Słupsk, dnia 31 października 2018 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI
przeprowadzonej w Wydziale Dialogu i Komunikacji Społecznej
Działając na podstawie stałych upoważnień wydanych przez Prezydenta Miasta Słupska
pracownice Zespołu Audytu Wewnętrznego i Kontroli Urzędu Miejskiego w Słupsku
Ewa Juralewicz – główny specjalista,
Grażyna Derdzińska – główny specjalista,
dokonały kontroli problemowej prawidłowości przeprowadzania przez Wydział Dialogu
i Komunikacji Społecznej konsultacji społecznych w zakresie budżetu partycypacyjnego.
Kontrola przeprowadzona została w dniach od 23 lipca do 26 października 2018 r.
Kontrolą objęto okres prac związanych z przeprowadzeniem konsultacji w zakresie budżetu
partycypacyjnego na rok 2018 i 2019.
Czynności kontrolne przeprowadzono w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słupsku przy Placu
Zwycięstwa 1 i 3 oraz przy ul. Niedziałkowskiego 6.
Wyjaśnień udzielały:
Beata Macedońska – p.o. Dyrektora,
Monika Rapacewicz – podinspektor.
I. USTALENIA OGÓLNE
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej działa na podstawie regulaminu wewnętrznego,
ustalonego zarządzeniem Nr 321/DKS/2018 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 9 marca 2018 r.
Dyrektorem Wydziału jest Iwona Chrapkowska – Wielgomas, a w czasie jej nieobecności
obowiązki Dyrektora pełni Beata Macedońska - Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Słupska
ds. organizacji pozarządowych.
Do zadań i kompetencji Wydziału należy między innymi:
1) administrowanie portalem miejskim www.slupsk.pl oraz narzędziami informatycznymi
wykorzystywanymi do prowadzenia konsultacji społecznych,
2) prowadzenie konsultacji społecznych Prezydenta z mieszkańcami, organizacjami
pozarządowymi, przedsiębiorcami i innymi instytucjami w zakresie merytorycznym
Wydziału,
3) koordynowanie i promowanie procesów konsultacyjnych organizowanych przez Miasto,
4) prowadzenie sprawozdawczości i administrowanie narzędziami do komunikacji
z mieszkańcami w zakresie prowadzonych konsultacji,
5) utrzymywanie kontaktów z interesariuszami procesów konsultacyjnych,
6) wspieranie organizacyjne merytorycznych wydziałów w procesie konsultacji,
7) planowanie i koordynacja działań związanych z przygotowywaniem i monitoringiem
realizacji Budżetu Partycypacyjnego Miasta Słupska.

W okresie objętym kontrolą obowiązywały w Mieście następujące regulacje określające zasady
przeprowadzania konsultacji społecznych, w tym w zakresie budżetu partycypacyjnego:
1. Uchwała Nr XXI/238/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie
wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych (Dz. Urz. Woj. Pom. z 17 marca 2016 r. poz.
1139).
Powyższą uchwałą wprowadzono Regulamin Konsultacji Społecznych określający zasady i tryb ich
przeprowadzania.
Zgodnie z przepisami zawartymi w Regulaminie, konsultacje społeczne to otwarty proces dialogu
władz z mieszkańcami miasta Słupska, mający na celu:
1) podjęcie przez władze optymalnych decyzji w sprawach publicznych mających wpływ na jakość
życia mieszkańców,
2) zapewnienie wpływu mieszkańców Miasta na podejmowane przez Władze decyzje publiczne
i możliwości kształtowania przez mieszkańców rozwiązań dotyczących Miasta,
3) polepszanie jakości współpracy organów Miasta z mieszkańcami, budowanie zaufania
i otwartości między mieszkańcami a władzami Miasta,
4) wzmacnianie i rozwijanie idei wspólnoty samorządowej Słupska,
5) kształtowanie poczucia odpowiedzialności za Miasto i wzmacnianie zaangażowania społecznego
i obywatelskiego mieszkańców Miasta.
Konsultacje przeprowadza się:
1) w sprawach określonych ustawami,
2) w sprawach ważnych dla Miasta i jego mieszkańców, w tym m. in. w sprawie budżetu Miasta,
rocznego i wieloletniego Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi,
Strategii Rozwoju Miasta Słupska oraz strategii branżowych, nadawania nazw ulic, skwerów,
placów itp., zamiaru likwidacji lub łączenia jednostek miejskich,
3) w sprawie ewaluacji i aktualizacji Regulaminu Konsultacji Społecznych raz na cztery lata.
