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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

Anna Dąbrowska1, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli
nr LGD/71 /2017 z 18.05.2017 r.

(dowód: akta kontroli str. 1)

Urząd Miejski w Wejherowie, Plac Jakuba Wejhera 8, 84-200 Wejherowo (dalej:
"Urząd")

Krzysztof Hildebrandt, Prezydent Miasta Wejherowa (dalej: "Prezydent")
(dowód: akta kontroli str. 2-3)

II. Ocena kontrolowanej działalności
Najwyższa Izba Kontroli ocenia2 pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości
funkcjonowanie budżetu obywatelskiego w mieście Wejherowo (dalej: "Miasto")
w latach 2015-2017 (do 18 sierpnia)3.

Pozytywną ocenę uzasadnia w szczególności:
- cykliczne prowadzenie kampanii informacyjnej i edukacyjnej w zakresie budżetu

obywatelskiego, w tym organizowanie spotkań z młodzieżą w szkołach, spotkań
konsultacyjnych z mieszkańcami i warsztatów pisania wniosków w ramach tego
budżetu;

- rzetelna weryfikacja pod względem formalno-prawnym i merytorycznym
złożonych projektów;

- zapewnienie sprawnego przebiegu procesu przeprowadzania budżetu
obywatelskiego, w tym uwzględnienie w tym procesie od 2016 r. etapu
konsultacji społecznych, jako czasu dla mieszkańców na wnoszenie uwag
i zastrzeżeń do zgłoszonych, wstępnie ocenionych przez Komisję ds. budżetu
obywatelskiego, projektów;

- zapewnienie środków niezbędnych do sfinansowania wybranych do realizacji
przedsięwzięć w budżecie Miasta na dany rok, a w przypadku braku możliwości
ich zakończenia w danym roku - w budżecie na rok kolejny;

- podejmowanie działań w kierunku realizacji przedsięwzięć ujętych we wszystkich
wybranych projektach w sposób zapewniający uzyskanie założonych efektów
rzeczowych;

- prowadzenie bieżącej ewaluacji budżetu obywatelskiego i dokonywanie
modyfikacji przyjętych rozwiązań zgodnie z potrzebami mieszkańców.

Stwierdzone w kontrolowanej działalności nieprawidłowości polegały głównie na:
- ograniczeniu wynikającego z art. 5a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym4

prawa do udziału wszystkich mieszkańców Miasta w konsultacjach społecznych

1 PoprzednienazwiskoStruzik.
2 NajwyższaIzbaKontrolistosuje3-stopniowąskalęocen:pozytywna,pozytywnamimostwierdzonychnieprawidłowości,
negatywna.
3 Z uwzględnieniemdziałańwcześniejszych,któremiaływpływna badanezagadnienialub którychefektywystąpiły
po01.01.2015r.
4 Ustawazdnia8 marca1990r.osamorządziegminnym(Dz.U.z2016r.poz.446,zezm.).
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dotyczących budżetu obywatelskiego poprzez określenie w uchwale w sprawie
tego budżetu kryterium wiekowego w stosunku do osób uprawnionych do udziału
w procedurze (ukończone 16 lat do końca roku poprzedzającego rok realizacji
budżetu obywatelskiego);

- nieuprawnionym żądaniu od osób uczestniczących w procedurze budżetu
obywatelskiego wskazania numeru PESEL;

- ograniczeniu (w 2015 r. i 2016 r.) prawa do udziału wszystkich mieszkańców
Miasta w konsultacjach społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego
poprzez wymóg figurowania przez osoby uczestniczące w procedurze tego
budżetu (na potrzeby weryfikacji uprawnienia do wzięcia udziału w tej
procedurze) w jednym z rejestrów prowadzonych przez Urząd, tj. zameldowania,
podatkowym i opłat śmieciowych;

- określeniu przez Prezydenta niektórych zasad odnoszących się do głosowania
(zasad oddania prawidłowego głosu, jednokrotnego udziału w głosowaniu oraz
przesłanek uznania głosu za nieważny) pomimo, iż zgodnie z art. 5a ust. 2 ww.
ustawy, ich określenie należy wyłącznie do kompetencji Rady Miasta Wejherowa;

- nieprawidłowej klasyfikacji trzech (ogółem 4,3 tys. zł) z 29 objętych badaniem
wydatków poniesionych na wykonanie zadań realizowanych w ramach budżetu
obywatelskiego.

Opis stanu
faktycznego

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

oraz wydatków na ich realizację
1.1. Rada Miasta utworzyła w Mieście cztery jednostki pomocnicze - osiedla,
mianowicie: "Śmiechowo-Północ"5, "Sucharskiego"6, "Przemysłowa"7 oraz
"Śmiechowo-Południe"8. W latach 2015-2017 liczba mieszkańców Miasta
zmniejszała się i według stanu na 1 stycznia wynosiła, odpowiednio:
- w 2015 r. - 48.392 osoby, w tym uprawnionych do udziału w procesie

przeprowadzaniakonsultacjiw ramachbudżetuobywatelskiegobyło 39.785osób9;

- w 2016 r. - 47.993 osoby, w tym uprawnionych 38.703 osoby;
- w 2017 r. - 47.323 osoby, w tym 39.207 uprawnionych.

(dowód: akta kontroli str. 16-66,202-203)

1.2. Budżet obywatelski, jako forma konsultacji społecznych w sprawie
przeznaczenia części wydatków z budżetu Miasta na wskazane i wybierane przez
mieszkańców projekty mieszczące się w kompetencjach gminy, utworzony został
uchwałą w sprawie budżetu obywatelskiego10 w 2015 r., podjętą na podstawie art.
5a ustawy o samorządzie gminnym. Projekt przedmiotowej uchwały przedłożył
Radzie Miasta Prezydent, w związku z głosami mieszkańców i radnych11.

(dowód: akta kontroli str. 204-223)

5 Uchwala nr IIk/XV/195/96 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 marca 1996 r. o utworzeniu Osiedla ,Śmiechowo-Poooc I' ze
zm. w uchwale nr VIlk/XIV/162/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 listopada 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2015 r. poz.
4549).
6 Uchwala nr IIk/XV/196196 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 marca 1996 r. o utworzeniu Osiedla ,Sucharskiego'.

7 Uchwala nr IIk/XV/197196 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 marca 1996 r. o utworzeniu Osiedla ,Przemysłowa'.

a Uchwala nr IVkIXI96/2003 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 czerwca 2003 roku o utworzeniu Osiedla Śmiechowo-Południe
(Dz. Urz. Woj. Pom. z 2003 r. Nr 91 poz. 1596).
9 Według danych uzyskanych z migracji danych z rejestru PESEL (obejmujących osoby zameldowane na pobyt stały
i czasowy), danych dotyczących dowodów osobistych i innych danych z Urzędu Stanu Cywilnego.

10 Uchwala Nr VIlk/III/14/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu obywatelskiego miasta
Wejherowa (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2015 r. poz. 32 ze zm.).

11 Uchwala została przyjęta w brzmieniu zaproponowanym przez Prezydenta.
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1.3. Zasady i tryb realizacji budżetu obywatelskiego w Mieście określone zostały
w Regulaminie12, zgodnie z którym w szczególności:
- środki tego budżetu służyć miały podnoszeniu jakości życia w Mieście i mogły

być przeznaczane na projekty inwestycyjne zlokalizowane na nieruchomościach
będących w posiadaniu Miasta i projekty nieinwestycyjne13 będące w zakresie
zadań własnych gminy, możliwe do realizacji w ciągu jednego roku
budżetowego;

- uprawnionymi do wzięcia udziału w procesie przeprowadzania budżetu
obywatelskiego, w tym udziału w głosowaniu, byli mieszkańcy Miasta, którzy do
końca roku poprzedzającego rok realizacji budżetu obywatelskiego ukończyli
16 lat;

- zgłoszenia propozycji projektów do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego
można było dokonywać w ciągu jednego miesiąca od rozpoczęcia procesu ich
zbierania, na formularzu zgłoszeniowym zawierającym poparcie co najmniej 50
uprawnionych osób (przy czym każdy uprawniony mógł poprzeć więcej niż jedną
propozycję) ;

- ocenę prawidłowości i wykonalności zgłoszonych propozycji projektów miała
prowadzić Komisja ds. budżetu obywatelskiego, w szczególności poddając
projekty ocenie formalnej, analizie techniczno-finansowej oraz ocenie możliwości
realizacji zaproponowanych przedsięwzięć;

- zgłoszenia, które pozytywnie przeszły ocenę formalną i analizę techniczno-
finansową, stanowiły - po zatwierdzeniu wyników analiz przez Prezydenta - listę
projektów zakwalifikowanych do poddania pod głosowanie;

- każdy mieszkaniec mógł w głosowaniu oddać tylko jeden głos wybierając jeden
projekt (w 2015 r.);

- głosowanie odbywać się miało elektronicznie na stronie internetowej Miasta oraz
w formie pisemnej we wskazanych punktach przez 21 dni licząc od daty
rozpoczęcia głosowania (w 2015 r.); w celu umożliwienia głosowania osobom
nieposiadającym dostępu do Internetu należało utworzyć punkty do głosowania
w kancelarii Urzędu;

- środki miały otrzymywać kolejno projekty, które otrzymały największą liczbę
głosów, zgodnie z ich szacunkową wyceną, aż do wyczerpania puli środków
przypadających na budżet obywatelski w danym roku (w 2015 r.); przy czym,
przyznanie środków oznaczało zakwalifikowanie projektu do realizacji;

- lista zgłoszonych projektów (po zatwierdzeniu wyników analiz przez Prezydenta),
lista projektów zakwalifikowanych do głosowania oraz informacja
o zakwalifikowanych do realizacji projektach miały być opublikowane na stronie
internetowej Miasta oraz dostępne w kancelarii Urzędu.

W wyniku doświadczeń z wdrażania I edycji budżetu obywatelskiego (w 2015 r.)
oraz postulatów i uwag zgłaszanych przez mieszkańców i radnych, przed
przeprowadzeniem II edycji (w 2016 r.), do Regulaminu wprowadzono szereg
modyfikacji14. Dotyczyły one w szczególności głosowania (każdy głosujący mógł

12 Stanowiącym załącznik do uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego.
13 Prezydent wyjaśnij, że projektami inwestycyjnymi były projekty, których rezultaty miały charakter materialny i dotyczyły
budowy obiektów infrastruktury miejskiej, m.in. małej architektury, ławek, zieleni, zagospodarowania skwerów, nasadzenia
drzew (projekty w kategorii estetyka i ekologia), placów zabaw, terenów sportowych i rekreacyjnych, ścieżek rowerowych
i rekreacyjnych (projekty w kategorii rekreacja), ulic, parkingów i chodników (kategoria - remonty i modemizacje), instalacji
oświetlenia, montażu urządzeń w celu poprawy bezpieczeństwa (kategoria - bezpieczeństwo). Charakter nieinwestycyjny
miały te projekty, których rezultaty związane były z usługami na rzecz wspólnoty mieszkańców w sferze kultury, nauki, oświaty
i sportu, polegające m.in. organizacji festynów, spotkań integracyjnych, zawodów sportowych, ognisk, zabaw, plenerów
artystycznych, wydarzeń kulturalnych.

14 Uchwała Nr VllklXIV/141 12015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie zmian w Regulaminie budżetu
obywatelskiego miasta Wejherowa, stanowiącym załącznik do uchwały Nr VllklIII/14/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia
22 grudnia 2014 r.(Dz. Urz. Woj. Pom. z 2015 r. poz. 3862) - przyjęta w brzmieniu zaproponowanym przez Prezydenta.
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oddać maksymalnie dwa głosy, w tym jeden na projekt inwestycyjny i jeden na
nieinwestycyjny, a głosowanie odbywać się miało przez 14 dni, licząc od daty jego
rozpoczęcia) oraz zasad przyznawania środków na poszczególne projekty (środki
miały otrzymywać kolejno projekty w podziale na inwestycyjne i nieinwestycyjne, na
które zagłosowała największa liczba mieszkańców, zgodnie z ich szacunkową
wyceną, aż do wyczerpania puli środków przypadających na budżet obywatelski w
danym roku).

Ponadto, w związku z udziałem Miasta w metropolitalnym budżecie obywatelskim
(od 2017 r.), w ramach którego samorządy wspólnie prowadziły kampanię
promocyjną oraz w tym samym terminie przeprowadzały głosowanie nad projektami,
przed przeprowadzeniem III edycji budżetu obywatelskiego, celem dostosowania
harmonogramu prac nad budżetem obywatelskim do pozostałych miast metropolii,
do ww. Regulaminu wprowadzono kolejne modyfikacje15. Polegały one m.in. na
zmianie terminu głosowania (miało się ono odbywać przez minimum 14 dni, licząc
od daty jego rozpoczęcia) oraz terminu realizacji projektów (miały być realizowane
w roku następującym po roku przeprowadzenia procedury budżetu obywatelskiego,
po zatwierdzeniu budżetu Miasta na dany rok16).

W Regulaminie Rada Miasta upoważniła:
- Prezydenta - do powoływania Komisji ds. budżetu obywatelskiego w drodze

zarządzenia (§ 2 ust. 1), ogłaszania rozpoczęcia zgłaszania propozycji projektów
(§ 3 ust. 1), określenia zarządzeniem wzoru formularza zgłoszenia, sposobu
i miejsca jego udostępniania oraz terminów i szczegółowych zasad składania
wypełnionych formularzy (§ 3 ust. 4), zatwierdzania wyników analiz Komisji
ds. budżetu obywatelskiego (§ 4 ust. 5), zarządzenia głosowania (§ 5 ust. 1),
ustalenia w drodze zarządzenia wzoru karty do głosowania (§ 5 ust. 3),
kierowania w drodze zarządzenia wybranych w głosowaniu projektów do
realizacji ze wskazaniem komórek organizacyjnych Urzędu lub jednostek
organizacyjnych Miasta odpowiedzialnych za ich wdrażanie (§ 6 ust. 4) oraz
określenia w drodze zarządzenia harmonogramu wdrażania budżetu
obywatelskiego (§ 7);

- Komisję ds. budżetu obywatelskiego - do określenia szczegółów technicznych
obsługi głosowania, oddawania głosów oraz weryfikacji ważności głosów
i uprawnień do głosowania (§ 5 ust. 6).

