015 r. poz. 3629.

5 Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2016 r. poz. 3354
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Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego, zmienionego zarządzeniem
Nr 244/2016 z dnia 1 grudnia 2016 r.;

- zarządzenie Nr 269/2017 Burmistrza Miasta Kwidzyna z dnia 19 stycznia
2017 r. w sprawie wyznaczenia punktów do głosowania w ramach
Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego;

c) na rok 2018:
- uchwała Nr XXXl/188/17 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 25 maja 2017 r.

w sprawie przygotowania i wdrożenia budżetu obywatelskiego w mieście
Kwidzynie6, zawierająca załącznik "Regulamin Kwidzyńskiego Budżetu
Obywatelskiego" (dalej: "Regulamin z 2017 r.");

- zarządzenie Nr 330/2017 Burmistrza Miasta Kwidzyna z dnia 6 lipca 2017 r.
w sprawie harmonogramu wdrażania Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego
oraz składu i zakresu obowiązków Zespołu do spraw Kwidzyńskiego Budżetu
Obywatelskiego;

- zarządzenie Nr 356/2017 Burmistrza Miasta Kwidzyna z dnia 5 pażdziernika
2017 r. w sprawie wyznaczenia punktów do głosowania w ramach
Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego.

Uchwały dotyczące przygotowania i wdrożenia budżetu obywatelskiego w kolejnych
latach podjęto na podstawie art. 5a i art. 18 ustawy o samorządzie gminnym.

(dowód: akta kontroli str. 59-98)

W Regulaminach z: 2015 r., 2016 r. i 2017 r. określono m.in., że:
- propozycję projektu może złożyć każdy mieszkaniec Miasta, który w momencie

jego składania ukończył 16 lat;
- do każdej propozycji projektu musi być dołączona lista poparcia z podpisami:

• w przypadku projektów "małych" (planowane koszty realizacji
nie przekraczają 20,0 tys. zł) - co najmniej 25 mieszkańców Miasta, którzy
ukończyli 16 lat;

• w przypadku projektów "dużych" (planowane koszty realizacji przekraczają
20,0 tys. zł) - co najmniej 50 mieszkańców Miasta, którzy ukończyli 16 lat;

- uprawnionymi do udziału w głosowaniu są wszyscy mieszkańcy Miasta, którzy
w dniu rozpoczęcia głosowania ukończyli 16 lat;

- projekty ocenia się według kryteriów, w szczególności:
• zgodność projektu z zadaniami własnymi Miasta;
• zgodność projektu z obowiązującymi przepisami prawa, z przepisami prawa

lokalnego i dokumentami strategicznymi Miasta;
• lokalizacja projektu w obszarze administracyjnym Miasta;
• dostępność projektu dla wszystkich mieszkańców Miasta;
• poziom kosztów, które projekt będzie generował w kolejnych latach;
a w przypadku Regulaminu z 2016 r. i 2017 r. dodatkowo:
• racjonalność realizacji projektu;
• realność kosztów realizacji projektu;
• zbieżność przedmiotu projektu z zadaniami statutowymi organizacji

pozarządowych oraz podmiotów gospodarczych działających na terenie Miasta.
(dowód: akta kontroli str. 60-64, 74-77, 87-90)

Wymienione wyżej zarządzenia Burmistrza Miasta wprowadzały wymóg podawania
przez mieszkańców Miasta, w trakcie konsultacji, numeru PESEL - na: formularzu
zgłoszenia projektu, liście poparcia projektu i karcie do głosowania.

(dowód: akta kontroli str. 66-73, 78-86, 91-98)

6 Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z2D17 r. poz. 2368.
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Przed wejściem w życie uchwały Nr XII/67/15 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia
29 października 2015 r. dotyczącej utworzenia pierwszego budżetu obywatelskiego
istniały w Mieście mechanizmy partycypacji społecznej (udziału,
współuczestniczenia) mieszkańców w zakresie tworzenia budżetu Miasta.
Z wyjaśnień Burmistrza wynikało, że organizowano otwarte spotkania władz Miasta
z mieszkańcami. Ostatnie z nich odbyło się jesienią 2015 r. Rezygnacja z tych
spotkań spowodowana była - według Burmistrza - słabnącym zainteresowaniem
mieszkańców tego typu konsultacjami.

(dowód: akta kontroli str. 60-64,109-110)
1.4. Uchwały dotyczące przygotowania i wdrożenia budżetu obywatelskiego na lata
2016 i 2017 przedłożono Wojewodzie Pomorskiemu, w terminie
nie przekraczającym siedmiu dni od dnia ich podjęcia, zgodnie z art. 90 ust. 1
ustawy o samorządzie gminnym. Natomiast uchwały dotyczącej budżetu
obywatelskiego na 2018 r. nie przedłożono temu organowi (do 27.09.2017 r.).
Powyższe uchwały przekazano również Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Gdańsku.
Ww. organy nie wskazywały naruszeń prawa w tych uchwałach.

(dowód: akta kontroli str. 60-64, 74-77, 87-90, 99-110, 401-406)
1.5. Obsługą budżetu obywatelskiego na rok 2016 i 2017 zajmował się
siedmioosobowy zespół ds. budżetu obywatelskiego (w skład którego weszli
pracownicy Urzędu), a także pięcioosobowa Komisja Doraźna ds. Kwidzyńskiego
Budżetu Obywatelskiego Rady Miejskiej w Kwidzynie. Przy liczeniu głosów
i obsłudze głosowania nad zgłoszonym projektami dodatkowo wzięło udział siedmiu
pracowników Urzędu i trzech pracowników innych jednostek organizacyjnych
Miasta.