W zależności od przedmiotu konsultacji mogą mieć one zasięg:
1) ogólnomiejski – dotyczący przedsięwzięć oddziałujących na cały obszar Miasta lub wszystkich
jego mieszkańców,
2) lokalny – dotyczący przedsięwzięć oddziałujących na określony obszar Miasta.
Do końca października każdego roku kalendarzowego Prezydent Miasta tworzy i podaje
do wiadomości publicznej propozycję Rocznego Planu Konsultacji Społecznych na kolejny rok
kalendarzowy, tj. listę tematów, które zostaną poddane konsultacjom społecznym w kolejnym roku
kalendarzowym z inicjatywy Miasta, w tym wskazanie konsultacji wymaganych ustawowo.
Najpóźniej w ciągu 2 tygodni od podania do wiadomości publicznej propozycji Planu Konsultacji
Społecznych Prezydent Miasta przeprowadza konsultacje społeczne w sprawie Rocznego Planu
Konsultacji Społecznych, w celu zebrania i dyskusji tematów konsultacji ważnych dla mieszkańców
Miasta.
W ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji, o których mowa w Regulaminie, Prezydent Miasta
sporządza ostateczną wersję Rocznego Planu Konsultacji Społecznych, przyjmuje go zarządzeniem
i podaje do wiadomości razem z raportem podsumowującym konsultacje społeczne.
Do końca stycznia każdego roku kalendarzowego Prezydent Miasta przedkłada Radzie Miejskiej
i podaje do wiadomości publicznej raport z realizacji Rocznego Planu Konsultacji Społecznych
za poprzedni rok kalendarzowy.
Procesy konsultacji społecznych, których przeprowadzenie zostało zdecydowane w ciągu roku
kalendarzowego są wprowadzane na bieżąco do Rocznego Planu Konsultacji.
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W przypadku konsultacji o zasięgu ogólnomiejskim Prezydent Miasta wydaje zarządzenie
w sprawie przeprowadzenia konsultacji, które powinno zawierać co najmniej:
1) cel konsultacji,
2) temat i przedmiot konsultacji ze wskazaniem zakresu negocjowalnego,
3) termin przeprowadzenia konsultacji,
4) formy konsultacji,
5) zasięg konsultacji,
6) nazwę komórki organizacyjnej Urzędu lub miejskiej jednostki organizacyjnej wyznaczonej przez
Prezydenta Miasta do przeprowadzenia konsultacji, a w przypadku, o którym mowa w § 22 ust. 2,
dodatkowo nazwę podmiotu, któremu Prezydent powierzył przeprowadzenie konsultacji,
7) listę materiałów merytorycznych stanowiących podstawę do przeprowadzenia konsultacji
społecznych.
Podpisane przez Prezydenta Miasta zarządzenie w sprawie przeprowadzenia procesu konsultacji
umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Słupska a informację o podpisaniu
zarządzenia i planowanym procesie konsultacji wraz z zarządzeniem jako załącznikiem
w oficjalnym serwisie internetowym Miasta nie później niż 7 dni od podpisania zarządzenia przez
Prezydenta oraz nie później niż na 5 dni przed datą rozpoczęcia konsultacji.
2. Zarządzenie nr 231/DKS/2017 Prezydenta Miasta Słupska z 20 marca 2017 w sprawie
przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Regulaminu Słupskiego Budżetu
Partycypacyjnego na 2018 rok.
3. Zarządzenie Nr 368/DKS/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 27 kwietnia 2017 roku
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego 2018.
4. Zarządzenie Nr 45/DKS/2018 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 17 stycznia 2018 roku
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Regulaminu Słupskiego
Budżetu Partycypacyjnego 2019 wraz z załącznikami.
5. Zarządzenie Nr 247/DKS/2018 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie
wprowadzenia Regulaminu Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego 2019.
6. Zarządzenie nr 284/DKS/2018 Prezydenta Miasta Słupska z 1 marca 2018 r. w sprawie zmiany
załącznika nr 1 do Regulaminu Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego 2019 stanowiącego załącznik
do zarządzenia nr 247/DKS/2018 Prezydenta Miasta Słupska z 22 lutego 2018 w sprawie
wprowadzenia Regulaminu Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego 2019.