W wykonaniu uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego, Prezydent wydał
(odpowiednio dla 2015 r., 2016 r. i 2017 r.):
- zarządzenia nr 14/201517, nr 345/201518 oraz nr 45/201719, w których powołał

Komisje ds. budżetu obywatelskiego w celu przeprowadzenia na terenie Miasta
procedury tego budżetu20, ustalił terminy rozpoczęcia zgłaszania propozycji

15 Uchwała Nr VllkIXXXI333/2017 Rady Miasta Wejherowa w dnia 14 marca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie budżetu
obywatelskiego miasta Wejherowa (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2017 r. poz. 1386) - przyjęta w brzmieniu zaproponowanym przez
Prezydenta.
16 W konsekwencji tej zmiany, przeprowadzana w Wejherowie w 2017 r. procedura budżetu obywatelskiego dotyczyła wyboru
zadań/ projektów do realizacji w 2018 r. (w przeciwieństwie do 2015 r. i 2016 r., w których zadania realizowane miały być
w roku przeprowadzania procedury, tj. odpowiednio w 2015 r i 2016 r.).
I/ Zarządzenie nr 14/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23.01.2015 r. w sprawie wykonania uchwały
nr VIlk/1I1/14/2014Rady Miasta Wejherowa z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu obywatelskiego miasta Wejherowa.
18 Zarządzenie nr 345/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28.12.2015 r. w sprawie wykonania Regulaminu budżetu
obywatelskiego miasta Wejherowa, stanowiącego załącznik do uchwały nr VIlk/1I1/14/2014Rady Miasta Wejherowa z dnia
22 grudnia 2014 r. ze zm. w zarządzeniu nr 67/2016 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia nr 345/2015 z dnia 28.12.2015 r. (. ..).
19 Zarządzenie nr 45/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 02.03.2017 r. w sprawie wykonania Regulaminu budżetu
obywatelskiego miasta Wejherowa, stanowiącego załącznik do uchwały nr VIlk/1I1/14/2014Rady Miasta Wejherowa z dnia
22 grudnia 2014 r. ze zm. w zarządzeniu nr 83/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 15.05.2017 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia nr 45/2017 z dnia 02.03.2017 r. (... ).
20 Co opisano w pkt 1.10 niniejszego wystąpienia pokontrolnego.
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projektów21, określił wzory formularzy zgłoszenia projektów22, sposoby i miejsca
ich udostępniania oraz terminy i szczegółowe zasady składania wypełnionych
formularzy23, ustalił wzory kart do głosowania24 oraz określił szczegółowe
harmonogramy wdrażania budżetu obywatelskiego25. Ponadto, w zarządzeniu
nr 345/2015 ustalił, że maksymalny koszt realizacji pojedynczego projektu
inwestycyjnego zgłoszonego do budżetu obywatelskiego na 2016 r. nie może
przekroczyć 200 tys. zł. W zarządzeniu nr 45/2017 ustalił dodatkowo, że
maksymalny koszt realizacji pojedynczego projektu nieinwestycyjnego
zgłoszonego do budżetu obywatelskiego na 2017 r. nie może przekroczyć 10 tys.
zł, a wydatki w ramach tych projektów nie mogą być związane z zakupem
produktów żywnościowych;

- zarządzenia nr 52/201526, nr 66/201627 oraz nr 108/201728, w których zatwierdził
listy zgłoszonych projektów29 oraz wyniki analiz Komisji ds. budżetu
obywatelskiego (listy projektów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do
głosowania), ponadto ustalił terminy głosowania oraz miejsca do głosowania30;

- zarządzenia nr 98/201531 oraz nr 91/201632, w których skierował wybrane
w głosowaniach projekty do realizacji, wskazując komórki organizacyjne Urzędu
odpowiedzialne za ich wdrażanie33.

Z wYJasnlen Prezydenta wynikało, że poprzez wprowadzenie budżetu
obywatelskiego mieszkańcy uzyskali prawo bezpośredniego współdecydowania
o części wydatków finansowanych z budżetu Miasta według jasnych, określonych
zasad. Wcześniej, swoje postulaty zgłaszali Prezydentowi i radnym w sposób
ogólny, nie przedstawiając konkretnego projektu, czy sposobu rozwiązania.
Wprowadzenie budżetu obywatelskiego m.in. zwiększyło zaangażowanie
mieszkańców i poczucie odpowiedzialności za zrealizowane zadania, zaś
współuczestniczenie w zakresie budżetu Miasta stało się mierzalne.

(dowód: akta kontroli str. 212-262, 557-581,835-842,
1152-1153,1225-1228)

1.4. Uchwała w sprawie budżetu obywatelskiego (Nr VllklllI/14/2014) oraz jej zmiany
(zawarte w uchwałach Nr VllklXIV/141/2015 i Nr VllklXXXl333/2017) zostały przez
Prezydenta terminowo przekazane Wojewodzie Pomorskiemu, który nie podejmował
wobec nich rozstrzygnięć nadzorczych. Prezydent przekazał ponadto przedmiotowe
uchwały Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku (dalej: "RIO"), która, jak

21 Na 02,02.2015r., 18,01.2016r, i 03.04.2017r.
22 Opisane w pkt 1.10niniejszego wystąpienia pokontrolnego.
23 02.022015r. - 02,03.2015r., 18.01.2016r. - 18.02,2016r. oraz 03.04.2017r. - 04.05.2017r. Formularze każdorocznie
miały byt dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej www.wejherowo.pl w zakładce poświęa:mej budżetowi
obywatelskiemu oraz w formie papierowej w kancelarii Urzędu (i tam w oryginale składane przez wnioskodawców),
24 Opisane w pkt 1.13niniejszego wystąpienia pokontrolnego,
25 Opisane w pkt 1,12niniejszego wystąpienia pokontrolnego.
26 Zarządzenie nr 52/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27,032015r. w sprawie głosowania w ramach budżetu
obywatelskiego miasta Wejherowa na rok 2015.
'El Zarządzenie nr 66/2016 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16,03,2016r. w sprawie głosowania w ramach budżetu
obywatelskiego miasta Wejherowa na rok 2016,
28 Zarządzenie nr 108/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28.06.2017r. w sprawie głosowania w ramach budżetu
obywatelskiego miasta Wejherowa na rok 2017.
29 Omówione w pkt 1.9niniejszego wystąpienia pokontrolnego.
l) Przy czym, w zarządzeniu nr 52/2015 ustalił termin głosowania w ramach budżetu obywatelskiego od dnia 07.04.2015r. do
dnia 28.04.2015r. (tj. przez okres 22dni), co opisano w pkt 1,13niniejszego wystąpienia pokontrolnego. W kolejnych latach
Prezydent ustalHnastępujące terminy głosowania: 25.03,2016r. - 07.04.2016r. oraz 18,09.2017r, - 02,10.2017r.
31 Zarządzenie nr 98/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 7 maja 2015r. w sprawie realizacji projektów w ramach
budżetu obywatelskiego miasta Wejherowa na rok 2015.
32 Zarządzenie nr 91/2016 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13kwietnia 2016r. w sprawie realizacji projektów w ramach
budżetu obywatelskiego miasta Wejherowa na rok 2016.
33 Co opisano w pkt 1.14niniejszego wystąpienia pokontrolnego.
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wynika z zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej RIO zestawienia
wyników badania uchwał i zarządzeń na posiedzeniu Kolegium z 22.01.2015 r., nie
wniosła uwag do uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego, a w przypadku uchwał
zmieniających tę uchwałę:
- Nr VllklXIV/141/2015 - wskazała, że nie podlega ona badaniu34;

- Nr VllklXXXl333/2017 - wskazała, że nie podlega ona badaniu i została
przekazana Wojewodzie Pomorskiemu35.

(dowód: akta kontroli str. 263-298)

1.5. W latach 2015-2017 (do 18.08.2017 r.) budżetem obywatelskim zajmowali się
w Urzędzie w szczególności pracownicy powołani przez Prezydenta do Komisji
ds. budżetu obywatelskiego - po sześciu w 2015 r. i 2016 r. oraz siedmiu w 2017 r.
Ponadto, sprawami budżetu obywatelskiego zajmowali się pracownicy obsługi
informatycznej Uedna osoba) oraz wykonujący zadania dotyczące promocji tego
budżetu (czterech pracowników), a także zaangażowani m.in. w analizę formalno-
prawną techniczno-finansową i wykonalności zgłoszonych projektów pracownicy
komórek organizacyjnych Urzędu36.

Z wyjaśnień Sekretarza Miasta wynikało, że zadania związane z obsługą budżetu
obywatelskiego wykonywane były w ramach obowiązków służbowych i, z uwagi na
brak wyodrębnionej ewidencji czasu pracy przeznaczonego na te zadania, nie było
możliwości ustalenia zaangażowania etatowego i wymiaru czasu pracy pracowników
uczestniczących w ich realizacji.

(dowód: akta kontroli str. 8-15, 224-262, 299-304)
1.6. Według szacunków Urzędu, w okresie objętym kontrolą na obsługę budżetu
obywatelskiego z budżetu Miasta wydatkowano łącznie 73,9 tys. zł, odpowiednio
28,5 tys. zł w 2015 r., 30,2 tys. zł w 2016 r. i 15,3 w 2017 r. (wg stanu na
07.06.2017 r.), z tego:
- nakłady poniesione na promocję i reklamę budżetu obywatelskiego wynosiły

łącznie ok. 51,8 tys. zł, z tego koszty ulotek, insertów i plakatów - 22 tys. zł
(odpowiednio: 8,6 tys. zł, 8,7 tys. zł, 4,7 tys. zł) oraz koszty ogłoszeń w mediach
- 29,8 tys. zł (odpowiednio: 6,8 tys. zł, 16,8 tys. zł i 6,2 tys. zł);

- koszty dostawy licencji systemu SI_Budżet_obywatelski w hosting systemu -
20,5 tys. zł (odpowiednio: 12,3 tys. zł, 3,9 tys. zł i 4,3 tys. zł);

- inne wydatki, np. zakup papieru do drukarek i tonera na potrzeby druku kart do
głosowania - 1,6 tys. zł (odpowiednio: 0,7 tys. zł, 0,8 tys. zł i 0,1 tys. zł).

Sekretarz Miasta wyjaśnił, że zdecydowana większość czynności związanych
z wdrożeniem, przeprowadzeniem i realizacją tego budżetu wykonywana była przez
pracowników Urzędu w ramach ich obowiązków służbowych, w związku z czym brak
jest możliwości oszacowania kosztów związanych z podejmowanymi przez nich
działaniami (podobnie, jak kosztów materiałów biurowych, połączeń telefonicznych,
czy zużycia sprzętu).

(dowód: akta kontroli str. 305-310, 317-440)
1.7. Zgodnie z § 2 ust. 2 Regulaminu, w myśl którego wdrażanie tego budżetu miało
być poprzedzone akcją informacyjno-edukacyjną prowadzoną przez Urząd,
w każdym z badanych lat w Urzędzie prowadzono na szeroką skalę taką kampanię.

34 Jak wynika z zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej RIO zestawienia wyników badania uchwał i zarządzeń na
posiedzeniu Kolegium z 10.12.2015 r.
36 Jak wynika z zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej RIO zestawienia wyników badania uchwał i zarządzeń na
posiedzeniu Kolegium z 06.04.2017 r.
36 Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki. Wydziału Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska,
Wydziału Kultury, Spraw Społecznych, Promocji i Turystyki, Wydziału Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych,
Wydziału Spraw Obywatelskich oraz Wydziału Ogólno-Organizacyjnego.
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W jej ramach, w latach 2015-2017 (do 09.06.2017 r.) m.in. zorganizowano
i przeprowadzono:
- osiem konferencji prasowych (cztery w 2015 r., trzy w 2016 r., jedną w 2017 r.),

w tym dwie gale finałowe Budżetu obywatelskiego w Filharmonii Kaszubskiej,
sześć spotkań Prezydenta z młodzieżą w szkołach (po trzy w 2015 r. i 2016 r.),
w których uczestniczyło każdorazowo ok. 100 uczniów;
spotkanie konsultacyjne przedstawicieli Urzędu (z udziałem Prezydenta,
przedstawicieli Rady Miasta, ekspertów) z mieszkańcami w 2016 r., dotyczące
przygotowania projektów oraz warsztaty wspólnego pisania wniosków do
budżetu obywatelskiego (dwa) w 2017 r. (z udziałem przedstawicieli Urzędu,
Rady Miasta oraz laureatów wcześniejszych edycji budżetu obywatelskiego),
które zastąpiły pierwotny zamiar stworzenia poradnika dobrych praktyk dla
mieszkańców37.

Ponadto opracowano i opublikowano:
- 42 artykuły dotyczące budżetu obywatelskiego na stronie internetowej

www.wejherowo.pl(13w2015L.17w2016r.i 12 w 2017 r.), oprócz tego
udostępniono na tej stronie 14 filmów edukacyjnych i informacyjnych, w tym
dotyczących prawidłowego wypełniania wniosków i głosowania (11 w 2015 r.
oraz trzy w 2017 r.), jeden spot reklamowy (2015 r.) i jedną animację
zachęcającą do składania wniosków (2017 r.);

- 21 artykułów poświęconych budżetowi obywatelskiemu w Biuletynie Miejskim
NOWINY (miesięczny nakład ok. 6 tys. egzemplarzy), z tego dziewięć w 2015 r.,
siedem w 2016 r. i pięć w 2017 r.

Prowadzono kampanię w mediach społecznościowych (profil na Facebooku),
zakupiono m.in. ulotki oraz plakaty informujące o budżecie obywatelskim,
opracowywano inserty i materiały informacyjne dla lokalnych mediów. Wdrażając
budżet obywatelski po raz pierwszy (w 2015 r.), przesłano mieszkańcom Miasta
15.124 listy, zachęcające do aktywnego udziału w nim.

Utworzono i prowadzono stronę internetową dedykowaną budżetowi
obywatelskiemu z tematycznymi zakładkami, m.in.: "Jak głosować?", "Jak stworzyć
projekt?", "Masz pytania związane z pisaniem wniosku?,,38. Na stronie udostępniane
były również informacje kontaktowe, Regulamin, multimedia, przykładowe wskaźniki
wyceny projektów, informacje ogólne nt. budżetu obywatelskiego w Mieście,
terminarz budżetu oraz prezentowane projekty (w zależności od czasu ich publikacji)
poddawane konsultacjom społecznym, zakwalifikowane do głosowania, zwycięskie.
W 2016 r. odnotowano 28,5 tys. odsłon strony, w 2017 r. - 4,6 tys.

Nakłady poniesione przez Urząd na realizację kampanii informacyjno-edukacyjnej
(na promocję i reklamę budżetu obywatelskiego) opisano w pkt 1.6 niniejszego
wystąpienia pokontrolnego.

(dowód: akta kontroli str. 305-307, 311-459,1102-1104)

1.8. Wielkość środków zaplanowanych na realizację zadań w ramach budżetu
obywatelskiego w okresie objętym kontrolą, wynosiła odpowiednio39:
- w 2015 r. - 855,8 tys. zł (tj. 0,46% budżetu Miasta po zmianach -

188.074,0 tys. zł), co stanowiło 18,00 zł w przeliczeniu na jednego mieszkańca
i 22,00 zł w przeliczeniu na mieszkańca uprawnionego do głosowania;

37 Sekretarz Miasta wyjaśn~, że w związku z przystąpieniem Miasta do metropolitalnego budżetu obywatelskiego oraz
zaistniałymi zmianami w zasadach przeprowadzania tego budżetu, odstąpiono od zamiaru wydania poradnika dobrych praktyk
dla mieszkańców.

38 http://www.wejherowo.pl/budzetobyWatelski

39 Z wyłączeniem wydatków realizowanych w ramach danego zadania inwestycyjnego, nieujętych w projektach złożonych
przez mieszkańców.
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w 2016 r. - 1.006,1 tys. zł40 (tj. 0,48% budżetu Miasta po zmianach -
211.587,2 tys. zł), co stanowiło 21,00 zł w przeliczeniu na jednego mieszkańca
i 26,00 zł w przeliczeniu na mieszkańca uprawnionego do głosowania;
wg stanu na 30.06.2017 r. - 689,0 tys. zł41 (tj. 0,35% budżetu Miasta
po zmianach - 198.122,2 tys. zł), co stanowiło 15,00 zł w przeliczeniu na
jednego mieszkańca i 18,00 zł na mieszkańca uprawnionego do głosowania.

(dowód: akta kontroli str. 460-463)

1.9. W ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy Miasta złożyli łącznie 127
propozycji projektów, z tego w poszczególnych latach objętych kontrolą:

w 2015 r. - 64 projekty, w tym 47 inwestycyjnych42 o łącznej szacunkowej
wartości 5.215,8 tys. zł oraz 17 nieinwestycyjnych na kwotę 391,5 tys. zł;
w 2016 r. - 38 projektów, w tym 24 inwestycyjne (3.265,0 tys. zł)43
i 14 nieinwestycyjnych (283,7 tys. zł);

- w 2017 r. - 25 projektów, w tym 19 inwestycyjnych44 (2.842,0 tys. zł) i sześć
nieinwestycyjnych (66,1 tys. zł).

Listy zgłoszonych projektów zostały przez Prezydenta zatwierdzone odpowiednio
w zarządzeniach nr 5212015, nr 66/2016 oraz nr 108/201745.