Burmistrz Miasta wyjaśnił m.in., że wszyscy pracownicy Urzędu zadania dotyczące
budżetu obywatelskiego wykonywali zasadniczo w godzinach pracy, a sporadycznie
poza jej godzinami. Z uwagi na fakt, iż obsługą tego budżetu zajmowali się etatowi
pracownicy Urzędu oraz radni, czas pracy poświęcony na to nie był w żaden sposób
ewidencjonowany. Stąd brak jest rzetelnych danych w zakresie wymiaru czasu
pracy poświęconego na obsługę budżetu obywatelskiego.

(dowód: akta kontroli str. 65-70, 78-84, 91-96, 109-110)

1.6. Wydatki Urzędu związane z obsługą budżetu obywatelskiego wyniosły w 2016 r.
4,7 tys. zł i w I półroczu 2017 r. - 1,4 tys. zł i dotyczyły ogłoszeń prasowych, druku
ulotek oraz wykonania i dystrybucji plakatów informacyjnych (na słupy
ogłoszeniowe) o budżecie obywatelskim, a ponadto zakupu naklejek
do oznakowania punktów do głosowania i pieczątek do autoryzacji kart
do głosowania oraz kosztów delegacji.

(dowód: akta kontroli str. 111-112)

1.7. W Mieście prowadzono kampanię informacyjną (promocyjną, edukacyjną)
o budżecie obywatelskim, poprzez:
- stronę internetową Miasta: www.kwidzyn.pl;

dedykowany profil na portalu społecznościowym Facebook'a;
plakaty informacyjne na słupach ogłoszeniowych w Mieście;
oznakowanie w Mieście punktów do głosowania;
ogłoszenia i informacje prasowe;
konferencje prasowe;
informacje radiowe w stacji RMF MAXX;
kampanie informacyjne prowadzone przez wnioskodawców projektów.

5

http://www.kwidzyn.pl;


Na stronie internetowej Miasta zamieszczone były informacje związane z promocją
budżetu obywatelskiego. Publikowano również listy złożonych wniosków, wyniki ich
weryfikacji, listy wraz z opisami projektów przyjętych do głosowania, wyniki
głosowania, zarządzenia Burmistrza Miasta dotyczące budżetu obywatelskiego.
Dodatkowo na dedykowanym profilu na portalu społecznościowym powstał fanpage
poświęcony kwidzyńskiemu budżetowi obywatelskiemu.

(dowód: akta kontroli str. 107-108, 111-136)

1.8. Na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego zaplanowano
(po rozwiązaniu rezerwy celowej): na 2016 r. - 871 tys. zł, a na 2017 r. - 951 tys. zł.
Srodki te stanowiły 0,5% planowanych wydatków ogółem budżetu Miasta na 2016 r.
(166.243 tys. zł) i na 2017 r. (174.067 tys. złY). Budżet obywatelski w przeliczeniu na
mieszkańca Miasta wynosił w 2016 r. - 23 zł i w 2017 r. - 25 zł, a w przeliczeniu na
mieszkańca uprawnionego do udziału w głosowaniu na zadania realizowane
w ramach tego budżetu odpowiednio: 28 zł i 31 zł.

(dowód: akta kontroli str. 58, 353-393)

1.9. Do Urzędu złożono ogółem 63 propozycje projektów (zadań) do realizacji
w latach 2016 i 2017 r., z tego w ramach budżetu obywatelskiego:
- na 2016 r. - 38 projektów, tj. 19 tzw. "małych" (planowany koszt realizacji

nie przekraczał 20 tys. zł) i 19 tzw. "dużych" (planowany koszt realizacji
przekraczał 20 tys. zł);

- na 2017 r. - 25 projektów, tj. 13 małych i 12 dużych.

Propozycje projektów składali mieszkańcy Miasta, a w jednym przypadku Rada
Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 4 w Kwidzynie.

Oszacowane przez wnioskodawców koszty ogółem realizacji zadań wyniosły
w ramach budżetu obywatelskiego na 2016 r. - 5.247,9 tys. zł, a budżetu na 2017 r.
- 2.823,5 tys. zł.

(dowód: akta kontroli str. 137-156,466-467)

1.10. Prawidłowość, w tym terminowość, propozycji projektów zgłoszonych
do budżetu obywatelskiego na 2016 r. i 2017 r. sprawdzał - powołany przez
Burmistrza Miasta8 - Zespół ds. Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego.
Współpracował on z Komisją Doraźną ds. Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego
Rady Miejskiej w Kwidzynie9 w zakresie - jak wyjaśnił Przewodniczący ww. Zespołu
- m.in. weryfikacji i oceny złożonych wniosków oraz opracowania listy projektów
zatwierdzonych.

Zespół ds. Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego weryfikował w okresie od
2 do 29 lutego 2016 r. (budżet na 2016 r.) i od 19 grudnia 2016 r. do 13 stycznia
2017 r. (budżet na 2017 r.) złożone wnioski pod względem spełnienia kryteriów
formalno-prawnych, takich jak terminowość ich złożenia, wiek wnioskodawcy, czy
kompletność wypełnionych formularzy i list poparcia oraz pozostałych kryteriów
wymienionych w Regulaminie z 2015 r. i Regulaminie z 2016 r. (zgodność projektu
z zadaniami własnymi Miasta i z obowiązującymi przepisami, w tym prawa lokalnego
i dokumentami strategicznymi Miasta, jego lokalizacja w obszarze administracyjnym