W roku 2017, w dniach 23 maja – 9 sierpnia, Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła
w Urzędzie Miejskim w Słupsku kontrolę funkcjonowania budżetu obywatelskiego w wybranych
miastach województwa pomorskiego, która stwierdziła nieprawidłowości w zakresie:
- określenia przez Prezydenta Miasta Słupska zasad przeprowadzania konsultacji w sprawie budżetu
partycypacyjnego na 2016 r. pomimo, iż zgodnie z art. 5a ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2016 r. poz. 446 ze zm), ich określenie należy wyłącznie do kompetencji rady miejskiej,
- ograniczenia wynikającego z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym prawa
do udziału w konsultacjach społecznych wszystkich mieszkańców Miasta, poprzez określenie
w wydanych zarządzeniach Prezydenta minimalnego wieku osób uprawnionych do udziału
w konsultacjach dotyczących budżetu partycypacyjnego,
- żądania od osób uczestniczących w konsultacjach numeru PESEL, mimo zapisów art. 23 ust.1
pkt 2 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r.
poz. 922),
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- niepublikowania na stronie internetowej Miasta sprawozdań finansowych z realizacji zadań
wybranych w głosowaniu do Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego, którego obowiązek wynikał
z przyjętych regulacji wewnętrznych.
W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne NIK z dnia 1 września 2017 r., pismem
DKS-I.1710.4.2017 z 29 września 2017 roku poinformowano Dyrektora Delegatury NIK
w Gdańsku o zastosowaniu się do wskazanych wniosków, z zastrzeżeniem do nieprawidłowości
polegającej na określeniu przez Prezydenta Miasta Słupska zasad przeprowadzania konsultacji
w sprawie budżetu partycypacyjnego na 2016 rok pomimo, iż zgodnie z art. 5a ustawy
o samorządzie gminnym, ich określenie należy wyłącznie do kompetencji rady miejskiej. W tej
kwestii podtrzymano wyjaśnienia złożone przez Prezydenta w trakcie kontroli.
W oparciu o publikację Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych „Konsultacje okiełznane.
Kanon Lokalnych Konsultacji Społecznych” należy stwierdzić, iż zgodnie z zasadą
przewidywalności konsultacje należy prowadzić w zaplanowany sposób i w oparciu o czytelne
reguły, które należy zapisać w formie uchwały rady gminy, a uszczegółowić je w zarządzeniu
organu wykonawczego. Zgodnie z zasadą koordynacji konsultacje powinny mieć gospodarza –
osobę zapraszającą, dlatego decyzje w sprawie przeprowadzenia konsultacji w danym temacie
powinien podejmować prezydent miasta w formie zarządzenia.
II. OCENA KONTROLOWANEJ DZIAŁALNOŚCI
W pierwszym etapie oceny kontrolujący dokonali sprawdzenia wykonania zaleceń
pokontrolnych wydanych przez NIK, w wyniku którego stwierdzono, że:
- odstąpiono od ograniczenia kręgu osób uprawnionych do wzięcia udziału w tworzeniu budżetu
partycypacyjnego (pkt. 18 w § 2 Regulaminu Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego 2019,
wprowadzonego zarządzeniem nr 247/DKS/2018 Prezydenta Miasta Słupska z 22 lutego 2018 r.
otrzymał brzmienie: „Prawo zgłaszania zadań oraz głosowania posiadają wszyscy mieszkańcy bez
względu na wiek”),
- odstąpiono od wymogu żądania od mieszkańców Słupska podawania numeru PESEL
w procedurze tworzenia budżetu obywatelskiego (zmiana załącznika nr 1 do Regulaminu SBP 2019
„Formularz zgłoszeniowy zadania do Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego 2019”, wprowadzona
zarządzeniem nr 284/DKS/2018 Prezydenta Miasta Słupska z 1 marca 2018 r.),
- zamieszczono na stronie internetowej Miasta sprawozdania finansowe z realizacji zadań
wybranych w głosowaniu: sprawozdanie za lata 2015-2016 w dniu 27.10.2017 r. oraz sprawozdanie
za 2017 r. w dniu 21.03.2018 r.