(dowód: akta kontroli str. 557-582)

1.10. Zgodnie z postanowieniami Regulaminu (§ 4 ust. 1), ocenę prawidłowości
i wykonalności zgłoszonych propozycji projektów prowadziła, powołana przez
Prezydenta w celu przeprowadzenia na terenie Miasta procedury budżetu
obywatelskiego, Komisja. Prezydent powoływał Komisje każdorocznie, odpowiednio
zarządzeniami nr 14/2015, nr 345/2015 oraz nr 451201746.

Propozycje projektów należało składać w ciągu miesiąca od rozpoczęcia ich
zbierania w oryginale w kancelarii Urzędu na formularzach, których wzory określił
Prezydent w ww. zarządzeniach, zawierających poparcie co najmniej 50
uprawnionych osób (stosownie do § 3 ust. 2-4 w zw. z § 1 ust. 5 Regulaminu).
W formularzach zgłoszeniowych propozycji projektu wnioskodawcy zobowiązani byli
wskazać w szczególności: nazwę projektu, szacunkowy koszt, dane wnioskodawcy
(w tym nr PESEL), opis projektu (lokalizacja, charakterystyka) oraz kalkulację
przewidywanych kosztów realizacji projektu z wyszczególnieniem kosztu
całkowitego oraz kosztów rodzajowych. Obligatoryjnym załącznikiem do formularza
zgłoszeniowego były listy mieszkańców popierających projekt, zawierające

«I W tym 73,8 tys. zł na zadania z 2015 r.
41 Z tego kwota 130,0 tys. zł na zadania z 2015 r. i 559,0 tys. zł na zadania z 2016 r.
42 Po pięt w zakresie bezpieczeństwa (m.in. montaż oświetlenia na przejściach dla pieszych, stoperów sygnalizacji świetlnej,
wykonanie bezpiecznego pasa ruchu dla pieszych), oraz estetyki i ekologii (m.in. montaż koszy na psie odchody, budowa
zadaszonej wiaty piknikowej, nasadzenia kwiatów w różnych częściach Miasta), 20 w zakresie rekreacji (m.in. budowa
obiektów sportowych, siłowni zewnętrznych, placów zabaw dla dzieci) i 17 w zakresie remontów i modernizacji (m.in.
wykonanie nowej nawierzchni dróg, chodników, budowa parkingów i miejsc postojowych).
43 Cztery w zakresie bezpieczeństwa (m.in. wymianaJ montaż oświetlenia, montaż progów zwalniających przy sygnalizacji
świetlnej), dwa - estetyki i ekologii (m.in. renowacja pomnika pamięci), 13 w zakresie rekreacji (m.in. budowa rodzinnego placu
zabaw, boiska wielofunkcyjnego, zagospodarowanie terenu nad brzegiem rzeki Redy) i pięć w zakresie remontów
i modernizacji (m.in. wykonanie nowej nawierzchni dróg, wymiana części sieci wodociągowej z rur azbestowych).
44 Jeden w zakresie bezpieczeństwa (montaż oświetlenia na przejściach dla pieszych), cztery w zakresie estetyki i ekologii
(m.in. budowa pomnika pamięci, placu zabaw dla psów, wiaty rowerowej) , dziewięć w zakresie rekreacji (m.in. budowa placu
zabaw, boiska, świetlicy osiedlowej) oraz pięć w zakresie remontów i modernizacji (m.in. wymiana nawierzchni dróg
i chodników, budowa miejsc parkingowych).
45 W przypadku projektów zgłoszonych w 2017 r., jeden został wniesiony po terminie, w związku z czym został przez Komisję
odesłany wnioskodawcy. Zatwierdzona przez Prezydenta lista zgłoszonych projektów nie obejmowała przedmiotowego
projektu.
46 W składzie ośmioosobowym, w tym sześciu pracowników Urzędu w 2015 r., siedmioosobowym, w tym sześciu pracowników
Urzędu w 2016 r. oraz dziewięcioosobowym, w tym siedmiu pracowników Urzędu w 2017 r. Przewodniczącym Komisji
każdorazowo był sekretarz Miasta, a osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją każdego z zarządzeń - Skarbnik Miasta.
Z wyjaśnień Sekretarza Miasta wynikało, że udział przedstawicieli społeczności lokalnej w Komisjach miał w szczególności
charakter doradczy.
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w szczególności: nazwę projektu, informację dotyczącą ważności zgłoszenia
propozycji projektu, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych dla potrzeb budżetu obywatelskiego oraz dane osób popierających (imię
i nazwisko, adres zamieszkania w Wejherowie, nr PESEL, podpis).

Zgłoszone propozycje projektów poddawane były przez Komisje ocenie formalnej,
która - zgodnie z § 4 ust. 1 Regulaminu - dokonywana była pod kątem spełnienia
ww. wymogów, określonych w § 3 ust. 2-4 oraz § 1 ust. 5 tego Regulaminu. Komisje
ds. budżetu obywatelskiego na 2015 r. i na rok 2016 r. ustaliły (na potrzeby
weryfikacji uprawnienia do wzięcia udziału w procedurze budżetu obywatelskiego na
te lata, określonego w ww. § 1 ust. 5 Regulaminu) wymóg figurowania osób
biorących udział w procedurze w jednym z rejestrów prowadzonych przez Urząd,
mianowicie: zameldowania, podatkowym i opłat śmieciowych.

Sekretarz Miasta, będący Przewodniczącym Komisji ds. budżetu obywatelskiego na
rok 2017 (zadania do realizacji w 2018 r.), wyjaśnił, że w przypadku tej edycji
budżetu obywatelskiego Komisja przyjęła, iż wskazując na liście poparcia imię
i nazwisko, nr PESEL oraz składając podpis, osoba popierająca wniosek
deklarowała jednocześnie, że była mieszkańcem Miasta. Pomocniczo korzystano
z rejestrów prowadzonych przez Urząd.

Ponadto, Komisje ds. budżetu obywatelskiego przeprowadzały analizę techniczno-
finansową oraz ocenę możliwości realizacji zaproponowanych przedsięwzięć,
posiłkując się w tym zakresie merytoryczną opinią pracowników właściwych
komórek organizacyjnych Urzędu lub jednostek organizacyjnych Miasta47.

W szczegółowych harmonogramach wdrażania budżetu obywatelskiego na
poszczególne lata objęte badaniem (określonych ww. zarządzeniami)48, Prezydent
ustalił, że ww. analizie i ocenie dokonywanej przez pracowników właściwych
komórek organizacyjnych Urzędu lub jednostek organizacyjnych Miasta, poddawane
miały być poprawne pod względem formalnym projekty. Do ich oceny
wykorzystywane były opracowane "Karty analizy projektu zgłoszonego do budżetu
obywatelskiego" (dalej: "karty analizy projektu") na dany rok, zawierające:
- podstawowe dane dotyczące projektu, w tym nazwę, lokalizację, wskazanie

komórki organizacyjnej Urzędu lub jednostki organizacyjnej Miasta, dokonującej
- zgodnie z właściwością - analizy projektu;

- wyniki analizy kompletności wypełnienia formularza zgłoszeniowego projektu;
- wyniki analizy formalnej i merytorycznej projektu49 wraz z opinią o technicznej

wykonalności projektu, celowości jego realizacji i kosztach eksploatacji
w kontekście wymogów w zakresie gospodarności;

- rekomendację w zakresie uwzględnienia projektu na karcie do głosowania wraz
z uzasadnieniem;

- potwierdzenie ustaleń i opinii oraz rekomendacji zawartych w karcie analizy
projektu kierownika właściwej komórki organizacyjnej lub dyrektora jednostki
organizacyjnej Miasta dokonującej analizy projektu;

- stanowisko Komisji ds. budżetu obywatelskiego, dotyczące uwzględnienia
projektu na karcie do głosowania wraz z uzasadnieniem w przypadku, gdy było
negatywne.

47 Co szerzej opisano w pkt 1.11 niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

48 Szerzej opisanych w pkt 1.12 niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

49 W tym m.in.: czy projekt należał do zakresu zadań własnych gminy, był zgodny z prawem, w tym lokalnym, w szczególności
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, jakiego rodzaju mienie stanowił teren, na którym miał być
zlokalizowany projekt, czy był możliwy do realizacji w ciągu jednego roku budżetowego.
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Stosownie do § 4 ust. 2 Regulaminu, w przypadku niejasności dotyczących opisu
projektu, Komisje zwracały się do wnioskodawców o dodatkowe informacje lub
wyjaśnienia, a zgłoszenia, których autorzy nie przekazali tych informacji, nie
podlegały dalszemu procedowaniu.

Decyzję o zakwalifikowaniu lub odrzuceniu projektu członkowie Komisji podejmowali
w głosowaniu. Po zakończeniu prac, Komisje przedkładały Prezydentowi do
zatwierdzenia wyniki analiz (w postaci ww. kart analizy projektów) wraz z listami
projektów zgłoszonych, ocenionych pozytywnie z rekomendacją poddania pod
głosowanie oraz ocenionych negatywnie.

Spośród 127 zgłoszonych propozycji projektów:
- na 2015 r. - Komisja oceniła pozytywnie 47 projektów o łącznej szacunkowej

wartości 4.147,2 tys. zł; negatywnie oceniono 17 projektów o wartości
1.522,4 tys. zł;

- na 2016 r. - Komisja oceniła pozytywnie 16 projektów inwestycyjnych o łącznej
szacunkowej wartości 2.239,7 tys. zł i 11 projektów nieinwestycyjnych
(234,8 tys. zł); negatywnie oceniono 11 projektów (osiem inwestycyjnych
o wartości 1.025,3 tys. zł i trzy nieinwestycyjne o wartości 48,9 tys. zł);

- na 2017 r. - Komisja oceniła pozytywnie 17 projektów inwestycyjnych o łącznej
szacunkowej wartości 2.521,0 tys. zł i pięć projektów nieinwestycyjnych
(46,1 tys. zł); negatywnie oceniono dwa projekty Ueden inwestycyjny o wartości
95,8 tys. zł i jeden nieinwestycyjny o wartości 20,0 tys. zł).

Zarządzeniami nr 52/2015, nr 66/2016 oraz nr 108/2017, Prezydent zatwierdził listy
zgłoszonych projektów oraz wyniki analiz Komisji ds. budżetu obywatelskiego
(w tym listy projektów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do głosowania).

Przyczynami odrzucenia projektów było w szczególności:
- niespełnienie wymogów formalnych, w tym w zakresie: wymaganej liczby 50

osób popierających wniosek, zgłoszenia projektu przez osobę fizyczną lub na
właściwym formularzu, wartości pojedynczego projektu;

- niespełnienie kryteriów merytorycznych, w tym w zakresie: zgodności projektu
z zadaniami własnymi gminy, lokalizacji projektu na nieruchomościach będących
w posiadaniu gminy, możliwości realizacji projektu w ciągu roku budżetowego,
gospodarności;

- uzyskanie negatywnej opinii właściwego organu;
- wycofanie wniosku przez wnioskodawcę.

Badanie 21 z 30 ocenionych negatywnie w objętych badaniem latach przez Komisje
ds. budżetu obywatelskiego projektów wykazało, że:
- Prezydent zatwierdził (w ww. zarządzeniach) wyniki analiz Komisji, tym samym

odrzuceniu podlegały wszystkie ocenione przez Komisje negatywnie projekty;
- przyczyny negatywnej oceny projektów wyczerpywały przesłanki do ich

odrzucenia, określone w Regulaminie lub zarządzeniach Prezydenta nr 14/2015,
nr 345/2015 oraz nr 4512017, przy czym w przypadku jednego projektu50

omyłkowo wskazano, że przyczyną jego negatywnej oceny było niespełnienie
wymogu formalnego w zakresie wymaganej liczby 50 osób popierających
wniosek, podczas gdy projekt nie spełniał kryterium zgodności z zadaniami
własnymi gminy.

Uregulowania wewnętrzne dotyczące budżetu obywatelskiego na 2015 r. nie
przewidywały możliwości poddania konsultacjom społecznym projektów
zweryfikowanych wstępnie przez Komisję ds. budżetu obywatelskiego.

!li Projekt z 2015 r. nr 000022.
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W harmonogramach wdrożenia budżetu obywatelskiego na 2016 r. oraz na 2017 r.
zapewniono mieszkańcom czas na wnoszenie uwag i zastrzeżeń poprzez
wprowadzenie wymogu opublikowania na stronie www.wejherowo.pl wstępnie
zweryfikowanych projektów celem poddania ich konsultacjom społecznym.

W badanym okresie w Urzędzie odnotowano łącznie 32 interwencje (wnioski, skargi,
odwołania lub protesty) dotyczące zgłoszonych lub zwycięskich projektów, a także
działania Komisji ds. budżetu obywatelskiego (w tym 13 w 2015 r., 19 w 2016 r. -13
w terminie konsultacji społecznych, w 2017 r. (do 30 czerwca) nie odnotowano
zastrzeżeń lub uwag). Działania podejmowane przez Komisje oraz w Urzędzie
(w zależności od okoliczności) obejmowały m.in.:
- udzielenie pisemnej odpowiedzi wnoszącym zastrzeżenia (w szczególności

w przypadku wniosków o wyjaśnienie przyczyn negatywnej oceny projektów, ich
uzupełnienie, ponowne rozpatrzenie);

- w przypadku, gdy wnoszącymi zastrzeżenia byli wnioskodawcy projektów lub ich
przedstawiciele - zaproszenie do udziału w posiedzeniu Komisji, w celu
wyjaśnienia przesłanek np. negatywnej oceny projektu oraz zapoznania się
z przedstawianymi argumentami;

- omawianie przez Komisje podczas posiedzeń wniesionych zastrzeżeń, w tym
głosowanie nad ich uwzględnieniem lub odrzuceniem (w szczególności
w odniesieniu do zastrzeżeń wnoszonych w ramach konsultacji społecznych);

- organizowanie, w celu wyjaśnienia zastrzeżeń oraz uzgodnienia sposobu
rozwiązania problemu, spotkań z mieszkańcami wnoszącymi te zastrzeżenia lub
protestującymi przeciw realizacji projektów (przykładowo w przypadku protestów
przeciw realizacji zwycięskich projektów).

(dowód: akta kontroli str. 217-262, 299-304, 557-581,583-772,
843-849,909-942)

1.11. Badanie projektów zgłoszonych do budżetu obywatelskiego na lata 2015, 2016
i 2017 (zadania do realizacji w 2018 r.) pod kątem spełnienia wymogów formalnych
określonych w § 3 usl. 2-4 Regulaminu oraz w zakresie wysokości szacunkowego
kosztu pojedynczego projektu wykazało w szczególności, że spośród 127 projektów
(64 z 2015 r., 38 z 2016 r. i 25 z 2017 r.):
- 124 projekty wniesione zostały przez osoby fizyczne, mieszkańców Miasta; trzy

wniesione niezgodnie z tym wymogiem zostały ocenione negatywnie Ueden
z 2015 r. przez wspólnotę mieszkaniową, dwa z 2016 r. przez Inicjatywę Razem
i Wejherowski Ruch Sąsiedzki);

- 126 projektów złożono w terminie miesiąca od dnia rozpoczęcia ich zbierania;
jeden (z 2017 r.) wniesiony został po terminie i w zw. z tym odesłany
wnioskodawcy przez Komisję;

- 126 projektów złożono w oryginale w kancelarii Urzędu na właściwym
formularzu; jeden (z 2015 r.) złożony niezgodnie z tym wymogiem został przez
Komisję oceniony negatywnie;

- 123 projekty zawierały poparcie wymaganej liczby 50 osób popierających51;

w przypadku jednego projektu (z 2017 r.), wnioskodawca dołączył do niego listy

51 Weryfikacja przez NIK prowadzona była pod kątem zamieszczenia w listach poparcia przynajmniej 50 podpisów osób
popierających, które wskazały miejsce zamieszkania w Mieście, a rok ich urodzenia był wcześniejszy od 1998 r. (w przypadku
budżetu obywatelskiego na 2015 r.), 1999 r. (budżet na 2016 r.) oraz 2001 r. (budżet na 2017 r.). Prawdziwość i prawidłowość
podanych danych nie podlegały weryfikacji.
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poparcia (zawierające 71 podpisów) dotyczące projektu o innej nazwie52; cztery
projekty53 (z 2015 r.) niespełniające tego wymogu zostały ocenione negatywnie;

- wartość szacunkowa 124 pojedynczych projektów nie przekraczała określonych
przez Prezydenta limitów54; w przypadku dwóch projektów z 2015 r.
niezawierających oszacowanych kosztów ich realizacji, Komisja oceniła je
negatywnie; jeden projekt nieinwestycyjny (z 2017 r.), którego szacunkowa
wartość przekraczała 10,0 tys. zł, również został oceniony negatywnie.