7 Według stanu na dzień kontroli - 25.05.2017 r.
8 Zarządzenie Nr 122/2015 Burmistrza Miasta Kwidzyna z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości środków
przeznaczonych na realizację projektów w ramach Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego, harmonogramu wdrażania
Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego oraz składu i zakresu obowiązków Zespołu do spraw Kwidzyńskiego Budżetu
Obywatelskiego na rok 2016 oraz zarządzenie Nr 23212016Burmistrza Miasta Kwidzyna z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie
harmonogramu wdrażania Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego oraz składu i zakresu obowiązków Zespołu do spraw
Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego.
9 Powołana uchwałą Nr XIV/85/15 Rady Miejskiejw Kwidzynie z dnia 17 grudnia 2015 r w sprawie powołania Komisji Dorażnej
ds. Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego Rady Miejskiej w Kwidzynie oraz ustalenia jej składu osobowego i zakresu
działania.
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Miasta, dostępność projektu dla wszystkich mieszkańców Miasta, ocena poziomu
kosztów, które projekt będzie generował w kolejnych latach, a od 2017 r. dodatkowo
racjonalność realizacji projektu, realność kosztów jego realizacji oraz zbieżność
projektu z zadaniami statutowymi organizacji pozarządowych i podmiotów
gospodarczych funkcjonujących na terenie Miasta).

Wyniki weryfikacji i oceny propozycji projektów udokumentowane zostały
na formularzach oceny projektu.

Spośród 63 zgłoszonych do realizacji w latach 2016 i 2017 zadań, kryteriów
określonych w Regulaminie z 2015 r. i Regulaminie z 2016 r. nie spełniało - według
ww. Zespołu - 26 projektów, w szczególności z powodu: braku wymaganej liczby
ważnych głosów na liście poparcia dołączonej do formularza z opisem projektu,
wykraczania projektu poza zadania własne Miasta, braku racjonalności realizacji
projektu, braku dostępności projektu dla wszystkich mieszkańców Miasta,
nierealności (niedoszacowania) kosztów realizacji projektu, czy niezgodności
projektu z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

(dowód: akta kontroli str. 65-70, 78-84, 91-96,113-345)

W badanych latach do Urzędu złożono jeden protest - przeciwko niedopuszczeniu
projektu pn. Kwidzyńskie Centrum Młodzieży do etapu głosowania. Po analizie
protestu Komisja Doraźna ds. Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego Rady
Miejskiej w Kwidzynie stwierdziła, że ze względu na formę (protest) przedmiotowe
pismo nie podlega rozstrzygnięciom tej Komisji, uznając tym samym listę
ogłoszonych projektów do głosowania za ostateczną.

Do Urzędu nie wpłynęły inne odwołania i skargi dotyczące budżetu obywatelskiego.
(dowód: akta kontroli str. 113-136)

1.11. Badanie 20 wybranych projektów (po 10 zgłoszonych do budżetu na 2016 r.
i na 2017 r., w tym po pięć odrzuconych i po pięć pozytywnie zweryfikowanych przez
Zespół ds. Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego) pod względem spełnienia
wymogów określonych w Regulaminie z 2015 r. i Regulaminie z 2016 r. wykazało,
że 10 z nich nie spełniało niektórych kryteriów określonych w tych regulaminach
i prawidłowo zostało odrzuconych. Natomiast 10 pozostałych propozycji zadań
spełniało wszystkie kryteria i zostało umieszczonych na liście projektów
dopuszczonych do głosowania.

(dowód: akta kontroli str. 60-64, 74-77, 152-156, 160-344, 346-352)

1.12. Zadania związane z utworzeniem budżetu obywatelskiego na lata 2016 i 2017
były realizowane zgodnie z harmonogramami ustalonymi w zarządzeniach
Burmistrza Miasta10, w szczególności:
- weryfikacja formalno-prawna projektów zakończyła się - odpowiednio:

do 29.02.2016 r. i do 13.01.2017 r.;
- losowanie kolejności projektów na liście podczas głosowania odbyło się

04.03.2016 r. i 23.01.2017 r.;
- ogłoszenie listy projektów dopuszczonych i niedopuszczonych do głosowania -

w dniach 07.03.2016 r. i 24.01.2017 r.;
- głosowanie w sprawie wyboru projektów do realizacji - w okresach: od 14

do 31.03.2016 r. i od 30.01 do 10.02.2017 r.;
- ogłoszenie wyników wyboru projektów - w dniach 04.04.2016 r. i 13.02.2017 r.

(dowód: akta kontroli str. 66-70, 78-84, 152-156, 345)

10 Zarządzenia: nr 122/2015 z 18.12.2015 r. dotyczące budżetu obywatelskiego na 2016 r. i nr 23212016 z 07.11.2016 r.
dotyczące budżetu obywatelskiego na 2017 r.
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1.13. Głosowanie nad wyborem projektów do realizacji w ramach budżetu
obywatelskiego na lata 2016 i 2017 odbyło się w pięciu miejscach w Mieście,
zgodnie z zarządzeniami Burmistrza Miasta Kwidzyna w sprawie wyznaczenia
punktów do głosowania w ramach Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego
nr 141/2016 z 02.03.2016 r. i nr 269/2017 z dnia 19.01.2017 r.

W 2016 r. oddano 1.715 głosów (na jednej karcie można było wybrać jeden projekt
"mały" i jeden projekt "duży"), w tym 69 - nieważnych. Liczba głosów ważnych
w głosowaniu na poszczególne projekty "małe" wynosiła od 11 do 547, a na projekty
"duże" - od 31 do 427.

W głosowaniu dotyczącym budżetu obywatelskiego na 2017 r. oddano 2.794 głosy
(na 1.287 kartach do głosowania, na których można było dokonać wyboru
maksymalnie trzech projektów), w tym 62 głosy nieważne. Na projekty oddano od 61 do
421 głosów. Wyniki głosowania przedstawiono w protokole z liczenia głosów, podpisanym
przez czterech członków Zespołu ds. Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego.