- nie zastosowano się do zawartego w art. 5a ustawy o samorządzie gminnym przepisu, który
wskazuje, iż określenie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji w sprawie budżetu
partycypacyjnego należy wyłącznie do kompetencji rady miejskiej, ponieważ zasady
przeprowadzenia konsultacji w sprawie budżetu obywatelskiego zarówno w roku 2017, jak i 2018,
określił Prezydent Miasta Słupska w zarządzeniu.
Ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli
w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U.
poz. 130) doprecyzowano zapisy art. 5a ustawy o samorządzie gminnym, dodając ust. 3-7.
Jak wynika z art. 5a ust. 7 ww. ustawy o samorządzie gminnym, rada gminy określa w drodze
uchwały wymagania, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego, w szczególności:
1) wymogi formalne, jakim powinny odpowiadać zgłaszane projekty;
2) wymaganą liczbę podpisów mieszkańców popierających projekt, przy czym nie może być ona
większa niż 0,1% mieszkańców terenu objętego pulą budżetu obywatelskiego, w którym zgłaszany
jest projekt;
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3) zasady oceny zgłoszonych projektów co do ich zgodności z prawem, wykonalności technicznej,
spełniania przez nie wymogów formalnych oraz tryb odwołania od decyzji o niedopuszczeniu
projektu do głosowania;
4) zasady przeprowadzania głosowania, ustalania wyników i podawania ich do publicznej
wiadomości, biorąc pod uwagę, że zasady przeprowadzania głosowania muszą zapewniać równość
i bezpośredniość głosowania.
Nieprawidłowością jest zatem wprowadzanie Regulaminu Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego
2018 i Regulaminu Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego 2019 zarządzeniami Prezydenta Miasta
Słupska.
KONSULTACJE SPOŁECZNE W ZAKRESIE BUDŻETU PARTYPACYJNEGO 2018
W badanym okresie zadaniami związanymi z budżetem partycypacyjnym tj. planowaniem,
koordynacją działań związanych z przygotowaniem i monitoringiem realizacji Budżetu
Partycypacyjnego Miasta zajmowała się pani Monika Węgrzyn, zatrudniona na stanowisku
ds. projektów partycypacyjnych w Wydziale Dialogu i Komunikacji Społecznej.
Zgodnie z zarządzeniem Nr 368/DKS/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 27 kwietnia
2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego 2018,
do Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego 2018 mogły być zgłaszane zadania infrastrukturalne
ogólnomiejskie i lokalne oraz zadania społeczne.
O ostatecznej kwalifikacji zadania do określonej kategorii zadań zdecydował Zespół ds. Słupskiego
Budżetu Partycypacyjnego 2018 podczas etapu oceny i konsultowania zadań. Zespół ten został
powołany przez Prezydenta Miasta Słupska zarządzeniem Nr 124/DKS/2017 z 21 lutego 2017 roku.
W skład Zespołu weszli przedstawiciele mieszkańców (3 osoby), przedstawiciele organizacji
pozarządowych (2 osoby), przedstawiciele Rady Miejskiej w Słupsku (2 osoby) oraz
przedstawiciele Prezydenta Miasta Słupska (3 osoby). W trakcie prac z udziału w Zespole
zrezygnowała przedstawicielka Rady Miejskiej w Słupsku.
Do zadań Zespołu należało w szczególności:
1) opracowanie regulaminu Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego 2018,
2) opracowanie kart do zgłaszania zadań, oceny zadań oraz głosowania,
3) formalne zatwierdzenie wniosków zweryfikowanych przez właściwe merytorycznie wydziały
Urzędu Miejskiego w Słupsku lub jednostki organizacyjne Miasta Słupska,
4) formalne zatwierdzenie zadań, które zostaną umieszczone na kartach do głosowania oraz
poddane pod głosowanie mieszkańców Miasta Słupska,
5) formalne zatwierdzenie zadań, które po zakończeniu głosowania zostaną zrealizowane w 2018
roku,
6) opracowanie harmonogramu prac nad Słupskim Budżetem Partycypacyjnym 2018.
Harmonogram prac kształtował się następująco:
• luty - marzec 2017 r. - prace Zespołu nad Regulaminem Słupskiego Budżetu
Partycypacyjnego 2018,
• 27 marca - 16 kwietnia 2017 r. - konsultacje Zasad Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego
2018 – Regulaminu,
• w sposób ciągły - promocja Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego 2018,
• maj 2017 r. - przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych i prowadzenie wstępnej oceny
formalnej,
• czerwiec - sierpień 2017 r. - ocena merytoryczna formularzy zgłoszeniowych, prowadzona
przez wydziały i jednostki organizacyjne Miasta,
• 5 - 25 września 2017 r. - głosowanie (przyjmowanie kart oraz głosowanie elektroniczne),
• 23 października 2017 r. - ogłoszenie wyników.