Badanie wybranych losowo 30 projektów (po 15 z 2015 r. i 2016 r., w tym po cztery
ocenione przez Komisje ds. budżetu obywatelskiego negatywnie) pod kątem
prawidłowości przebiegu procesu analizy projektów wykazało, że:
- projekty zostały poddane przez Komisje ocenie formalnej (ich weryfikacja pod

kątem spełnienia wymogu formalnego określonego w § 1 ust. 5 Regulaminu,
tj. uprawnienia do udziału w procedurze, dokonywana była w szczególności
w Wydziale Spraw Obywatelskich);

- projekty niespełniające wymogów formalnych (sześć: po trzy z każdego roku) nie
były poddawane dalszej analizie, co było zgodne z postanowieniami zawartymi
w szczegółowych harmonogramach wdrożenia budżetu obywatelskiego,
określonych przez Prezydenta;

- 24 projekty spełniające wymogi formalne, przekazane przez Komisje do
właściwych komórek organizacyjnych Urzędu (23) oraz jednostki organizacyjnej
Miasta Ueden) celem dokonania analizy techniczno-finansowej oraz oceny
możliwości realizacji zaproponowanych przedsięwzięć, zostały im poddane,
a wyniki analiz i ocen zapisane w kartach analizy projektów, stosownie do
wymogu określonego w § 4 ust. 1 Regulaminu oraz postanowień zawartych
w ww. harmonogramach;

- w przypadku projektów wymagających uzupełnienia (sześć55: jeden z 2015 r.
i pięć z 2016 r.), wnioskodawcy zostali wezwani do przedłożenia brakujących
danych lub dokumentów, co było zgodne z § 4 ust. 2 Regulaminu oraz
postanowieniami zawartymi w ww. harmonogramach; projekty, których autorzy
uzupełnili braki, zostały pozytywnie ocenione przez Komisje (pięć); jeden
(z 2015 r.), mimo jego uzupełnienia przez wnioskodawcę, z uwagi na wskazanie
terminu realizacji w 2016 r. został oceniony negatywnie;

- cztery projekty Ueden z 2015 r. i trzy z 2016 r.) uzyskały negatywną
rekomendację komórki organizacyjnej dokonującej ich oceny; przesłankami takiej
rekomendacji były:
a) w przypadku projektu z 2015 r. - w szczególności fakt, iż projekt miał zostać

zrealizowany w 2016 r. (tj. niespełnienie wymogu określonego w § 1 ust. 3
Regulaminu);

b) brak celowości realizacji projektu oraz uzyskanie negatywnej opinii
właściwego organu (Starosty Wejherowskiego) w zakresie możliwości
realizacji projektu;

c) brak możliwości realizacji projektu, który dotyczył infrastruktury technicznej,
niebędącej w posiadaniu gminy;

52 Sekretarz Miasta - Przewodniczący Komisji ds. budżetu obywatelskiego wyjaśnił. że Komisja dokonując jego analizy
formalnej uznała, że listy poparcia i formularz zgłoszenia dotyczyły tego samego projektu, przewidzianego do realizacji w tej
samej lokalizacji oraz dedykowanego tej samej grupie odbiorców.

53 Jeden niezawierający żadnego poparcia; jeden, do którego przedłożono listy poparcia zawierające 50podpisów, jednak
jedna z tych osób urodziła się w 1999 r.; jeden, do którego przedłożono listy poparcia zawierające 50podpisów, jednak jedna
z tych osób nie podpisała się na liście oraz jeden zawierający 49 podpisów na listach poparcia.

54 Od 2016r. koszt szacunkowy pojedynczego projektu inwestycyjnego nie mógł przekraczać 200,0tys. zł, a od 2017r.
dodatkowo koszt szacunkowy pojedynczego projektu nieinwestycyjnego nie mógł przekraczać 10,0tys. zł. W 2015r. takie
limity nie obowiązywały.

56 Ponadto, w przypadku jednego projektu błąd formalny dotyczący wnioskodawcy tego projektu, uniemożliwiał wezwanie go
do uzupełnienia braków.
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d) ryzyko, że projekt nie będzie mógł zostać wykonany w ciągu jednego roku
budżetowego oraz zbyt duży stopień ogólności załączonego kosztorysu
przedsięwzięcia (błąd formalny dotyczący wnioskodawcy projektu,
uniemożliwiał wezwanie do uzupełnienia braków);

przedmiotowe projekty uzyskały negatywne oceny Komisji;
- Komisje ds. budżetu obywatelskiego przeprowadziły ocenę prawidłowości

i wykonalności każdego z badanych projektów, co było zgodne z § 4 ust. 1
Regulaminu (badanie wykonalności dotyczyło projektów spełniających wymogi
formalne).

(dowód: akta kontroli str. 810-835, 843-908)

1.12. Jednolity sposób i tryb wdrażania budżetu obywatelskiego określone zostały
w Regulaminie (co opisano w pkt 1.3 niniejszego wystąpienia pokontrolnego), zaś
terminy i szczegółowe zasady wdrażania, w tym odpowiedzialne komórki
organizacyjne Urzędu w poszczególnych objętych badaniem latach -
w harmonogramach ustalonych w zarządzeniach Prezydenta nr 14/2015 - dla
2015 r., nr 345/2015 dla 2016 r. oraz nr 45/2017 dla 2017 r.

Wobowiązujących w okresie objętym kontrolą regulacjach nie przewidziano
szczegółowych zasad i trybu modyfikowania i łączenia podobnych lub
komplementarnych projektów.

Badanie przestrzegania w Urzędzie wybranych postanowień ww. regulacji wykazało
w szczególności, że:
- Prezydent wykonał wszystkie przewidziane dla niego w Regulaminie obowiązki;
- terminowo56 i zgodnie z określonymi zasadami (za wyjątkiem określenia terminu

głosowania nad projektami w 2015 r. oraz kręgu osób uprawnionych do udziału
w budżecie obywatelskim w 2017 r.) zrealizowano obowiązki przewidziane
w harmonogramach wdrażania budżetu obywatelskiego na 2015 r., 2016 r.
i 2017 r., w tym w zakresie informowania o budżecie obywatelskim,
udostępnienia mieszkańcom wzorów obowiązujących dokumentów (formularzy
zgłoszenia propozycji projektów, kart do głosowania), przeprowadzania oceny
zgłoszonych projektów, poddania wstępnie ocenionych przez Komisje ds.
budżetu obywatelskiego projektów konsultacjom społecznym oraz rozpatrywania
zgłoszonych uwag i zastrzeżeń (w 2016 r. i 2017 r.), udostępnienia systemu
elektronicznego i wyznaczonych miejsc do głosowania nad projektami.

(dowód: akta kontroli str. 217-262, 943-1101)

1.13. Zgodnie z postanowieniami Regulaminu, listę projektów poddanych pod
głosowanie stanowiły zgłoszenia, które pozytywnie przeszły ocenę formalną
i analizę techniczno-finansową, po ich zatwierdzeniu przez Prezydenta. Stosownie
do powyższego, w okresie objętym kontrolą spośród 127 zgłoszonych w ramach
budżetu obywatelskiego projektów, do głosowania zakwalifikowanych zostało
łącznie 96 o wartości szacunkowej 9.188,7 tys. zł, z tego:
- w 2015 r. - 47 projektów o łącznej wartości szacunkowej 4.147,2 tys. zł;
- w 2016 r. - 16 projektów inwestycyjnych (2.239,7 tys. zł) i 11 nieinwestycyjnych

(234,8 tys. zł);
- w 2017 r. - 17 projektów inwestycyjnych (na łączną kwotę 2.521,0 tys. zł) i pięć

nieinwestycyjnych (46,1 tys. zł).

56 Za wyjątkiem zatwierdzenia przez Prezydenta wyników analizy formalno-prawnej projektów. analizy techniczno-finansowej
i oceny możliwości realizacji zaproponowanych przedsięwzięć oraz ogłoszenia listy zakwalifikowanych do glosowania
projektów wraz z ich kosztem szacunkowym w 2015 L, które - z uwagi na nieobecność Prezydenta - nastąpiło
z jednodniowym opóźnieniem w stosunku do terminu przewidzianego w ustalonym harmonogramie wdrażania budżetu
obywatelskiego.
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W latach 2015-201657 głosowanie odbywało się elektronicznie na stronie
internetowej Miasta poprzez dedykowany system informatyczny oraz w formie
pisemnej we wskazanych punktach (sześciu w 2015 r.58 oraz siedmiu w 2016 r.59).

Sekretarz Miasta wyjaśnił, że w kancelarii Urzędu (w dwóch lokalizacjach)
stworzono ponadto możliwość głosowania osobom nieposiadającym dostępu do
Internetu poprzez informaty. Powyższe było zgodne z wymogami określonymi w § 5
ust. 5 Regulaminu.

Z wyjaśnień wynikało również, że obsługa głosowań i agregacja danych
dotyczących głosowania prowadzona była w dedykowanym systemie
informatycznym, który m.in. w oparciu o zadane parametry weryfikował uprawnienia
do głosowania, uniemożliwiając niezgodne z wymogami oddanie głosu (np.
powtórne głosowanie, wprowadzenie błędnego nr PESEL). Głosy osób oddane
w tradycyjnej formie (na kartach do głosowania), wprowadzane były przez
uprawnionego pracownika Urzędu do systemu, z możliwością określenia ich statusu
jako unieważny", np. w sytuacji nieprawidłowo wypełnionej karty do głosowania.
W przypadku, gdy mieszkaniec oddał głos elektronicznie oraz w tradycyjnej formie
lub głosował kilkakrotnie w formie tradycyjnej, system porównując wprowadzone
numery PESEL z zarejestrowanymi w bazie, generował stosowny komunikat, a po
potwierdzeniu prawidłowości wprowadzonego przez uprawnionego pracownika
Urzędu nr PESEL, unieważniał wszystkie głosy tego mieszkańca. Po zakończeniu
głosowania, z systemu generowano raporty z głosowania.

Uprawnionymi do głosowania byli mieszkańcy Miasta, którzy do końca roku
poprzedzającego rok realizacji budżetu obywatelskiego ukończyli 16 lat (zgodnie
z § 5 ust. 2 w zw. z § 1 ust. 5 Regulaminu). Tym samym, w procedurze budżetu
obywatelskiego na 2015 r. mogli wziąć udział mieszkańcy, którzy do 31.12.2014 r.
ukończyli 16 lat, w procedurze na 2016 r. - ci, którzy ukończyli 16 lat do 31.12.2015
r. W przypadku budżetu obywatelskiego na 2017 r. (zadania do realizacji w 2018 r.),
zgodnie z obowiązującym Regulaminem, w trwającej procedurze mogą brać udział
mieszkańcy, którzy do 31.12.2017 r. ukończą 16 lat. Jednak Prezydent
w zarządzeniu nr 45/201760 (we wzorach formularza zgłoszeniowego propozycji
projektu do budżetu obywatelskiego miasta Wejherowa na rok 2017, w tym list
poparcia, oraz we wzorze karty do głosowania) określił, że wnioskodawcą projektu
mogła być tylko osoba, która do końca grudnia 2016 r. ukończyła 16 lat,
a popierającymi projekt mogą być mieszkańcy, mający ukończone 16 lat do
31.12.2016 r.; ponadto, że głosującymi mogli być mieszkańcy, którzy do dnia
31.12.2016 r. ukończyli 16 lat.

Zasady głosowania określone zostały w Regulaminie (§ 5), a ponadto przez
Prezydenta w zarządzeniach nr 52/2015 i 66/2016 (w kartach do głosowania61).

Zgodnie z nimi, w 2015 r.:

57 Zgodnie z § 5 zarządzenia nr 108/2017, w 2017 r. glosowanie odbędzie się w terminie od 18.09.2017 r. do 02.10.2017 r.
58 W kancelarii Urzędu przy ul. 12 Marca 195 w Wejherowie, Ratuszu, Wejherowskim Centrum Kultury, Miejskiej Bibliotece
Publicznej, Krytej Pływalni przy Zespole Szkół nr 3 oraz w Zespole Szkół nr 2.
58 Dodatkowo w Szkole Podstawowej nr 9.
00 Zarządzenie nr 45/2017 z dnia 02.03.2017 r. w sprawie wykonania Regulaminu budżetu obywatelskiego miasta Wejherowa
stanowiącego załącznik do uchwały nr VllklIII/14/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 22 grudnia 2014 r. ze zmianą
w Zarządzeniu nr 83/2017 z dnia 15.05.2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 45/2017 z dnia 02.032017 r. (... ).
61 Karty do glosowania zawierały ponadto tytuł (ze wskazaniem osób, dla których były przeznaczone); listę projektów
poddanych głosowaniu (w 2016 r. w podziale na inwestycyjne i nieinwestycyjne); miejsce do wpisania danych glosującego:
imienia i nazwiska, adresu zamieszkania oraz nr PESEL; oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych dla potrzeb niezbędnych do wdrożenia budżetu obywatelskiego oraz oświadczenia dotyczące przyjęcia do
wiadomości informacji o administratorze danych osobowych, warunkach przetwarzania danych, dobrowolności ich podania,
prawie do kontroli przetwarzania, dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania; miejsce na wpisanie daty
i podpis glosującego.
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- głosujący wybierał jeden projekt z listy umieszczonej na karcie do głosowania
i mógł tylko raz wziąć udział w głosowaniu nad projektami;

- dla ważności głosu głosujący musiał wybrać jeden projekt z listy projektów,
wpisać nr PESEL oraz podpisać zawarte na karcie oświadczenie (w głosowaniu
elektronicznym kliknięcie przycisku "Wyślij" zastępowało podpis);

- głos uznawany był za nieważny, gdy zachodziła co najmniej jedna
z następujących przesłanek: głosujący nie zaznaczył żadnego pola na karcie lub
wybrał więcej niż jeden projekt, oddał więcej niż jedną kartę w głosowaniu;
wskazał niepoprawny nr PESEL lub wskazany nr PESEL dotyczył osoby, która
do 31.12.2014 L nie ukończyła 16 lat; oświadczenie zawarte w karcie nie zostało
podpisane.

W 2016 r.:
- głosujący mógł oddać dwa głosy, w tym jeden na projekt inwestycyjny i jeden na

projekt nieinwestycyjny i mógł tylko raz wziąć udział w głosowaniu nad
projektami;

- dla ważności głosu powinien wybrać jeden projekt z każdej z list projektów,
wpisać nr PESEL oraz podpisać zawarte na karcie oświadczenie (w głosowaniu
elektronicznym kliknięcie przycisku "Wyślij" zastępowało podpis);

- głos uznawany był za nieważny, gdy zachodziła co najmniej jedna
z następujących przesłanek: głosujący nie zaznaczył żadnego pola na karcie lub
wybrał więcej niż: jeden projekt inwestycyjny i/lub jeden projekt nieinwestycyjny,
oddał więcej niż jedną kartę w głosowaniu; wskazał niepoprawny nr PESEL lub
wskazany nr PESEL dotyczył osoby, która do 31.12.2015 r. nie ukończyła 16 lat;
oświadczenie zawarte w karcie nie zostało podpisane.