(dowód: akta kontroli str. 71-73, 85-86,113-114,346-352)

1.14. W wyniku głosowania mieszkańców Miasta, do realizacji w ramach budżetu
obywatelskiego na 2016 r. i 2017 r. zostało wybranych 29 projektów, z tego:
- w 2016 r. 12 "małych" (o wartości 164,5 tys. zł) i trzy "duże" (706,9 tys. zł);
- w 2017 r. dziewięć "małych" (125,4 tys. zł) i pięć "dużych" (825,6 tys. zł).

Projekty te dotyczyły przede wszystkim: budowy i modernizacji dróg gminnych,
miejsc wypoczynkowo-rekreacyjnych (m.in. placów zabaw i siłowni zewnętrznych),
organizacji spotkań kulturalno-oświatowych i imprez sportowo-rekreacyjnych,
szkoleń (m.in. z zakresu udzielania pierwszej pomocy przed medycznej) oraz
modernizacji strzelnicy miejskiej i zakupu defibrylatorów.

Planowane efekty dotyczyły w szczególności: poprawy bezpieczeństwa
mieszkańców, poprawy estetyki i podniesienia atrakcyjności przestrzeni publicznej,
integracji mieszkańców i usprawnienia komunikacji władz Miasta z nimi,
popularyzowania czytelnictwa, upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
zaspokajania potrzeb dzieci.

(dowód: akta kontroli str. 137-151,346-352,479-486)

W ogłoszeniu wyników wyboru projektów w ramach budżetu na rok 2016 określono
ponadto, że projekt "Windy przy kładce nad torami kolejowymi", który uzyskał
następną w kolejności (czwartą wśród projektów dużych) największą liczbę głosów,
z uwagi na znaczące poparcie wyrażone w złożonej na ręce Burmistrza i Rady
Miejskiej petycji mieszkańców, postanowiono wystąpić do Rady Miejskiej
o zwiększenie środków na inwestycje i zrealizowanie tego zadania.

(dowód: akta kontroli str. 348-349)

W budżecie Miasta na rok 201611 i na rok 201712 utworzono rezerwę celową
w wysokości 1.000,0 tys. zł, którą po wyborze projektów do realizacji rozwiązano,
dokonując jej podziału w dniach - odpowiednio: 15.04.2016 r. oraz 9 i 30.03.2017 r.,
przenosząc środki w wysokości 871 tys. zł i 951 tys. zł do odpowiednich działów,
rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

(dowód: akta kontroli str. 353-393)

11 Uchwała nr XIV/83/15 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Kwidzyna na rok
2016
12 Uchwala nr XXV/152/16 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Kwidzyna na rok
2017.
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Ustalone
nieprawidłowości

1.15. Burmistrz Miasta wyjaśnił, że nie było trudności i problemów z planowaniem
budżetu obywatelskiego.

(dowód: akta kontroli str. 107-108)
W działalności jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące
nieprawidłowości:

1. W Regulaminie z 2015 r. (stanowiącym załączniki do uchwał Nr XII/67/15 Rady
Miejskiej w Kwidzynie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przygotowania
i wdrożenia budżetu obywatelskiego w mieście Kwidzynie) i Regulaminie
z 2016 r. (załącznik do uchwały Nr XXII/137/16 Rady Miejskiej w Kwidzynie
z dnia 22 września 2016 r. w sprawie przygotowania i wdrożenia budżetu
obywatelskiego w mieście Kwidzynie) ograniczono wynikające z ustawy
o samorządzie gminnym prawo do udziału wszystkich mieszkańców Miasta
w konsultacjach społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2016 r.
i 2017 r., poprzez określenie, iż w takich konsultacjach mogą wziąć udział jedynie
mieszkańcy, którzy ukończyli 16 lat.

Powyższe ograniczenie zawierał również dotyczący budżetu obywatelskiego
na 2018 r. regulamin stanowiący załącznik do uchwały Nr XXXI/188/17 Rady
Miejskiej w Kwidzynie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przygotowania
i wdrożenia budżetu obywatelskiego w mieście Kwidzynie.

(dowód: akta kontroli str. 60-64, 74-77, 87-90)
Zgodnie z art. 5a ust. 1 ww. ustawy, uczestnikami procesu konsultacji
społecznych, w tym dotyczących budżetu obywatelskiego, są mieszkańcy
jednostki samorządu terytorialnego przeprowadzającej konsultacje. Przy czym
przepisy tej ustawy nie określają, kogo należy rozumieć przez "mieszkańca".
Wobec tego, w tym zakresie ma zastosowanie art. 25 Kodeksu cywilnego13,

zgodnie z którym miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość,
w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Tym samym, wszystkie
osoby fizyczne, które spełniają powyższe przesłanki, są mieszkańcami gminy
i mogą uczestniczyć w konsultacjach, o których mowa wart. 5a ust. 1 ustawy
o samorządzie gminnym.

Burmistrz Miasta wyjaśnił, że ww. uchwały zostały uchwalone przez Radę
Miejską w brzmieniu ich projektów przedłożonych przez Burmistrza Miasta.
Regulamin zakładający przyjętą granicę wieku 16 lat przygotowała specjalna
komisja ds. przygotowania budżetu obywatelskiego, złożona z przedstawicieli
mieszkańców Miasta oraz radnych. Ponadto wyjaśnił, że:
- granicę wieku 16 lat dla wnioskodawców, którzy mogą złożyć projekt

w ramach budżetu obywatelskiego oraz dla osób składających podpisy na
listach poparcia, a także dla osób mogących brać udział w głosowaniu,
przyjęto mając na uwadze doświadczenia miast, w których budżet
obywatelski funkcjonował od wielu lat;

- komisja ds. przygotowania budżetu obywatelskiego zobowiązała Burmistrza
Miasta do przedłożenia na sesji Rady Miejskiej projektu uchwały w sprawie
przygotowania i wdrożenia budżetu obywatelskiego w brzmieniu
zaakceptowanym przez ww. komisję;

- w opinii radcy prawnego Urzędu zapisy regulaminów były zgodne z aktualnym
stanem prawnym, a organ nadzoru nie wniósł do uchwały żadnych
zastrzeżeń.