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Na realizację zadań w ramach Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego na rok 2018 zaplanowano
2 000 000,00 zł, w tym:
1) 500 000,00 zł na zadania infrastrukturalne ogólnomiejskie,
2) 1 200 000,00 zł na zadania infrastrukturalne (po 300 000,00 zł na każdy okręg),
3) 300 000,00 zł na zadania społeczne.
Zgłaszane zadania musiały należeć do zadań własnych Miasta i musiały być możliwe
do zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego. W szczególnych i uzasadnionych sytuacjach
zadanie mogło zostać przesunięte do realizacji na następny rok budżetowy, jednakże musiało
to wynikać z przyczyn, których nie dało się przewidzieć i nie wynikały one z późnego terminu
przystąpienia do prac nad realizacją zadania.
Zgodnie z Regulaminem opracowanym przez Zespół ds. Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego
2018 oraz mieszkańców Słupska w ramach przeprowadzonych konsultacji społecznych:
– zadania podzielono na następujące grupy: infrastrukturalne ogólnomiejskie, infrastrukturalne
lokalne oraz społeczne,
– przyjęto podział na 4 okręgi (zgodnie z podziałem na okręgi wyborcze), w obrębie których można
było zgłaszać zadania lokalne,
– wyznaczono limit kwotowy dotyczący poszczególnych kategorii zadań – wartość zadania
infrastrukturalnego ogólnomiejskiego nie mogła przekroczyć 500 tysięcy złotych,
infrastrukturalnego lokalnego 300 tysięcy złotych, natomiast społecznego 40 tysięcy złotych,
– każdy mieszkaniec miał do oddania 5 głosów: po jednym na zadania infrastrukturalne
ogólnomiejskie i lokalne oraz trzy na zadanie społeczne;
– zadania można było zgłaszać zarówno poprzez złożenie wniosku papierowego, jak i wypełnienie
formularza w formie elektronicznej,
– każda propozycja zadania musiała być podpisana przez co najmniej 10 mieszkańców
popierających projekt,
– prawo do zgłaszania zadań oraz oddawania głosów posiadali mieszkańcy Słupska urodzeni przed
1 stycznia 2004 roku,
– głosowanie odbywać się mogło poprzez złożenie papierowej karty w punkcie do głosowania lub
oddanie elektronicznego głosu na stronie www.slupsk.wybiera.pl/.
Propozycje zadań do realizacji w ramach Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego 2018 składane były
na formularzu zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu lub poprzez stronę
internetową www.slupsk.wybiera.pl.
Każda propozycja zadania musiała zostać poparta podpisami co najmniej 10 mieszkańców Miasta,
z tym że zadanie infrastrukturalne lokalne musiało zostać poparte przez mieszkańców okręgu,
którego dotyczyło.
W przypadku zgłaszania zadania poprzez stronę internetową wnioskodawca był zobowiązany
dostarczyć w formie tradycyjnej lub skanem listę z podpisami 10 mieszkańców, którzy popierają
zgłoszone zadanie.
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej sporządził rejestr formularzy zgłoszeniowych SBP
2018 oraz dokonał wstępnej formalnej weryfikacji formularzy zgłoszeniowych zadania. Rejestr
zawiera 74 pozycje.
Spośród 74 złożonych formularzy zgłoszeniowych, 70 spełniało wymogi formalne, a 4 formularze,
zostały odrzucone. Odrzucone formularze zostały zgłoszone poprzez stronę internetową i zgodnie
z Regulaminem powinny zostać uzupełnione o listy z podpisami osób popierających projekt. Mimo
powiadomienia wnioskodawców o konieczności uzupełnienia formularzy o ww. listy
(w dokumentacji wydziału znajdują się wysłane do wnioskodawców e-maile) – we wszystkich
przypadkach nie spełniono wskazanego wymogu. Ponadto w jednym przypadku nie dostarczono
wymaganego kosztorysu zadania oraz nie określono numeru działki, na której ma być zrealizowane
zadanie.