W 2015 r. głosowanie odbywało się w terminie od 07.04.2015 r. do 28.04.2015 L,
tj. przez 22 dni licząc od daty rozpoczęcia głosowania (podczas gdy zgodnie
z obowiązującym wówczas § 5 ust. 5 w zw. z ust. 1 Regulaminu, głosowanie miało
się odbywać przez 21 dni licząc od dnia jego rozpoczęcia). Mieszkańcy oddali
łącznie 8.491 głosów62, w tym 8.061 ważnych i 430 nieważnych. Poddane pod
głosowanie projekty uzyskały od 4 do 1.611 głosów. Z wyników głosowania Komisja
ds. budżetu obywatelskiego sporządziła w dniu 05.05.2015 r. protokół, zawierający
elementy wymagane zgodnie z § 6 ust. 1 lit. a-d Regulaminu. .

W 2016 r. głosowanie odbywało się w terminie od 25.03.2016 r. do 07.04.2016 r. -
stosownie do ówcześnie obowiązującego § 5 ust. 5 Regulaminu, przez 14 dni licząc
od dnia rozpoczęcia głosowania. W głosowaniu wzięło udział 9.604 mieszkańców63,
którzy oddali łącznie 17.972 głosy, w tym 16.931 ważnych i 1.041 nieważnych.
Poddane pod głosowanie projekty uzyskały od 161 do 1.850 głosów. Z wyników
głosowania Komisja ds. budżetu obywatelskiego sporządziła w dniu 11.04.2016 r.
protokół, zawierający elementy wymagane zgodnie z § 6 ust. 1 lit. a-d Regulaminu.

Sekretarz Miasta, pełniący w latach 2015-2016 funkcję przewodniczącego Komisji
ds. budżetu obywatelskiego wyjaśnił, że w 2016 r. Urząd powziął informacje
o wystąpieniu nieprawidłowości w procesie głosowania nad projektami polegających
na:
- braku możliwości oddania głosu w formie elektronicznej na wybrane projekty

z uwagi na to, że - jak informował system - głos został już oddany (informacje
przekazywane przez mieszkańców, chcących wziąć udział w głosowaniu);

62 W procedurze budżetu obywatelskiego na 2015 r. udział wzięło 21 % uprawnionych mieszkańców.

63 W procedurze budżetu obywatelskiego na 2016 r. udział wzięło 25% uprawnionych mieszkańców.
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- oddaniu z siedmiu adresów IP komputerów kilkuset głosów internetowych
w krótkim odstępie czasowym, w tym z wykorzystaniem danych osobowych osób
zmarłych.

W związku z powyższymi informacjami, 14.04.2016 r. złożono do Prokuratury
Rejonowej w Wejherowie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstw
z art. 190a § 2 Kodeksu karnego64 oraz art. 49 ust. 2 ustawy o ochronie danych
osobowych65, polegających na nieuprawnionym przetwarzaniu danych osobowych
innych osób fizycznych, podszywaniu się pod te osoby poprzez fałszywe podawanie
się za te osoby i wykorzystywaniu ich danych osobowych w głosowaniu
internetowym na projekty zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego na 2016 r.
Postanowieniem z 22.11.2016 r. Prokurator Prokuratury Rejonowej umorzył
dochodzenie w sprawie.

(dowód: akta kontroli str. 217-223, 249-262, 557-581,637-663,
943-944,1002-1003,1105-1151)

1.14. Zarządzeniami nr 98/2015 r. i nr 91/2016 Prezydent zatwierdził do realizacji
listy projektów wybranych w głosowaniach w ramach budżetu obywatelskiego
odpowiednio na 2015 r. i na 2016 r., ponadto skierował zatwierdzone projekty do
realizacji przez Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
(wszystkie w 2015 r. i pięć w 2016 r.), Wydział Ogólno-Organizacyjny Ueden
w 2016 r.) i Wydział Kultury, Spraw Społecznych, Promocji i Turystyki Ueden
w 2016 r.).

Listy zatwierdzonych do realizacji projektów obejmowały projekty, na które oddano
największą liczbę głosów (w 2016 r. w podziale na inwestycyjne i nieinwestycyjne),
zgodnie z ich szacunkową wyceną, aż do wyczerpania puli środków przypadających
na budżet obywatelski w danym roku. Były one zgodne z propozycjami
przedłożonymi w tym zakresie przez Komisje ds. budżetu obywatelskiego
i obejmowały odpowiednio:

w 2015 r. siedem projektów o łącznej wartości szacunkowej - 928,7 tys. zł:
- trzy dotyczące budowy boisk sportowych oraz kompleksów sportowych, o łącznej

wartości szacunkowej 428,5 tys. zł66;
- dwa dotyczące budowy dróg i parkingów o łącznej wartości szacunkowej

432,7 tys. zł67;

- jeden w zakresie budowy infrastruktury służącej rekreacji o wartości szacunkowej
24,0 tys. zł68;

- jeden projekt nieinwestycyjny o wartości szacunkowej 43,4 tys. zł69, który
Komisja ds. budżetu obywatelskiego rekomendowała Prezydentowi do realizacji
dodatkowo, w związku z otrzymaniem przez niego najwyższej liczby głosów w tej
kategorii projektów oraz z uwagi na wyczerpanie dostępnej puli środków7o przez
ww. sześć projektów inwestycyjnych;

64 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r, - Kodeks kamy (Dz, U, z 2016 r, poz, 1137, ze zm,),
65 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r, o ochronie danych osobowych (Oz, U, z 2016 L, poz, 922),

66 Projekty o numerach: 000025 pn, ,Budowa boiska sportowego oraz placu zabaw i rekreacji im, Ryszarda Jakubka na os,
Sucharskiego w Wejherowie' o wartości szacunkowej 277,5 tys, zł, na który oddano 1,611 głosów; 000026 pn, ,Budowa
pełnowymiarowego boiska piłkarskiego na BUZIE - Etap I - Projekt budowlany' (odpowiednio - 60,0 tys, zł i 562 głosy);
000024 pn, ,Plac Sportów Miejskich na BUZIE' (91,0 tys, zł i 437 głosów),

fil Projekty o numerach: 000014 pn, ,Budowa parkingu na Osiedlu Fenikowskiego' o wartości szacunkowej 285,0 tys, zł, na
który oddano 581 głosów i 000016 pn, ,Droga osiedlowa - Osiedle Staszica' (147,7 tys, zł), na który oddano 351 głosów,

68 Projekt nr 000030 pn, ,Wiata piknikowa z paleniskiem", na który oddano 368 głosów,

69 Nr 000018 pn, ,Zielona Szkoła - uczymy dzieci dbania o przyrodę", który otrzymał 247 głosy,

/0 Dostępna pula środków na budżet obywatelski w 2015 r, wynosiła 928,7 tys, zł, tymczasem wartość szacunkowa kolejnego
(pod względem uzyskanej liczby głosów - 313) projektu inwestycyjnego wynosiła 264,6 tys, zł,
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Ustalone
nieprawid/owości

w 2016 r. pięć projektów inwestycyjnych o łącznej wartości szacunkowej - 972,3 tys.
zł i dwa projekty nieinwestycyjne (na łączną kwotę 72,1 tys. zł)71 dotyczących:
- budowy boisk sportowych oraz kompleksów sportowych o łącznej wartości

szacunkowej 594,5 tys. zł (trzy)72;
- budowy placów zabaw i infrastruktury służącej rekreacji o łącznej wartości 377,8

tys. zł (dwa)73;
- organizacji imprez (dwa)74.

Zgodnie z założeniami autorów ww. projektów, ich realizacja miała przynieść
w szczególności następujące korzyści:

integrację społeczności lokalnej i większą identyfikację mieszkańców z miejscem
zamieszkania;

- poprawę bezpieczeństwa mieszkańców poprzez ułatwienie i zwiększenie
bezpieczeństwa użytkowania dróg i parkingów;
promocję sportu i aktywnego stylu życia oraz aktywizację sportową uczniów
i mieszkańców;
edukację mieszkańców i promocję Miasta.

Wydatki na realizację ww. zadań uwzględniono w odpowiednich uchwałach
budżetowych, a planowanymi źródłami ich finansowania były środki budżetu Miasta.
W latach 2015-2016 środki na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego
zabezpieczono w uchwałach budżetowych75 w formie rezerw celowych, a po
wyłonieniu projektów do realizacji - uchwałami w sprawie zmian w budżecie Gminy
Miasta Wejherowa na rok 201576 i na rok 201677 w stosownych rozdziałach
i paragrafach klasyfikacji budżetowej. W przypadku zadań, których nie udało się
zrealizować odpowiednio w 2015 r. i 2016 r. - środki na ich realizację
zabezpieczano w stosownych uchwałach w kolejnych latach.

(dowód: akta kontroli str. 464-556, 1320-1322,1110-1139, 1152-1293)

1.15. Prezydent wyjaśnił, że w procesie planowania budżetu obywatelskiego
w Mieście nie wystąpiły trudności i problemy.

(dowód: akta kontroli str. 212-216)

W działalności Urzędu w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące
nieprawidłowości:

1. W podjętej na podstawie art. 5a ustawy o samorządzie gminnym uchwale
Nr VIlk/III/14/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie

71 Dostępnapula środkówna budżetobywatelskiw 2016 r. wynosiła1.000.0tys. zł - 950,0 tys. zł na projektyinwestycyjne
i 50,0tys. zł na nieinwestycyjne.
n Projektyo numerach:000013 pn. ,Budowapełnowymiarowegoboiska,Na Wazie' -II etap"o szacunkowejwartości199,5
tys. zł, który uzyskał1.112głosów;000025 pn. ,CentrumSportuTytani' (200,0tys. zł i 1.071głosów);000008 pn. ,Aktywna
Nanicka:tenis-siatka-kosz- budowaboiskawielofunkcyjnego'(195,0tys.zł i 864głosy).
73 Projekty o numerach000003 pn. ,Budowa placu zabaw i rekreacji im. Ryszarda Jakubka na osiedlu Sucharskiego
w Wejherowie- II etap' o wartościszacunkowej200,0tys. zł, na któryoddano 1.856glosów i nr 000018 pn. ,Plac zabaw,
boiskodo piłkiplażowej,scenamuzyczna,oświetlenie- przywiacie piknikowejna osiedluFenikowskiego(177,8tys. zł i 691
głosów).
74 Projekty o numerach 000004 pn. ,Dzień Sąsiada - impreza cykliczna promującadawne dobre zwyczaje i tradycje"
o wartościszacunkowej28,5 tys. zł i liczbiegłosów- 1.786i 000033 pn. ,Wejherowona sportowo- WejherCrossGamesl-
o pucharPrezydentaMiastaWejherowo'na kwotę43,6tys.zł, któryuzyskał1.492głosów.
75 Odpowiednio:w uchwale nr VllklIII/13/2014Rady Miasta Wejherowaz dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia
budżetuGminyMiastaWejherowana rok2015(zgodniez §3 uchwaływ budżecieutworzonow ramachwydatkówbieżących
i majątkowychrezerwęcelowąna realizacjęzadańbieżącychi projektówinwestycyjnychw ramach,BudżetuObywatelskiego'
w kwotachodpowiednio50,0 tys. zł i 350 tys. zł) oraz w uchwalenr VllklXV/168/2015Rady MiastaWejherowaz dnia 15
grudnia 2015 r. w sprawie uchwaleniabudżetuGminy Miasta Wejherowa(zgodniez § 3 uchwaływ budżecieutworzono
w ramachwydatkówbieżących i majątkowychrezerwęcelową na realizacjęprojektównieinwestycyjnychi inwestycyjnych
w ramach,BudżetuObywatelskiego'w kwotachodpowiednio50,0tys.zł i 500 tys.zł).
76 Uchwalanr VllklVII17712015Rady MiastaWejherowaz dnia 14 maja2015 r. w sprawiezmianw budżecieGminyMiasta
Wejherowana rok2015.
77 Uchwałanr VllklXlXl223/2016Rady MiastaWejherowaz dnia 5 maja2016 r. w sprawiezmianw budżecieGminyMiasta
Wejherowana rok2016.
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budżetu obywatelskiego miasta Wejherowa78 ograniczono wynikające z ww. ustawy
prawo do udziału wszystkich mieszkańców Miasta w konsultacjach społecznych
dotyczących budżetu obywatelskiego, poprzez określenie, iż w takich konsultacjach
mogą wziąć udział jedynie osoby, które do końca roku poprzedzającego rok
realizacji budżetu obywatelskiego ukończyły 16 lat. Rada Miasta Wejherowa
uchwaliła przedmiotową uchwałę w brzmieniu projektu przedłożonego przez
Prezydenta.

Stanowiło to naruszenie art. 5a ust. 1 ww. ustawy, zgodnie z którym konsultacje
przeprowadza się z mieszkańcami gminy. Przy czym, skoro przepisy tej ustawy nie
określają, kogo należy rozumieć przez "mieszkańca", w tym zakresie ma
zastosowanie art. 25 Kodeksu cywilnego79, zgodnie z którym miejscem
zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa
z zamiarem stałego pobytu. Tym samym, wszystkie osoby fizyczne, bez względu na
wiek, które spełniają powyższe przesłanki, są mieszkańcami gminy i mogą
uczestniczyć w konsultacjach, o których mowa wart. 5a ust. 1 ustawy
o samorządzie gminnym.

Odnosząc się do przyczyn przedstawienia Radzie Miasta projektu uchwały
w sprawie budżetu obywatelskiego, w którym określono wiek mieszkańców
biorących udział www.konsultacjachnaminimum16IatPrezydentwyjaśniłm.in ..
że procedura budżetu obywatelskiego nie jest unormowana przepisami
powszechnie obowiązującymi. Jest efektem oddolnej inicjatywy obywatelskiej,
wynikającej z potrzeby uspołecznienia procesu budżetowania na poziomie lokalnym.
Wskazał, że ustawa o samorządzie gminnym nie narzuca żadnych ograniczeń dla
kompetencji Rady, a konsultacje - co do zasady - mają wyłącznie charakter
opiniodawczy i nie kreują prawa. Muszą być one jednak prowadzone
z uwzględnieniem specyfiki warunków lokalnych oraz celów, którym służą. Wyjaśnił
ponadto, że procedura budżetu obywatelskiego nie jest wyłącznie formą konsultacji,
zawiera bowiem postanowienia zobowiązujące Radę do uwzględnienia wyników
konsultacji, co z przyczyn organizacyjnych wymusza określenie szczególnych zasad
przez organ stanowiący. Zgodnie ze stanowiskiem Prezydenta, określenie zasad
przeprowadzania konsultacji umożliwia skierowanie zapytania o opinię określonej
grupy mieszkańców (wyodrębnionej nie tylko terytorialnie, ale również wiekowo),
Rada skierowała swoje zapytanie do mieszkańców powyżej określonego wieku,
w granicach własnych kompetencji, co znalazło wyraz we wszystkich zapisach
uchwały oraz zarządzeń wydanych w sprawie tego budżetu. Prezydent wyjaśnił
ponadto, że przedmiotowa uchwała Rady Miasta jest obowiązującym aktem prawa
miejscowego, podlegającym ocenie przez Wojewodę pod względem legalności
i zgodności z prawem.

(dowód: akta kontroli str. 204-211,217-223,835-842)

NIK nie podziela stanowiska zawartego w powyższych wyjaśnieniach. Należy mieć
bowiem na uwadze, że art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym nie zawiera
delegacji dla rady gminy do zawężania w uchwale kręgu podmiotów uprawnionych
do udziału w konsultacjach, w tym również w konsultacjach w sprawie budżetu
obywatelskiego, np. poprzez wprowadzenie kryterium wieku.