13 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U z 2017 r. poz. 459, ze zm.).
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Burmistrz Miasta - jak wyjaśnił, mając na względzie zapewnienie pełnej
zgodności zasad realizacji budżetu obywatelskiego z przepisami prawa -
skierował w trakcie kontroli pod obrady Rady Miejskiej projekt uchwały
zmieniającej uchwałę Nr XXXI/188/17 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie
przygotowania i wdrożenia budżetu obywatelskiego w mieście Kwidzynie,
poprzez skreślenie z jej treści postanowień dotyczących ukończenia 16 lat przez
mieszkańców Miasta biorących udział w konsultacjach.

Rada Miejska w dniu 29.06.2017 r. jednogłośnie odrzuciła ww. projekt uchwały.
(dowód: akta kontroli str. 394-405)

2. Wymienione wyżej trzy uchwały Rady Miejskiej zawierały postanowienia, że
Burmistrz Miasta określi w drodze zarządzenia m.in.:
- harmonogram wdrażania Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego;
- listę punktów wyznaczonych do głosowania w ramach Kwidzyńskiego

Budżetu Obywatelskiego, .
co naruszało art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, gdyż przepisy te
uprawniają do określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji wyłącznie
radę gminy (miasta) i nie dają jej prawa do scedowania tych uprawnień na inne
podmioty, w tym przypadku wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

(dowód: akta kontroli str. 60-64, 74-77, 87-90)

NIK nie może uwzględnić wyjaśnień Burmistrza Miasta, iż powyższa delegacja
dotyczyła tylko i wyłącznie zagadnień technicznych związanych
z przygotowaniem i wdrożeniem budżetu obywatelskiego, a nie ustalenia zasad
i trybu przeprowadzania konsultacji. Z orzecznictwa sądów14 wynika bowiem, że
"przez zasady należy rozumieć tezy, w których treści zawarte jest prawo
rządzące jakimiś procesami, podstawa, na której coś się opiera, a z pojęciem
trybu wiąże się sposób postępowania". Wskazuje się również, że przez "zasady
należy rozumieć unormowania zawierające w swej treści reguły rządzące
instytucją konsultacji, fundamenty funkcjonowania konsultacji w gminie, z trybem
zaś wiąże się sposób postępowania konsultacyjnego, procedura umożliwiająca
proces konsultacji", a w uchwale podejmowanej na podstawie art. 5a ust. 2
ustawy o samorządzie gminnym rada gminy "powinna m.in. określić: kto inicjuje
konsultacje, sposób i formę konsultacji, czas i miejsce ich przeprowadzenia,
reguły ustalania wyników oraz sposób przekazywania tych wyników
do wiadomości społeczności lokalnej".

(dowód: akta kontroli str. 401-405)

3. W zarządzeniach Burmistrza Miasta:
- Nr 122/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości środków

przeznaczonych na realizację projektów w ramach Kwidzyńskiego Budżetu
Obywatelskiego, harmonogramu wdrażania Kwidzyńskiego Budżetu
Obywatelskiego oraz składu i zakresu obowiązków Zespołu do spraw
Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2016;
Nr 232/2016 Burmistrza Miasta Kwidzyna z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie
harmonogramu wdrażania Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego oraz
składu i zakresu obowiązków Zespołu do spraw Kwidzyńskiego Budżetu
Obywatelskiego;
Nr 330/2017 Burmistrza Miasta Kwidzyna z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie
harmonogramu wdrażania Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego oraz

14 Przykładowo: wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 10 maja 2013 r. (sygn. akt: III SA/Wr 140/13), wyrok WSA w Gliwicach z dnia
18 sierpnia 2016 r. (sygn .. akt: IV SA/Gl 540/16).
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Opis stanu
faktycznego

składu i zakresu obowiązków Zespołu do spraw Kwidzyńskiego Budżetu
Obywatelskiego;

wprowadzono wymóg podawania przez mieszkańców Miasta, w trakcie
konsultacji, numeru PESEL - w formularzu zgłoszenia projektu i na liście
poparcia projektu.

Zarządzeniami Burmistrza Miasta Kwidzyna w sprawie wyznaczenia punktów
do głosowania w ramach Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego: Nr 141/2016
z dnia 2 marca 2016 r., Nr 269/2017 z dnia 19 stycznia 2017 r. i Nr 356/2017
z dnia 5 października 2017 r. wprowadzono wzór karty do głosowania, w którym
również określono wymóg wpisania przez osobę głosującą na karcie numeru
PESEL.

W ocenie NIK, wprowadzenie takiego wymogu jest niezgodne z art. 5 ust. 1
ustawy o samorządzie gminnym, gdyż ogranicza krąg mieszkańców
uprawnionych do udziału w konsultacjach do osób legitymujących się numerem
PESEL. Pomija więc przypadki, w których mieszkaniec Miasta nie dysponuje
takim kodem (przykładowo, w głosowaniu na projekty nie mógłby wziąć udziału
będący mieszkańcem Miasta cudzoziemiec, nieposiadający numeru PESEL).

(dowód: akta kontroli str. 66-77, 78-86, 91-98)

Wyjaśnienia Burmistrz Miasta, iż wymóg podawania numeru PESEL związany
był z weryfikacją wieku osób składających projekty, podpisujących listy poparcia
projektów oraz biorących udział w głosowaniu, nie są przekonywujące, tym
bardziej, że określone przez Radę Miejską kryterium wieku mieszkańca, który
może wziąć udział w konsultacjach dotyczących budżetu obywatelskiego, jest
niezgodne z ustawą o samorządzie gminnym.