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Formularze spełniające wymogi formalne Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej przekazał
do właściwych merytorycznie wydziałów i jednostek organizacyjnych w celu przeprowadzenia ich
merytorycznej analizy, która zakończyła się ostatecznie 24 sierpnia 2017 r.
Karta analizy zawierała informacje o tym, czy zgłoszony projekt:
1) należy do zadań własnych Miasta,
2) nie narusza obowiązujących przepisów prawa,
3) jest zgodny z Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego lub zapisami Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Słupska,
4) nie koliduje z innymi planowanymi przez Miasto lub już realizowanymi zadaniami,
5) nie jest sprzeczny z obowiązującymi w Mieście strategiami i programami,
6) jest możliwy do zrealizowania w ciągu jednego roku budżetowego,
7) jest zaplanowany do realizacji na terenie stanowiącym mienie Miasta, nieobciążonym na rzecz
osób trzecich i nie przeznaczonym na sprzedaż lub nie są w przyszłości na nim planowane
inwestycje,
8) nie jest wpisany do realizacji w planach wydziałów oraz jednostek organizacyjnych.
Kontrolujący dokonali sprawdzenia ww. kart. Wszystkie karty zawierały opinię Wydziału Dialogu
i Komunikacji Społecznej oraz opinię wydziałów i jednostek merytorycznych. W przypadku
zadania o charakterze infrastrukturalnym opinię w zakresie analizy zadania pod kątem stanu
prawnego i przeznaczenia terenu wydawał również Wydział Zarządzania Nieruchomościami
i Biznesu oraz w zakresie zgodności z polityką przestrzenną Wydział Polityki Przestrzennej (dot.
punktów III i IV Karty analizy zadania zgłoszonego). Obowiązek ten wynikał z § 2 ust. 15 i 16
Regulaminu SBP 2018.
Stwierdzono niedostosowanie programu w systemie Witkac w zakresie kart analizy, ponieważ
generowane elektronicznie karty analizy nie zawierają informacji o nie uzupełnianiu punktu III i IV
w przypadku zadań społecznych. Jednocześnie brak możliwości pominięcia tych punktów podczas
wypełniania kart analizy tych zadań.
Analizy merytorycznej dokonały następujące wydziały i jednostki: Wydział Edukacji, Wydział
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Wydział Zarządzania Nieruchomościami
i Biznesu Wydział Polityki Transportowej, Wydział Kultury, Wydział Zdrowia i Spraw
Społecznych, Wydział Inwestycji, Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Zarząd Infrastruktury
Miejskiej oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej.
W dniu 22 sierpnia 2017 r. odbyło się spotkanie Zastępcy Prezydenta z wydziałami i jednostkami
oceniającymi zadania infrastrukturalne zgłoszone do SBP 2018, w trakcie którego omówiono
wszystkie projekty, w szczególności te ocenione negatywnie. Po analizie zgłoszonych projektów
Zastępca Prezydenta polecił wydziałom i jednostkom ponownie przeanalizować zadania ocenione
negatywnie.
W wyniku dokonanej przez wydziały i jednostki oceny merytorycznej 70 zadań, pozytywnie
oceniono 63 zadania, negatywnie – 7 zadań.
Listę zadań ocenionych negatywnie wraz z uzasadnieniem zatwierdził Zastępca Prezydenta - Marek
Biernacki. Zadania zostały odrzucone między innymi z uwagi na:
– usytuowanie zadania w pasie drogowym lub na terenie przeznaczonym do sprzedaży
dla Wspólnot czy na terenach nienależących do Miasta,
– generowanie dodatkowych kosztów utrzymania po procesie realizacji,
– konieczności utworzenia kompleksowego projektu zagospodarowania terenu (zmian
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego).
W dniu 24 sierpnia 2017 r. odbyło się zebranie Zespołu ds. Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego
2018, na którym przedstawione zostały oceny zgłoszonych zadań. Zespół zatwierdził formalnie listę
zadań, które oceniono pozytywnie i negatywnie.
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Zespół zatwierdził 63 zadania, które zostały poddane pod głosowanie mieszkańców Słupska,
w tym:
- 11 zadań infrastrukturalnych ogólnomiejskich,
- 15 zadań infrastrukturalnych lokalnych, w tym: w okręgach I, II i IV – po 4 zadania i w okręgu III
3 zadania,
- 37 zadań społecznych.