Również w zarządzeniu nr 45/201780 (we wzorach formularza zgłoszeniowego
propozycji projektu do budżetu obywatelskiego miasta Wejherowa na rok 2017,

78 Dz. Urz. Woj. Pom. z 2015 r. poz. 32 ze zm.
79 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459. ze zm.).
II) Zarządzenie nr 45/2017 z dnia 02.03.2017 r. w sprawie wykonania Regulaminu budżetu obywatelskiego miasta Wejherowa
stanowiącego załącznik do uchwały nr VllklIll/14/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 22 grudnia 2014 r. ze zmianą w
Zarządzeniu nr 83/2017 z dnia 15.052017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 4512017 z dnia 02.03.2017 r. (... ).
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w tym list poparcia, oraz we wzorze karty do głosowania w ramach budżetu
obywatelskiego) ograniczono, wynikające z art. 5a ust. 1 ustawy o samorządzie
gminnym prawo do udziału wszystkich mieszkańców Miasta w konsultacjach
społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego, gdyż Prezydent określił, że:
- wnioskodawcą projektu może być tylko osoba, która do końca grudnia 2016 r.

ukończyła 16 lat, a popierającymi projekt mogą być mieszkańcy, mający
ukończone 161atdo 31.12.2016 r.;

- głosującymi mogą być mieszkańcy, którzy do dnia 31.12.2016 r. ukończyli 16 lat.

Skutkiem przyjętego rozwiązania, zawężono krąg osób uprawnionych do udziału
w trwającym w 2017 r. procesie przeprowadzania budżetu obywatelskiego
dotyczącego realizacji zadań w 2018 r.

(dowód: akta kontroli str. 249-262)

2. W ww. uchwale w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Wejherowa zawarto
m.in. postanowienia, że Prezydent Miasta Wejherowa określa sposób i miejsca
udostępniania wzoru formularza zgłoszenia oraz terminy i szczegółowe zasady
składania wypełnionych formularzy (§ 3 ust. 4 Regulaminu), a Komisja ds. budżetu
obywatelskiego określa szczegóły techniczne obsługi głosowania, oddawania
głosów oraz weryfikacji ważności głosów i uprawnień do głosowania (§ 5 ust. 6
Regulaminu). Było to niezgodne z art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym,
stanowiącym, że zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy
określa rada gminy (miasta). Tym samym nie jest do tego uprawniony żaden inny
organ gminy lub podmiot (w tym przypadku Prezydent lub utworzona przez niego
Komisja ds. budżetu obywatelskiego). Kwestionowane uregulowania zawarte były
w przedłożonym przez Prezydenta Radzie projekcie uchwały w sprawie budżetu
obywatelskiego.

Prezydent wyjaśnił m.in., że zasady i tryb konsultacji w sprawie budżetu
obywatelskiego określiła Rada, pozostawiając w kompetencji organu wykonawczego
jedynie organizację procesu konsultacji. Podniósł, że wskazanie terminów, miejsc
udostępniania i składania formularzy, szczegóły techniczne obsługi głosowania,
oddawania głosów i weryfikacji uprawnień i ważności głosów nie należą do ustaleń
dotyczących sposobu postępowania konsultacyjnego, a jedynie jego organizacji.

NIK nie podziela argumentacji przedstawionej w ww. wyjaśnieniach, gdyż zarówno
z orzecznictwa sądów81, jak i rozstrzygnięć nadzorczych wynika, 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".
Stwierdza się także, że 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".

W świetle przytoczonego orzecznictwa oraz rozstrzygnięć nadzorczych,
wskazujących co należy rozumieć przez "zasady i tryb", uznać należy, że Rada
Miasta w ww. uchwale zobowiązała Prezydenta oraz Komisję ds. budżetu

61 Przykładowo: wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 10 maja 2013 r. (sygn. akt: III SAN/r 140/13), wyrok WSA w Gliwicach z dnia
18 sierpnia 2016 r. (sygn .. akt: IV SNGI540/16).
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obywatelskiego do określenia trybu i zasad przeprowadzania konsultacji, do czego
Rada nie miała upoważnienia.

Podkreślenia wymaga, że w wykonaniu ww. zobowiązań Prezydent określił82 m.in.
wymóg wskazania nr PESEL przykładowo przez uprawnionych mieszkańców Miasta
- w listach poparcia projektu, zaś Komisje ds. budżetu obywatelskiego83 określiły
wymóg figurowania osób biorących udział w procedurze budżetu obywatelskiego
(na potrzeby weryfikacji uprawnienia do wzięcia udziału w procedurze na 2015 r.
i 2016 r.) w jednym z rejestrów prowadzonych przez Urząd, tj. zameldowania,
podatkowym i opłat śmieciowych.

(dowód: akta kontroli str. 204-211, 217-262, 590-593,
664-667, 835-842, 870-889)

3. Prezydent, ustalając wzory kart do głosowania stosowane w procedurze budżetu
obywatelskiego odpowiednio na 2015 r., 2016 r. i 2017 r.84, określił jednocześnie
zasady głosowania (oddawania głosów), obejmujące w szczególności:
- zasady oddania prawidłowego głosu, w tym wymóg wpisania nr PESEL oraz

podpisania zawartych na karcie oświadczeń;
- zasadę, że w głosowaniu można wziąć udział tylko raz;
- przesłanki uznania głosu za nieważny, w tym oddanie więcej niż jednej karty

w głosowaniu, wpisanie nieprawidłowego nr PESEL, brak podpisu pod zawartymi
w karcie oświadczeniami.

Było to niezgodne z art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, który stanowi, że
zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy określa rada
gminy (miasta). Ponadto, naruszało § 5 ust. 3 Regulaminu, zgodnie z którym
Prezydent Miasta Wejherowa uprawniony był do określenia wzoru karty do
głosowania, a nie zasad głosowania.

Z wyjaśnień Prezydenta wynikało, że ustalając wzór karty do głosowania jedynie
odzwierciedlono zasady głosowania ustalone przez Radę w Regulaminie. Prezydent
wskazał, że wzór karty ustalony został w taki sposób, by umożliwić pracownikom
Urzędu prawidłowe przeprowadzenie procedury konsultacji, w szczególności
zapewnić weryfikację uprawnień do głosowania i ważności głosu.

NIK nie zgadza się z przedstawionymi przez Prezydenta argumentami. Wskazać
należy, że w § 5 Regulaminu Rada Miasta określiła w szczególności, że: głosowanie
zarządza Prezydent nie wcześniej niż 7 dni od daty opublikowania projektów,
ustalając datę jego rozpoczęcia; do udziału w głosowaniu uprawnieni się
mieszkańcy, którzy do końca roku poprzedzającego rok realizacji budżetu
obywatelskiego ukończyli 16 lat; każdy mieszkaniec mógł oddać tylko jeden głos
wybierając jeden projekt (w 2015 r.), a od 2016 r. maksymalnie dwa głosy, w tym
jeden na projekt inwestycyjny i jeden na projekt nieinwestycyjny. Ponadto określiła,
sposób przeprowadzania głosowania (w § 5 ust. 5).

Ww. ustalone przez Prezydenta w kartach do głosowania postanowienia, nie
odzwierciedlają ustalonych przez Radę zasad głosowania. Jednak bezspornie
odnoszą się do zasad przeprowadzania konsultacji (w związku z czym naruszają art.
5a ust. 2 ww. ustawy) i wykraczają poza udzielone Prezydentowi w § 5 ust. 3
Regulaminu upoważnienie do określenia wzoru karty do głosowania.

(dowód: akta kontroli str. 217-262, 835-842)

B:1 W zarządzeniach nr 14/2015 dla budżetu obywatelskiego na 2015 r.• nr 345/2015 - na 2016 r. oraz nr 45/2017 ze zm. - na
2017 r.• w których uslalono obowiązujące w lalach odpowiednio 2015, 2016 i 2017 m.in. wzory formularzy zgłoszeniowych
propozycji projektów do budżetu obywatelskiego miasta Wejherowa. w tym list poparcia.
B3 Powołane odpowiednio Zarządzeniem nr 1412015 i Zarządzeniem nr 345/2015.
84 W zarządzeniach nr 1412015 dla budżetu obywatelskiego na 2015 r., nr 345/2015 ze zm. - na 2016 r. oraz nr 45/2017 ze
zm. - na 2017 r., w których uslalono obowiązujące w lalach odpowiednio 2015, 2016 i 2017 m.in. wzory kart do głosowania.
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4. Prezydent, w zarządzeniach nr 14/2015, nr 345/2015 ze zm. oraz nr 4512017 ze
zm.85wprowadził wymóg wskazania nr PESEL przez:
- wnioskodawcę projektu - w składanym projekcie w ramach budżetu

obywatelskiego;
- uprawnionych mieszkańców Miasta - w listach poparcia projektu;
- uprawnionych mieszkańców Miasta głosujących nad projektami - w kartach do

głosowania.

Zdaniem NIK, określenie przez Prezydenta takiego wymogu naruszało art. 5a ust. 2
ustawy o samorządzie gminnym, który uprawnia do określenia zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami wyłącznie radę gminy (miasta).
Stanowiło również naruszenie art. 23 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy o ochronie danych
osobowych, zgodnie z którymi przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy,
gdy jest to to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku
wynikającego z przepisu prawa lub do wykonania określonych zadań realizowanych
dla dobra publicznego, gdyż przesłanki te w przypadku przeprowadzania konsultacji
dotyczących budżetu obywatelskiego nie zachodzą. Zgodnie bowiem z art. 15 ust. 2
ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności86, nr PESEL87 to
jedenastocyfrowy symbol numeryczny, jednoznacznie identyfikujący osobę fizyczną,
zawierający datę urodzenia, numer porządkowy, oznaczenie płci oraz liczbę
kontrolną. Nie obejmuje więc danych dotyczących miejsca zamieszkania, a tylko ta
okoliczność ma znaczenie przy ustalaniu, czy dana osoba jest mieszkańcem gminy.

Prezydent wyjaśnił, że wykorzystanie kodu PESEL w procedurze budżetu
obywatelskiego spowodowane było m.in. przyczynami organizacyjnymi. Weryfikacja
uprawnień do głosowania i ważności głosów w oparciu o nr PESEL odbywała się
w systemie informatycznym, co umożliwiało szybkie i automatyczne sprawdzenie
prawdziwości danych umieszczonych w dokumentach złożonych przez uczestników
procesu. Wskazał ponadto, że wymóg podania nr PESEL pozwalał zminimalizować
próby składania fałszywych list poparcia oraz kart do głosowania. W swoich
wyjaśnieniach Prezydent podniósł również, że, pomimo tego iż nr PESEL nie
zawiera danych o miejscu zamieszkania, zawiera dane o wieku, co w przypadku
prowadzenia konsultacji wobec wiekowo wyodrębnionej grupy mieszkańców,
uzasadniało wykorzystanie tego numeru dla celów związanych z identyfikacją osób
biorących udział w tym procesie. Wyjaśnił ponadto, że osoby biorące w nich udział,
dobrowolnie akceptowały warunki udziału w konsultacjach i godziły się na
przetwarzanie ich danych osobowych, w tym nr PESEL.

NIK nie podziela argumentacji przedstawionej w ww. wyjaśnieniach. Obowiązek
wskazywania nr PESEL w formularzu zgłoszenia projektu, listach poparcia oraz
kartach do głosowania nie znajdował, w ocenie NIK, uzasadnienia prawnego, jako
że nie zawiera on danych o miejscu zamieszkania. Podnoszony przez Prezydenta
argument wykorzystania kodu PESEL dla potrzeb weryfikacji wieku osób biorących
udział w konsultacjach należy uznać za nietrafiony, bowiem - przy obowiązującej
konstrukcji tego ograniczenia w uchwale w sprawie budżetu obywatelskiego -
wystarczające dla weryfikacji spełnienia kryterium wieku było podanie roku
urodzenia. Za niezasadny należy uznać również argument dobrowolności
akceptowania warunków udziału w konsultacjach i godzenia się mieszkańców na
przetwarzanie ich danych osobowych, w tym nr PESEL, bowiem podpisy osób
popierających projekt niezawierające nr PESEL na listach poparcia nie były

ll5 W których ustalono obowiązujące w latach odpowiednio 2015, 2016 i 2017 wzory formularzy zgłoszeniowych propozycji
projektów do budżetu obywatelskiego miasta Wejherowa, w tym list poparcia, oraz kart do glosowania.

00 Dz. U. z2016 L, poz. 722 ze zm.

ffI Numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności.
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uwzględniane przy ustalaniu przez Komisję ds. budżetu obywatelskiego liczby
uprawnionych mieszkańców popierających projekt (na potrzeby weryfikacji formalno-
prawnej projektów oraz ich kwalifikowania do głosowania)88, zaś wpisanie nr PESEL
na karcie do głosowania i podpisanie zamieszczonych w niej oświadczeń było
warunkiem prawidłowego oddania głosu (głos uznawany był za nieważny
w przypadku wpisania przez głosującego niepoprawnego nr PESEL)89.

Ponadto, wprowadzenie tego wymogu stwarzało wacenie NIK ryzyko zawężenia
kręgu osób uprawnionych do udziału w procesie przeprowadzania budżetu
obywatelskiego do osób posiadających ten kod (przykładowo, w procedurze budżetu
obywatelskiego nie mógłby wziąć udziału będący mieszkańcem Miasta
cudzoziemiec, nieposiadający nr PESEL).

(dowód: akta kontroli str. 217-262, 835-842, 853-908)

5. W zarządzeniu nr 52/201590 Prezydent ustalił termin głosowania w ramach
budżetu obywatelskiego od dnia 07.04.2015 r. do dnia 28.04.2015 r. (tj. przez okres
22 dni), podczas gdy zgodnie z obowiązującym ówcześnie § 5 ust. 5 w zw. z ust. 1
Regulaminu, głosowanie miało się odbywać przez 21 dni licząc od dnia jego
rozpoczęcia.

Prezydent wyjaśnił, że ustalając termin głosowania w I edycji budżetu
obywatelskiego, omyłkowo przeliczono ilość dni, sugerując się dniem tygodnia
(zakończenie głosowania odbyło się w tym samym dniu, co jego rozpoczęcie),
bowiem głosowanie trwało trzy tygodnie.

(dowód: akta kontroli str. 217-223, 557-565, 835-842)

6. Powołane w celu przeprowadzenia na terenie Miasta procedury budżetu
obywatelskiego odpowiednio na 2015 r. i 2016 r. Komisje ds. budżetu
obywatelskiego (zarządzeniami Prezydenta nr 14/2015 i 345/2015), określiły91
wymóg figurowania osób biorących udział w procedurze budżetu obywatelskiego (na
potrzeby weryfikacji uprawnienia do wzięcia udziału w tej procedurze) w jednym
zrejestrów prowadzonych przez Urząd, ij. zameldowania, podatkowym i opłat
śmieciowych.

Było to niezgodne z art. 5a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, bowiem nie
określa on wymogu figurowania osób biorących udział w procesie konsultacji
społecznych wokreślonych rejestrach. W konsekwencji, przyjęcie przez ww.
Komisje ds. budżetu obywatelskiego takiego rozwiązania zawężało krąg osób
uprawnionych do udziału w procesie przeprowadzania budżetu obywatelskiego na
2015 r. oraz na 2016 r. do osób figurujących we wskazanych wyżej rejestrach
zameldowania, podatkowym i opłat śmieciowych (podpisy na listach poparcia osób
popierających projekt, które nie figurowały w ww. rejestrach, nie były uwzględniane
przy ustalaniu przez ww. Komisje ds. budżetu obywatelskiego liczby uprawnionych
mieszkańców popierających projekt - na potrzeby weryfikacji formalno-prawnej
projektów oraz ich kwalifikowania do głosowania92).

Sekretarz Miasta, będący Przewodniczącym ww. Komisji wyjaśnił, że krąg osób
uprawnionych do udziału w procedurze budżetu obywatelskiego określony został

88 Przykładowo w projektach z 2015r. o numerach: 000024,000036,000056,oraz z 2016r.: 000002,000021.
B9 Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w kartach do głosowania nad projektami w ramach budżetu obywatelskiego.