(dowód: akta kontroli str. 401-405, 407-409)

4. Uchwały Nr XXXl/188/17 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 25 maja 2017 r.
w sprawie przygotowania i wdrożenia budżetu obywatelskiego w mieście
Kwidzynie nie przekazano właściwemu organowi nadzoru - Wojewodzie
Pomorskiemu, co było niezgodne z art. 90 ust. 1 ustawy o samorządzie
gminnym. Zgodnie z tym przepisem wójt (burmistrz, prezydent miasta)
obowiązany jest do przedłożenia wojewodzie uchwał rady gminy w ciągu 7 dni
od dnia ich podjęcia.

Burmistrz Miasta wyjaśnił, że powyższa uchwała, na skutek błędu pracownika
odpowiedzialnego za obsługę Rady Miejskiej, została przekazana Regionalnej
Izbie Obrachunkowej w Gdańskiej.

W wyniku kontroli NIK, ww. uchwałę w dniu 28.09.2017 r. przekazano
Wojewodzie Pomorskiemu.

(dowód: akta kontroli str. 87-90, 401-406)

Najwyższa Izba Kontroli ocenia15 pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości
działalność objętą kontrolą w powyższym obszarze.

2. Realizacja zadań i wydatków w ramach budżetu
obywatelskiego oraz system kontroli zarządczej

2.1. Wydatki budżetowe Miasta w latach 2016-2017 (do 30 czerwca) poniesione
na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego wyniosły ogółem
892,2 tys. zł, tj.:

15 Podobnie jak przy ocenie ogólnej, Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen cząstkowych dotyczących
działalności w badanym obszarze: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.
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- w 2016 r. - 668,6 tys. zł, z tego wydatki:
• inwestycyjne w wysokości 592,9 tys. zł, tj. 94% planu wydatków (po zm.),

które przeznaczono na zadania w zakresie: dróg gminnych (110,7 tys. zł),
obrony cywilnej (166,7 tys. zł), kultury fizycznej (303,2 tys. zł) i gospodarki
komunalnej (12,3 tys. zł);

• bieżące w kwocie ogółem 75,7 tys. zł (82% planu po zm.), na zadania
w zakresie: kultury fizycznej (22,5 tys. zł), obrony cywilnej (18,0 tys. zł),
biblioteki (11,9 tys. zł), gospodarki komunalnej (7,0 tys. zł) i inne (16,3 tys. zł);

- w I półroczu 2017 r. - 223,5 tys. zł, z tego wydatki:
• inwestycyjne w wysokości 189,8 tys. zł (22% planu po zm.16), które

przeznaczono na zadania w zakresie: dróg gminnych (111,0 tys. zł), obrony
cywilnej (27,8 tys. zł) i kultury fizycznej (51,0 tys. zł);

• bieżące w kwocie ogółem 33,7 tys. zł (36% planu po zm.), na zadania
realizowane przez Kwidzyńskie Centrum Kultury (20,0 tys. zł) i Bibliotekę
Miejsko-Powiatową w Kwidzynie (13,7 tys. zł).

(dowód: akta kontroli str. 412-415)

2.2. Środki budżetu obywatelskiego, jak wyjaśniła Skarbnik Miasta, nie były
wykorzystywane w badanych latach jako wkład własny Miasta przy realizacji
projektów współfinansowanych środkami "zewnętrznymi", w tym pochodzącymi
ze źródeł zagranicznych.

(dowód: akta kontroli str. 416-417)

2.3. Skarbnik Miasta wyjaśniła, że wszystkie projekty realizowane w ramach budżetu
obywatelskiego finansowane były tylko ze środków zaplanowanych na realizację
budżetu obywatelskiego. Nie dofinansowano ze środków ogólnych budżetu Miasta
żadnego przedsięwzięcia.

(dowód: akta kontroli str. 416-417)

2.4. W zakresie realizacji wydatków budżetowych Urzędu na zadania wykonywane
w ramach budżetu obywatelskiego kontrolą objęto wybrane płatności w latach 2016-
2017 (I półrocze) w łącznej kwocie 739,2 tys. zł (dotyczące pięciu projektów17), co
stanowiło 83% wszystkich wydatków poniesionych w ww. okresie na realizację
zadań w ramach budżetu obywatelskiego na lata 2016 i 2017. W wyniku tego
badania stwierdzono, że analizowane wydatki:
- poniesiono na zadania własne gminy, zgłoszone we wnioskach mieszkańców;
- miały pokrycie w planie finansowym Urzędu, zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt 3 ustawy

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych18;

- dokonano w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych
zobowiązań (art. 44 ust. 3 pkt 3 ww. ustawy);

- klasyfikowano zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków,
przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych19.

(dowód: akta kontroli str. 412, 418-420)

Zamówień publicznych na wykonanie dwóch20 z pięciu zadań, których wydatki
objęto kontrolą, Urząd udzielił w trybie przetargu nieograniczonego. Pozostałych
trzech zamówień udzielono z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia

16 Według stanu na 30.06.2017 r.

17 ,Psi Raj" Kwidzyn - projekt i wykonanie parku z przeszkodami dla psów. Podniesienie standardów bezpieczeństwa
Strzelnicy Miejskiej (cz. I), Budowa terenów edukacyjno-sportowych pn. ,Park Rekreacji BALATON' (etap I), Budowa ulicy
Sosnowej. Impuls ratujący życie dla mieszkańców Kwidzyna.

18 Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, ze zm.

19 Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, ze zm.

20 Budowa terenów edukacyjno-sportowych pn .• Park Rekreacji BALATON' (etap i), Budowa ulicy Sosnowej.
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2004 r. - Prawo zamówień publicznych21, gdyż ich wartość nie przekraczała
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro (art. 4 pkt 8 tej ustawy).

W wyniku badania dwóch postępowań o udzielenie zamówienia w trybie przetargu
nieograniczonego stwierdzono, że przeprowadzono je zgodnie z zasadami
określonymi w ww. ustawie, w szczególności dotyczącymi: powołania komisji
przetargowej i opracowania jej regulaminu, ustalenia wartości zamówienia,
opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, kompletności ogłoszenia
o zamówieniu i jego publikacji, ważności złożonych ofert, prawidłowości
wyznaczenia terminu na złożenie ofert, wyboru najkorzystniejszej oferty, zawarcia
umowy w przewidywanym terminie i na czas oznaczony.

(dowód: akta kontroli str. 414-415,421-464)

Ponadto zbadano udzielenie i rozliczenie w 2016 r. dotacji dla Biblioteki Miejsko-
Powiatowej w Kwidzynie, na realizację projektu pt. "Akademia człowieka myślącego"
- sześć spotkań z wybitnymi przedstawicielami życia społecznego, w ramach
budżetu obywatelskiego na 2016 r.

Miasto przekazało ww. Bibliotece dotację w kwocie 19,3 tys. zł (zgodną z wnioskiem
mieszkańca) i w terminie określonym w umowie zawartej z tą jednostką.
Z terminowo złożonego do Urzędu rozliczenia dotacji wynikało, iż ww. zadanie
zrealizowano, a środki w wysokości 11,9 tys. zł wykorzystano zgodnie
z przeznaczeniem. Niewykorzystaną kwotę dotacji (7,4 tys. zł) Miasto otrzymało
w dniu 14.12.2016 r., tj. w terminie wynikającym z umowy.

(dowód: akta kontroli str. 465-478)

2.5. Spośród 15 wybranych w głosowaniu zadań do realizacji w ramach budżetu
obywatelskiego na 2016 r. 12 zostało wykonanych w pełnym zakresie. Osiągnięto
przy tym planowane efekty, w tym rzeczowe. Przykładowo, w wyniku:
- utworzenia systemu SMS Kwidzyn, tj. systemu powiadamiania mieszkańców

Miasta o wydarzeniach w formie sms-ów, usprawniono przede wszystkim
komunikację władz Miasta z mieszkańcami;

- ustawienia na placu przed kinoteatrem regału z książkami do wypożyczenia,
zachęcano, popularyzowano i ułatwiono dostęp do czytelnictwa;

- budowy terenów edukacyjno-sportowych pn. "Park Rekreacji BALATON",
stworzono mieszkańcom Miasta możliwość korzystania z miejsca
przystosowanego do spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu;

- organizacji strzeleckich zawodów sportowych dla uczniów miejskich szkół,
propagowano i upowszechniano kulturę fizyczną sport i rekreację.

W przypadku pozostałych dwóch projektów - Budowa terenów edukacyjno-
sportowych pn. "Park Rekreacji BALATON" (etap I) oraz Podniesienie standardów
bezpieczeństwa Strzelnicy Miejskiej - nie wykonano ich w pełnym zakresie,
ze względu na niedoszacowanie przez wnioskodawców kosztów ich realizacji.
W przypadku strzelnicy, planowane w ramach tego zadania: ogrodzenie z siatki
stalowej i przechwytywacz kul na osiach 25 i 100 m wykonano w 2017 r., w ramach
wniosku mieszkańca złożonego do budżetu obywatelskiego na kolejny rok.

Niewykonanie jednego projektu - "Utrwalenie tożsamości regionalnej i narodowej
w Kwidzynie" wynikało z faktu złożenia przez wnioskodawcę (dwóch mieszkańców
Miasta) oświadczenia o odstąpieniu od jego realizacji. Decyzję swą uzasadniali
nieprzewidzianymi okolicznościami utrudniającymi realizację w pełni projektu.
Zastępca Burmistrza ds. Rozwoju Miasta podpisał porozumienie z wnioskodawcami
ww. projektu, w którym zobowiązał się do ustawienia na Placu Plebiscytowym

21 Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm.
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w Kwidzynie urządzenia multimedialnego, tzw. infokiosku, mającego prezentować
m.in. informacje o plebiscycie na Powiślu w 1920 r.

Burmistrz Miasta wyjaśnił, że infokiosk został zainstalowany na Placu w lipcu 2017 r.
(dowód: akta kontroli str. 348-349, 407-411,418-420,435-441,456-494)

Spośród 14 wybranych w głosowaniu projektów do realizacji w ramach budżetu
obywatelskiego na 2017 r. pięć wykonano w pełnym zakresie, uzyskując do dnia
zakończenia kontroli planowane efekty. Pozostałe zadania były w trakcie realizacji.

(dowód: akta kontroli str. 351-352,435-441,456-494)

2.6. W latach objętych kontrolą obowiązywały w Urzędzie pisemne procedury
dotyczące systemu kontroli zarządczej, które obejmowały swym zakresem
funkcjonowanie budżetu obywatelskiego w Mieście. Oprócz aktów prawnych
wymienionych w pkt 1.3 wystąpienia pokontrolnego, obowiązywały zarządzenia
Burmistrza Miasta m.in. w sprawach: wprowadzenia zasad rachunkowości dla
budżetu Miasta oraz dla Urzędu, nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu,
wprowadzenia regulaminu procedur udzielania zamówień publicznych w Urzędzie
o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30 tys. euro, zatwierdzenia
regulaminu pracy komisji przetargowej oraz ustanowienia systemu kontroli
zarządczej. Zgodnie z zarządzeniem Nr 335/2014 Burmistrza Miasta Kwidzyna
z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Systemu Kontroli Zarządczej,
kontrola zarządcza oparta była na aktach prawnych stanowionych przez Radę
Miejską oraz Burmistrza Miasta i stanowiła integralną część systemu zarządzania
jakością.