90 Zarządzenie nr 5212015z dnia 27.03.2015r. w sprawie głosowania w ramach budżetu obywatelskiego miasta Wejherowa na
rok 2015.
91 Zgodnie z zapisami w ,Protokole nr 2 z posiedzenia w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Wejherowa w dniu 17lutego
2015roku' oraz w ,Protokole nr 1 z posiedzenia komisji w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Wejherowa w dniu
20stycznia 2016roku'.

92 Przykładowo w projektach w ramach budżetu obywatelskiego nr 2015r. o numerze: 000012,na 2016r. o numerach:
000001,000029.
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Ocena cząstkowa

Opis stanu
faktycznego

w § 1 ust. 5 Regulaminu. Komisje korzystały z danych zgromadzonych
w prowadzonych w Urzędzie rejestrach dla potrzeb weryfikacji uprawnień.
Z wyjaśnień wynikało, że jedną z metod weryfikacji czy dana osoba przebywa
z zamiarem stałego pobytu było sprawdzenie, czy figurowała w ww. rejestrach.

Prezydent wyjaśnił, że zatwierdził wyniki analiz projektów zgłoszonych do budżetu
obywatelskiego odpowiednio na 2015 r. i 2016 r. przeprowadzonych przez
ww. Komisje, ponieważ były one właściwie sporządzone.

NIK nie zgadza się z argumentami przedstawionym w wyjaśnieniach Sekretarza
Miasta, krąg osób uprawnionych do udziału w procedurze konsultacyjnej został
bowiem jednoznacznie określony przez samego ustawodawcę i są to mieszkańcy
gminy. Norma art. 5a ust. 1 ww. ustawy jest kompletna i nie zawiera żadnych
ograniczeń, ani nie odsyła do innych aktów prawa.

(dowód: akta kontroli str. 590-593, 664-667, 843-852, 873-889)

Najwyższa Izba Kontroli ocenia93 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. Kwoty zrealizowanych w latach 2015-2017 (do 30 czerwca) wydatków
bieżących i inwestycyjnych94 w ramach budżetu obywatelskiego w Mieście
kształtowały się następująco:
1) w 2015 r. - wydatki majątkowe wykonano na łączną kwotę 644,8 tys. zł, co

stanowiło 72,8% planu po zmianach (886,2 tys. zł, przy czym pierwotnie plan
w zakresie wydatków majątkowych ustalono w kwocie 928,7 tys. zł); dotyczyły
one zadań z zakresu:
- dróg publicznych gminnych (rozdział 60016, dla którego wykonanie

wyniosło 263,0 tys. zł i stanowiło 98,7% planu po zmianach);
- dróg wewnętrznych (rozdział 60017, wykonanie 96,6 tys. zł, co stanowiło

98,9% planu po zmianach);
- pozostałej działalności w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony

środowiska (rozdział 90095, wykonanie 74,9 tys. zł - 89,7% planu po
zmianach);

- kultury fizycznej, w tym obiektów sportowych (rozdział 92601, wykonanie
202,3 tys. zł - 59,9% planu po zmianach) i pozostałej działalności w tym
zakresie (rozdział 92695, wykonanie 8,0 tys. zł - 7,9% planu po zmianach).

W 2015 r. wydatki bieżące w ramach ww. budżetu nie wystąpiły;
2) w2016r.:

- wydatki majątkowe wykonano na łączną kwotę 552,4 tys. zł, co stanowiło
56,0% planu po zmianach (986,7 tys. zł); dotyczyły one zadań zrealizowanych
w ramach pozostałej działalności w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony
środowiska na łączną kwotę 414,2 tys. zł (99,7% planu po zmianach) oraz
kultury fizycznej, w tym obiektów sportowych (wykonanie 88,3 tys. zł - 17,0%
planu po zmianach) i pozostałej działalności w tym zakresie (49,9 tys. zł -
94,3% planu po zmianach);

- wydatki bieżące wykonano na łączną kwotę 68,0 tys. zł, tj. 94,3% planu po
zmianach (72,1 tys. zł); dotyczyły one pozostałej działalności w zakresie

93 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.
94 Łącznie z wydatkami zrealizowanymi przez Gminę, a nieujętymi w złożonych projektach, związanymi przykładowo
z zakupem tablic informacyjnychl promocyjnych "Budżet obywatelski w Wejherowie, ..(rok)".
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administracji publicznej (rozdział 75095, wykonanie w kwocie 25,2 tys. zł, co
stanowiło 88,4% planu po zmianach) oraz zadań w zakresie kultury fizycznej
(pozostała działalność) w kwocie 42,8 tys. zł - 98,2% planu po zmianach;

3) w 2017 r. (do 30 czerwca) nie wykonano wydatków majątkowych i bieżących
(przy czym plan po zmianach w zakresie wydatków majątkowych wynosił 773,0
tys. zł).

Niepełne wykonanie planu na realizację zadań w zakresie wydatków majątkowych
w 2015 r. wynikało z następujących uwarunkowań:
1) w rozdziale 92601 (kultura fizyczna - obiekty sportowe):

- zadanie pn. "Budowa boiska sportowego oraz placu zabaw i rekreacji im.
Ryszarda Jakubka na os. Sucharskiego w Wejherowie" (wykonanie wydatków
w kwocie 196,1 tys. zł - 70,7% planu po zmianach) - najkorzystniejsza
złożona oferta (na kwotę 178,3 tys. zł) była niższa od przyjętego planu (277,5
tys. zł);

- zadanie pn. "Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego na BLlZIE -
Etap I - Projekt budowlany" (wykonanie wydatków w kwocie 6,2 tys. zł -
10,3% planu po zmianach) - w 2015 r. do realizacji wybrano m.in. dwa
projekty, które miały zostać zrealizowane w tej samej lokalizacji (na terenie
starego boiska sportowego za hotelem BLlZA); w związku z zaistniałą
koniecznością zmiany lokalizacji boiska (na nową między ul. Wschodnią
i Sikorskiego na "Wazie"), niezbędne było wykonanie koncepcji projektowej
rozmieszczenia obiektów boiska (której koszt poniesiony został w 2015 r.),
a następnie zlecono wykonanie projektu budowlanego, który (z uwagi na
długotrwałe uzgodnienia konserwatorskie) ukończono dopiero w 2016 r.;

2) w rozdziale 92695 (kultura fizyczna - pozostała działalność) - zadanie pn. "Plac
Sportów Miejskich na BLlZIE" (wykonanie wydatków w kwocie 8,0 tys. zł - 7,9%
planu po zmianach) - teren starego boiska za hotelem BLlZA, na którym
zlokalizowany był projekt, wymagał kompleksowego zaprojektowania, w związku
z czym zlecono wykonanie koncepcji projektowej, której koszt wyniósł 8,0 tys. zł
i został poniesiony w 2015 r.

Niepełne wykonanie w 2016 r. planu na realizację zadań w zakresie wydatków
majątkowych w rozdziale 92601 (kultura fizyczna - obiekty sportowe), wynikało
z niżej opisanych uwarunkowań:
- zadanie pn. "Budowa pełnowymiarowego boiska "Na Wazie" - II etap" - z uwagi

na długotrwałe uzgodnienia konserwatorskie, do końca 2016 r. nie uzyskano
pozwolenia na budowę, co uniemożliwiło ogłoszenie przetargu na realizację
zadania;

- zadanie pn. "Centrum Sportu Tytani" - nie zostało zrealizowane w 2016 r.
z uwagi na brak ofert spełniających kryteria przetargowe;

- zadanie pn. "Aktywna Nanicka: tenis-siatka-kosz - budowa boiska
wielofunkcyjnego" (wykonanie wydatków w kwocie 14,5 tys. zł - 32,2% planu po
zmianach) - najkorzystniejsza złożona oferta na wykonanie projektu (na kwotę
14,5 tys. zł) była niższa od przyjętego planu (45,0 tys. zł).

(dowód: akta kontroli str. 1294-1319, 1326)

2.2. Z wyjaśnień Skarbnika Miasta wynikało, że środki przeznaczone na budżet
obywatelski nie były wykorzystywane jako wkład własny Miasta przy realizacji
projektów współfinansowanych środkami zewnętrznymi, w tym pochodzącymi ze
źródeł zagranicznych, np. z budżetu Unii Europejskiej.

(dowód: akta kontroli str. 1320-1325)

2.3. Na realizację czterech projektów (trzech w 2015 r. i jednego w 2016 r.)
poniesiono wydatki w kwocie wyższej niż przewidywano, mianowicie:
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- nr 000018 pn. "Zielona Szkoła - uczymy dzieci dbania o przyrodę" - faktyczne
koszty realizacji przedsięwzięcia wyniosły 44,2 tys. zł i były o 0,8 tys. większe od
szacowanych;

- nr 000026 pn. "Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego na BUZIE -
Etap I - Projekt budowlany" - 80,0 tys. zł, tj. o 20,0 tys. zł więcej niż szacowano;

- nr 000030 pn. "Wiata piknikowa z paleniskiem" - 30,7 tys. zł, tj. o 6,7 tys. zł
więcej niż przewidywano;

- nr 000003 pn. "Budowa placu zabaw i rekreacji im. Ryszarda Jakubka na osiedlu
Sucharskiego w Wejherowie - II etap" - 245,2 tys. zł, tj. o 45,2 tys. zł więcej niż
szacowano.

Z wyjaśnień Skarbnika Miasta wynikało, że w przypadku prowadzenia postępowań
przetargowych oraz ustaleń i negocjacji cenowych z kontrahentami, rynek
weryfikował szacunkowy koszt niektórych przedsięwzięć. W sytuacjach tego
wymagających, wydatkowano z budżetu Miasta (poza pulą budżetu obywatelskiego)
środki, które nie zostały doszacowane przez mieszkańców w złożonych przez nich
projektach. Ponadto, dodatkowo m.in. wykonano i zamontowano tablice "Budżet
obywatelski w Wejherowie ... (rok)", informujące o zrealizowanych w ramach tego
budżetu projektach.

Skarbnik Miasta wyjaśnił m.in., że zakres dodatkowych zadań dla ww. projektów
obejmował wykonanie i montaż ww. tablic (w przypadku projektów o nr 000018,
000030,000003) oraz mapy do celów projektowych (000003).

(dowód: akta kontroli str. 1320-1322, 1326)

2.4. Badanie 29 wydatków95 (na łączną kwotę 567,6 tys. zł) poniesionych na
realizację ośmiu dobranych celowo projektów96 wykazało, że zostały one poniesione
na zadania własne gminy zgłoszone w projektach, przy czym siedem z nich (na
łączną kwotę 54,6 tys. zł97) stanowiło dodatkowe wydatki poniesione przez Urząd
w związku z realizacją tych projektów (nieprzewidziane w projektach). Wydatki miały
pokrycie w planie finansowym Urzędu na dany rok budżetowy (w paragrafach
klasyfikacji budżetowej, w których zostały zaplanowane), zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt
3 ustawy o finansach publicznych98. Objęte badaniem wydatki budżetowe
zrealizowano w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych
zobowiązań, co było zgodne z art. 44 ust. 3 pkt 3 ww. ustawy. Badanie wykazało
ponadto, że 26 wydatków (na łączną kwotę 563,3 tys. zł) ujęto w paragrafach
zgodnych z załącznikiem nr 4 "Klasyfikacja paragrafów wydatków i środków" do
rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków99.

W wyniku badania dobranych losowo trzech z 11 postępowań przeprowadzonych
w trybie przetargu nieograniczonego dotyczących dwóch z ww. ośmiu przyjętych do
realizacji projektów (pod kątem zgodności z wybranymi przepisami Prawa zamówień
publicznych) ustalono, że przeprowadzono je zgodnie z zasadami określonymi w tej
ustawie, w szczególności dotyczącymi powołania komisji przetargowej
i opracowania jej regulaminu, ustalenia wartości zamówienia, opracowania
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przekazywania wyjaśnień do niej,

95 Wszystkie zrealizowane w trybie przetargu nieograniczonego i z poza ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych - Dz.U z 2017 r. poz. 1579, (dalej: ,Prawo zamówień publicznych').
96 Badaniem objęto wszystkie wydatki dotyczące ośmiu projektów skierowanych do realizacji w latach 2015-2016 w ramach
budżetu obywatelskiego (spośród 30 objętych badaniem opisanym w pkt 1.11 niniejszego wystąpienia pokontrolnego).
97 Tj. trzy wydatki związane z zamówieniem i montażem tablic informacyjnych ,Budżet obywatelski ... (rok)", dwa
z opracowaniem dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę z opcją pełnienia nadzoru
autorskiego, jeden z wykonaniem mapy do celów projektowych, jeden z opłatą za wydanie dziennika budowy.
98 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, ze zm.).
99 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków,
przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze żródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, ze zm.).
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kompletności i publikacji ogłoszenia o zamOWlenlU, ważności złożonych ofert,
prawidłowości wyznaczenia terminu na złożenie ofert, wyboru najkorzystniejszej
oferty, zawarcia umowy w przewidywanym terminie i na oznaczony czas.

(dowód: akta kontroli str. 1327-1521)

2.5. W Urzędzie podjęto działania w kierunku realizacji przedsięwzięć
przewidzianych we wszystkich (łącznie 14) zwycięskich projektach - dziesięć z nich
zakończono (osiem inwestycyjnych i dwa nieinwestycyjne), cztery przedsięwzięcia
znajdowały się w trakcie realizacji (wg stanu na 24.07.2017 r.). Przyczynami
niezrealizowania przedmiotowych czterech przedsięwzięć były:
- konieczność wykonania koncepcji kompleksowego zagospodarowania terenu, na

którym zlokalizowane było przedsięwzięcie przewidziane w projekcie pn. "Plac
Sportów Miejskich na BUZIE" oraz uzyskanie pozwolenia na budowę dopiero
w listopadzie 2016 r. - planowany termin zakończenia realizacji to 30.09.2017 r.;

- brak ofert w postępowaniach przetargowych, spełniających kryteria
zamawiającego w przypadku zadań pn. "Aktywna Nanicka: tenis-siatka-kosz -
budowa boiska wielofunkcyjnego" oraz "Centrum Sportu Tytani" - planowany
termin zakończenia zadań - 31.10.2017 r.;

- długotrwały proces uzgodnień konserwatorskich dotyczących zadania
pn. "Budowa pełnowymiarowego boiska "Na Wazie" - II etap" - z uwagi na co,
do końca 2016 r. nie uzyskano pozwolenia na budowę, co uniemożliwiło
ogłoszenie przetargu na realizację zadania - planowany termin planowany
termin zakończenia zadania - 31.10.2017 r.

W przypadku dziewięciu zrealizowanych projektów, w pełni uzyskano założone
efekty rzeczowe. Oględziny trzech100 wybranych zadań inwestycyjnych
zrealizowanych w latach 2015 i 2016101, sfinansowanych z budżetu obywatelskiego
Miasta na łączną kwotę 372,4 tys. zł wykazały, że zakres zrealizowanych prac oraz
osiągnięte efekty rzeczowe odpowiadały założonym i obejmowały wykonanie
nawierzchni z kostki brukowej oraz miejsc postojowych przy ul. Staszica wzdłuż
bloku nr 1, wykonanie i wyposażenie placu zabaw dla dzieci wraz z paleniskiem
oraz górką saneczkową, wykonanie sześciokątnej zadaszonej wiaty piknikowej na
podłożu z kostki brukowej z paleniskiem przy ul. Konopnickiej w Wejherowie. Przy
każdym ze zrealizowanych zadań zamontowano tablice informacyjne "Budżet
obywatelski w Wejherowie ... (rok)" zawierające: logo budżetu obywatelskiego
Miasta, nazwę projektu, informację "Projekt został zrealizowany dzięki
zaangażowaniu wejherowian ze środków Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego
... (rok)", liczbę głosów oddanych na projekt, wartość zrealizowanego projektu oraz
adres strony internetowej poświęconej budżetowi obywatelskiemu Miasta.

Z uwagi m.in. na ukształtowanie terenu oraz granice własności nieruchomości,
nie było możliwe pełne osiągnięcie efektów założonych w jednym ze zrealizowanych
projektów.

Ponadto, jak wyjaśnił Prezydent, w Urzędzie oraz miejskich jednostkach
organizacyjnych zrealizowano (częściowo lub w całości) przedsięwzięcia
przewidziane łącznie dziewięcioma projektami zgłoszonymi w ramach budżetu
obywatelskiego na lata 2015 i 2016 mimo, że nie uzyskały one wystarczającego
poparcia w głosowaniu. Ich realizacja umożliwiła w szczególności poprawę stanu
niektórych dróg, bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych oraz upiększenie

100 Droga osiedlowa na Osiedlu Staszica w Wejherowie (w ramach projektu nr 000016 z 2015 r.), plac zabaw im. Ryszarda
Jakubka (w ramach projektu nr 000003 z 2016 r.) oraz wiata piknikowa z paleniskiem (projekt nr 000030 z 2015 r.).

101 W tym dwóch na podstawie postępowań przeprowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego i jednego, do którego nie
slosowano uslawy Prawo zamówień publicznych.
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Miasta. Dotyczyło to sześciu projektów inwestycyjnych Uednego z 2015 r. i pięciu
z 2016 r.):
- 000003 (z 2015 r.) - wykonano przewidzianą w nim kanalizację deszczową;
- 000023 - oświetlono jedno z najbardziej niebezpiecznych przejść dla pieszych

przez ul. Sobieskiego przy Wejherowskim Centrum Kultury;
- 000040 - wyremontowano chodnik przy ul. Weteranów;
- 000043 i 000048 - wykonano nowe nawierzchnie ulic Grottgera i Mokwy oraz

wzdłuż bloku nr 8 na osiedlu Harcerskim;
- 000052 - zamontowano Ławeczkę red. Reginy Osowickiej na skwerze przy

I Liceum Ogólnokształcącym.

W odpowiedzi na duże zainteresowanie lokalnej społeczności tego typu
prezentacjami, zrealizowano również trzy przedsięwzięcia przewidziane
w projektach o charakterze nieinwestycyjnym Uednego z 2015 r. i dwóch z 2016 r.):
- 000046 (z 2015 r.) -II Wejherowski Marsz Niepodległościowy Nordic Walking;
- 000014 - wsparcie rekonstrukcji historycznej - inscenizacja historyczna

odtwarzająca obronę Miasta przed Szwedami w XVII wieku;
- 000027 - Open Air Hip Hop Festival - dodatkowy dzień odbywającego się od lat

Air-Rock Festivalu.
(dowód: akta kontroli str. 835-842,1522-1611)

2.6. Zadania Urzędu zostały określone w jego regulaminie organizacyjnym,
a sposób ich wykonania regulowały m.in. zarządzenia Prezydenta dotyczące polityki
rachunkowości102 oraz kontroli finansowej w tym przeprowadzania wstępnej oceny
celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków oraz ich
zgodności z planem finansowym w Urzędzie103, udzielania zamówień
publicznych104. Funkcjonowanie kontroli zarządczej, w tym procedurę zarządzania
ryzykiem, Prezydent określił w wydanych zarządzeniach105. System kontroli
zarządczej obejmował zbiór regulacji wewnętrznych w następujących obszarach:
środowiska wewnętrznego, celów i zarządzania ryzykiem, mechanizmów kontroli,
informacji i komunikacji oraz monitorowania i oceny. Głównym celem kontroli
zarządczej było zapewnienie osiągania celów i realizacji zadań zgodnie
z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, oszczędnie, efektywnie
i terminowo.

Szczegółową regulację w zakresie sprawowania kontroli zarządczej nad
prawidłowością przebiegu procedury budżetu obywatelskiego zawierały zarządzenia
nr 14/2015, nr 345/2015 oraz nr 4512017, w których Prezydent powierzył nadzór nad
ich realizacją Skarbnikowi Miasta.

Z wyjaśnień Prezydent wynikało, że zadania związane z przeprowadzeniem
procedury budżetu obywatelskiego oraz realizacją zwycięskich przedsięwzięć,
wykonywane były w Urzędzie w ramach zadań przypisanych poszczególnym
komórkom organizacyjnym - zgodnie z ich właściwością, a kontrola zarządcza
sprawowana na zasadach ogólnych, obowiązujących w Urzędzie.

(dowód: akta kontroli str. 4-15, 67-201, 835-842,1612-1755)

102 Zarządzenie nr 117/2012 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowych
zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu Gminy Miasta Wejherowa oraz Urzędu Miejskiego w Wejherowie.
103 zarządzenie nr 152/2008 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 3 lipca 2008 r. o wprowadzeniu ,Instrukcji w sprawie kontroli
finansowej w tym przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków
oraz zgodności ich z planem finansowym w jednostce - Urzędzie Miejskim w Wejherowie' (ze zm.).
104 Zarządzeni.e nr 65/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie ustalenia ,Regulaminu udzielania
zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Wejherowie' (ze zm.).
105 Zarządzenie nr 133/2010 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12 lipca 2010 roku w sprawie funkcjonowania kontroli
zarządczej w Urzędzie Miejskim w Wejherowie oraz Zarządzenie nr 9/2012 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16 stycznia
2012 r. w sprawie wprowadzenia procedury zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Wejherowie.
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2.7. Pracownicy Urzędu nie uczestniczyli w szkoleniach, których przedmiotem była
problematyka budżetu obywatelskiego.

(dowód: akta kontroli str. 7)

2.8. W latach 2015-2017 (do 30 czerwca) w Urzędzie zapewniono prowadzenie
audytu wewnętrznego i kontroli wewnętrznej106. Zadania audytowe przeprowadzano
na podstawie planu audytu wewnętrznego, a kontrole - planu kontroli. Łącznie
w badanym okresie przeprowadzono sześć audytów wewnętrznych (pięć zadań
zapewniających i jedne czynności sprawdzające) i 17 kontroli wewnętrznych, jednak
ich zakres przedmiotowy nie obejmował funkcjonowania budżetu obywatelskiego.

(dowód: akta kontroli str. 1756-1766)

2.9. Ewaluacja budżetu obywatelskiego przeprowadzana była w Urzędzie w ramach
bieżącej obserwacji i oceny doświadczeń z wdrażania poszczególnych edycji tego
budżetu. W jej efekcie, przed wdrożeniem każdej kolejnej edycji, w szczególności
dokonywano modyfikacji regulacji dotyczących zasad i przebiegu procedury tego
budżetu.

Wprowadzone w badanym okresie zmiany uregulowań wewnętrznych w zakresie
budżetu obywatelskiego dotyczyły m.in.: wprowadzenia ograniczeń kwotowych dla
pojedynczych projektów (w 2016 r. - inwestycyjnych, w 2017 r. - dodatkowo
nieinwestycyjnych), wprowadzenia od 2016 r. podziału puli środków przeznaczonych
na budżet obywatelski na zadania inwestycyjne i nieinwestycyjne, etapu konsultacji
społecznych wstępnie ocenionych przez komisję ds. budżetu obywatelskiego
projektów, jako czasu na wnoszenie przez mieszkańców uwag i zastrzeżeń do
zgłoszonych projektów, możliwości oddawania dwóch głosów (po jednym na projekt
z każdej kategorii). Od 2017 r., w związku z przystąpieniem do budżetu
metropolitalnego, przyjęto zasadę, że projekty będą realizowane w roku
następującym po roku, w którym przeprowadzana jest procedura ich wyboru.

Zagadnienia dotyczące funkcjonowania budżetu obywatelskiego były ponadto
przedmiotem zainteresowania Rady Miasta i jej Komisji, które łącznie 39 razy
podejmowały dyskusję w tym zakresie, w tym:
- w 2014 r. - czterokrotnie, w związku z opiniowaniem projektu i podjęciem

uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego, ponadto w przedmiocie zwiększenia
środków na ten cel;

- w 2015 r. - 14-krotnie, m.in. w związku z omawianiem metod zachęcenia
mieszkańców do udziału w budżecie obywatelskim oraz sprawozdania
Prezydenta z prac Komisji ds. budżetu obywatelskiego, konieczności
wprowadzenia do budżetu Gminy Miasta Wejherowa zwycięskich projektów,
protestami przeciw lokalizacji wiaty piknikowej z paleniskiem, w związku
z wydaniem opinii o zmianie lokalizacji dwóch przedsięwzięć (wiaty piknikowej
i boiska sportowego), opiniowaniem projektu zmian do Regulaminu oraz
zapewnieniem środków na budżet obywatelski na 2016 r. w budżecie Gminy
Miasta Wejherowa;

- w 2016 r. - 14-krotnie, m.in. w przedmiocie zastrzeżeń kierowanych do Rady
Miasta w ramach konsultacji społecznych wstępnie zweryfikowanych projektów,
w związku z zainteresowaniem radnych realizacją zwycięskich projektów;

- w 2017 r. (do 30 czerwca) - siedmiokrotnie, m.in. w sprawie zaopiniowania
projektu zmian w Regulaminie oraz jednego z odrzuconych projektów.

(dowód: akta kontroli str. 212-216, 1767-2268)

1116 Zasady przeprowadzania kontroli wewnętrznej Prezydent uregulował w zarządzeniu nr 2.2013z dnia 7 stycznia 2013r.
w sprawie trybu przeprowadzania kontroli w komórkach organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Wejherowie.
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Ustalona
nieprawidłowość

2.10. Z wyjaśnień Prezydenta wynikało, że w badanym okresie nie występowały
większe trudności, ani problemy, związane z realizacją zadań i wydatków w ramach
budżetu obywatelskiego (poza problemami pojawiającymi się na etapie postępowań
przetargowych, związanych np. z brakiem ofert). Zadania, zwłaszcza inwestycyjne,
wykonywane były pod dużą presją czasową (w procedurze na 2015 r. i 2016 r.
z założenia winny być zrealizowane w ciągu jednego roku budżetowego - tego
samego, w którym przeprowadzano procedurę ich wyboru). Dla uniknięcia ww.
problemów, w związku z przystąpieniem do budżetu metropolitalnego - dokonano
zmian w terminie realizacji zwycięskich projektów.

Kontrola wykazała ponadto, że problemy w powyższym zakresie związane były
również z protestami lokalnej społeczności przeciw realizacji zadań przewidzianych
zwycięskimi projektami (mieszkańcy protestowali przeciw samym w sobie projektom,
proponowanym lokalizacjom przedsięwzięć oraz ich zakresowi przedmiotowemu).
Konieczność uzgodnienia zadawalających strony konfliktu rozwiązań w zakresie
zwycięskich przedsięwzięć wpływała na warunki ich realizacji (przykładowo,
w przypadku projektu pn. "Wiata piknikowa z paleniskiem" konieczna była zmiana
lokalizacji wiaty).

(dowód: akta kontroli str. 212-216, 762-767, 773-809)

2.11. Prezydent wyjaśnił, że funkcjonowanie budżetu obywatelskiego pozytywnie
wpłynęło na aktywność obywatelską w Mieście. Wskazał, że mieszkańcy wykazywali
duże zainteresowanie możliwością wykorzystania szansy, jaką daje im idea budżetu
partycypacyjnego. Z roku na rok zgłaszane projekty były lepiej przygotowane,
bardziej przemyślane i dopracowane. Wyjaśnił ponadto, że wzrost aktywności
obywatelskiej w procedurze tego budżetu przejawia się m.in. zwiększoną liczą osób
głosujących na projekty w kolejnych edycjach.

(dowód: akta kontroli str. 212-216)

W wyniku badania 29 wydatków poniesionych na realizację zadań sfinansowanych
w ramach budżetu obywatelskiego stwierdzono, że trzy spośród nich, na kwotę
ogółem 4.305 zł (0,8% badanych wydatków), ujęto w nieprawidłowych paragrafach
klasyfikacji budżetowej. Było to niezgodne z załącznikiem nr 4 "Klasyfikacja
paragrafów wydatków i środków" do rozporządzenia w sprawie szczegółowej
klasyfikacji wydatków.

Do § 6050 "Wydatki inwestycyjne", zaklasyfikowano wydatki dotyczące wykonania
i montażu czterech tablic informacyjnych/promocyjnych "Budżet obywatelski
w Wejherowie ... (rok)"107, które nie wiązały się z budową nowych lub ulepszeniem
istniejących środków trwałych i powinny zostać dokonane z wydatków bieżących.

Zastępca Prezydenta, Skarbnik Miasta oraz Zastępca Skarbnika Miasta
zatwierdzający wydatki do wypłaty ze środków inwestycyjnych wyjaśnili odpowiednio
m.in., że zakup przedmiotowych tablic był integralnym elementem realizowanych
inwestycji, w związku z czym wydatki na ich zakup zostały zaplanowane i ujęte
w planie finansowym Urzędu w § 6050. Wskazali, że przedmiotowe wydatki były
ściśle powiązane z realizowanymi inwestycjami, ponieważ w sytuacji ich braku nie
byłoby konieczności zakupu takich tablic.

NIK nie podziela argumentacji przedstawionej w ww. wyjaśnieniach. Należy
zauważyć, że w świetle art. 28 ust. 1 i 3 ustawy o rachunkowości108, wartość środka
trwałego ustala się na podstawie ceny jego nabycia lub kosztów wytworzenia.

107 Jedna tablica informacyjna za kwotę 799,50 zł do projektu nr 000016 - Droga osiedlowa - Osiedle Staszica (BO 2015),
jedna tablica informacyjna za kwotę 799,50 zł do projektu nr 000030 - Wiata piknikowa z paleniskiem (BO 2015) oraz dwie
tablice informacyjne za kwotę 2.706,00 zł do projektu nr 000003 - Budowa placu zabaw i rekreacji im. Ryszarda Jakubka na
osiedlu Suchar->kiegow Wejherowie - " etap (Sa 2016).
108 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 ze zm.).
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Wynika z tego, iż decydujące znaczenie dla zaliczenia określonego wydatku do
wydatków stanowiących koszt wytworzenia środka trwałego ma możliwość
powiązania danego wydatku z konkretnym przedsięwzięciem inwestycyjnym, czyli
wytwarzanym środkiem trwałym. Wacenie NIK, opisane wydatki dotyczące zakupu
tablic informacyjnych/promocyjnych, nie mogły zostać odniesione do wartości
początkowej wytworzonych w ramach inwestycji środków trwałych, nie miały bowiem
bezpośredniego wpływu na wytworzenie środka trwałego, a stopień ich powiązania
z samą inwestycją był na tyle odległy, iż nie uzasadniał zwiększania kosztów
wytworzenia środka trwałego. Przedmiotowe wydatki zostały poniesione w celu
poinformowania lokalnej społeczności o fakcie sfinansowania danego projektu
(inwestycji) ze środków budżetu obywatelskiego i promocji tego budżetu. Tym
samym, nie są to wydatki zwiększające wartość początkową środków trwałych.
Ponadto zauważyć należy, iż wyszczególnione wydatki wynikały wyłącznie ze
specyficznej formy finansowania przedmiotowych projektów - w ramach budżetu
obywatelskiego i nie były standardowym elementem procesu inwestycyjnego.

(dowód: akta kontroli str. 1334-1346, 1375, 1378, 1379,
1383-1413, 1447-1452)

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie realizację zadań i wydatków w ramach
budżetu obywatelskiego oraz system kontroli zarządczej w tym obszarze.
Stwierdzona w toku kontroli nieprawidłowość nie miała istotnego wpływu na ocenę
badanej działalności.

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 Kontroli109, wnosi o:

1) podjęcie działań w celu umożliwienia wszystkim mieszkańcom Miasta udziału
w konsultacjach społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego;

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

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

4) zapewnienie prawidłowego klasyfikowania wszystkich wydatków budżetowych
ponoszonych w ramach budżetu obywatelskiego.

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

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

109 Dz. U. z2017 r. poz. 524.
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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 18 września 2017 r.

Kontroler

Anna Dąbrowska
specjalista kontroli państwowej

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Gdańsku

Dyrektor
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