(dowód: akta kontroli str. 26-57, 60-98,495-500)

2.7. W sprawie udziału pracowników Urzędu w szkoleniach (konferencjach,
sympozjach, itp.), których przedmiotem była problematyka budżetu obywatelskiego,
Burmistrz Miasta wyjaśnił, że w lutym 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Sopocie
zorganizowane zostało forum w sprawie budżetu obywatelskiego, w którym udział
wzięły trzy osoby z Zespołu ds. Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego.

(dowód: akta kontroli str. 109-110)

2.8. Audytem wewnętrznym i kontrolą wewnętrzną (instytucjonalną) nie objęto
zagadnień związanych z funkcjonowaniem w Mieście budżetu obywatelskiego
w latach 2016 i 2017.

Audytor wewnętrzny wyjaśniła, że w związku z tym, iż Kwidzyński Budżet
Obywatelski był nowym zagadnieniem, podlegającym dalszej ewolucji, obszar ten
zostanie objęty analizą ryzyka do planu na rok 2018.

Rewident Urzędu wyjaśniła, że osoby uprawnione do składania wniosków
o przeprowadzenie kontroli (Burmistrz Miasta, Zastępcy Burmistrza, Sekretarz
i Skarbnik Miasta oraz Rewident Urzędu) nie uznały za celowe objęcie kontrolą tego
zagadnienia.

(dowód: akta kontroli str. 501-517)

2.9. W badanym okresie była prowadzona ewaluacja budżetu obywatelskiego.
W pierwszej kolejności, jak wyjaśnił Koordynator Zespołu ds. Rozwoju Miasta
i Zamówień Publicznych w Urzędzie (pełniący funkcję Przewodniczącego Zespołu
ds. Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego), prowadzono bieżącą ocenę zapisów
Regulaminu Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego i ich skutków w kolejnych
edycjach tego budżetu. W efekcie tego wprowadzano zmiany zapisów w następnych
regulaminach. Dodatkowo analizowano wykonanie budżetu obywatelskiego
w ramach analizy wykonania budżetu Miasta.
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Wnioski pokontrolne

Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

Sprawy Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego były omawiane również na sesjach
Rady Miejskiej.

(dowód: akta kontroli str. 91-96, 518-526)
2.10. W sprawie występowania trudności i problemów związanych z realizacją
zadań i wydatków w ramach budżetu obywatelskiego Burmistrz Miasta wyjaśnił, że
w przypadku projektu "Budowa ulicy Sosnowej" wystąpiła konieczność przedłużenia
terminu realizacji zadania na kolejny rok budżetowy (2017), związana z wymogiem
skoordynowania prac tej inwestycji z pracami budowlanymi w ulicy Chmielnej
(przyległej do ulicy Sosnowej), a następnie wystąpieniem niekorzystnych warunków
atmosferycznych uniemożliwiających prace budowlane założone w ww. projekcie.
W przypadku innego projektu - pn. "Remont zaułka ul. Kasprowicza", wystąpiła
kolizja związana z planowanymi pracami Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej PEC
Kwidzyn Sp. z 0.0. na tym obszarze. Wykonano projekt budowlany, a realizację
zadania przeniesiono na rok 2018, tj. po zakończeniu prac planowanych przez
powyższe przedsiębiorstwo.

(dowód: akta kontroli str. 401-405)

2.11. Burmistrz Miasta, w sprawie wpływu funkcjonowania budżetu obywatelskiego
na aktywność obywatelską mieszkańców Miasta w latach 2016-2017 wyjaśnił, że
w związku z wprowadzeniem tego budżetu bezspomym przejawem aktywności
obywatelskiej mieszkańców był proces przygotowania projektów, zbieranie poparcia

.-Jwformie podpisów, a następnie udział w głosowaniu. Brak jest natomiast przesłanek
niezbędnych do oceny wzrostu aktywności obywatelskiej w innych aspektach życia
mieszkańców Kwidzyna.

(dowód: akta kontroli str. 401-405)
W działalności Urzędu w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono
nieprawidłowości .

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność objętą kontrolą
w powyższym obszarze.

IV. Wnioski
Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r.
o Najwyższej Izbie Kontroli22, wnosi o:

1) podjęcie działań zapewniających określanie wyłącznie w uchwale Rady Miejskiej
zasad i trybu przeprowadzania z mieszkańcami Miasta konsultacji w ramach
budżetu obywatelskiego;

2) odstąpienie od wymogu żądania od mieszkańców Miasta podawania numeru
PESEL, w procedurze dotyczącej tworzenia budżetu obywatelskiego;

3) wprowadzenie rozwiązań organizacyjnych (dodatkowych mechanizmów
kontrolnych) ograniczających ryzyko nieprzekazywania właściwemu organowi
nadzoru uchwały Rady Miejskiej.

V. Pozostałe informacje i pouczenia
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

22 Dz. U. z 2017 r. poz. 524.
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Obowiązek
poinformowania
NIK o sposobie

wykonania wniosków

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się
do dyrektora Delegatury NIK w Gdańsku.

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli,
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania
wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia
tych działań.

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego.

Gdańsk, dnia 17 października 2017 r.

Kontroler

Krystian Kułaga

.......dora~;Zny .

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Gdańsku

Dyrektor

DYREKTOR DELEGATURY
NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI

w Gdańsku I /'.
U~LlĄ.V<1Q.... -~~
-B~a Jasiurska-Kluczek... , .. , .... ,., ...,.... , .... ,.', .... , .. ,.... , .. , .. ,., ...,

podpis
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