Głosowanie odbywało się poprzez wypełnienie karty do głosowania w formie elektronicznej
na stronie www.slupsk.wybiera.pl bądź poprzez wypełnienie karty papierowej i wrzucenie do urny
w jednym z wyznaczonych punktów do głosowania.
Miasto zagwarantowało urny oraz karty do głosowania, a instytucje kultury, placówki biblioteczne,
MDK i SOSiR zadeklarowały zorganizowanie punktów do głosowania. Lista punktów
do głosowania została podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Miasta oraz
udostępniona w Wydziale Dialogu i Komunikacji Społecznej.
Wzór udostępnionej do głosowania karty nie został wprowadzony zarządzeniem nr 368/DKS/2017
Prezydenta Miasta Słupska z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu
Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego 2018.
Głosowanie przeprowadzono w dniach 5 – 25 września 2017 r.
Po jego zakończeniu pracownicy Wydziału Dialogu i Komunikacji Społecznej dokonali
sprawdzenia i weryfikacji oddanych głosów.
Wyniki głosowania:
ŁĄCZNA LICZBA GŁOSÓW – 18 162,
GŁOSY POPRAWNE – 14 681, w tym:

liczba głosów papierowych poprawnych – 8 638,
liczba głosów elektronicznych poprawnych – 6 043,
GŁOSY BŁĘDNE – 3 481, w tym:
• głosy podwójne – 2671,
• błędny, niewyraźny pesel lub jego brak – 739,
• brak danych lub niewyraźnie wpisane – 92,
• błędnie wybrane zadania (wpisane numery w danej kategorii z innej kategorii) – 83,
• adres zamieszkania poza Słupskiem – 24,
• brak podpisu - 15,
• wskazanie przez głosującego braku zgody na przetwarzanie danych osobowych (wpisany
osobny komunikat na karcie) – 15,
• błąd płci (numer PESEL wskazywał na inną płeć niż dane osobowe; powiązane z błędem
numeru PESEL) – 10,
• zbyt młody/a głosujący/a – 3.
•
•

Kontrolujący dokonali sprawdzenia 100 losowo wybranych kart do głosowania (karty w formie
papierowej). Nieprawidłowości nie stwierdzono.
W wyniku przeprowadzonych konsultacji wybrano do realizacji następujące zadania:
1) zadanie infrastrukturalne ogólnomiejskie - Budowa bieżni o nawierzchni tartanowej i kompleksu
siłowni zewnętrznej przy ZSP nr 1 (Elektryk) z ilością głosów 2576,
2) zadanie infrastrukturalne lokalne okręg I - Budowa parku rekreacyjno – sportowego
im. Witkacego przy ul. 11 Listopada – Frąckowskiego w Słupsku – III etap – budowa boiska
wielofunkcyjnego – tenis, siatkówka, 2x streetball o nawierzchni poliuretanowej i o wymiarach:
38 x 27, z ilością głosów 2088,
3) zadanie infrastrukturalne lokalne okręg II - Plac zabaw przy Żłobku nr 2, z ilością głosów 1694,
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4) zadanie infrastrukturalne lokalne okręg III - Akcja modernizacja – budowa placu zabaw przy
Przedszkolu Miejskim nr 2 przy ul. Zamkowej 6 w Słupsku, z ilością głosów 1604,
5) zadanie infrastrukturalne lokalne okręg IV - Budowa parku rekreacyjno-sportowego przy ulicy
Szafranka w Słupsku - II etap, z ilością głosów 2041,
6) zadania społeczne:
• "AKADEMIA SENIORA", z ilością głosów 3250,
• "LETNIE I ZIMOWE MISTRZOSTWA SŁUPSKA PRZEDSZKOLAKÓW W PIŁCE
NOŻNEJ - SŁUPSK 2018", z ilością głosów 3218,
• "Garden Party u Karola 3 – cykl letnich koncertów w parku im. Jerzego Waldorffa",
z ilością głosów 2117,
• "Akademia Młodego Zapaśnika", z ilością głosów 2049,
• "Szkoła nauki jazdy na Pumptracku", z ilością głosów 2034,
• "RAZEM ZDROWO NA SPORTOWO", z ilością głosów 1955,
• "Hip Hop w Teatrze - Ogólnopolski Festiwal Tańca Street Dance", z ilością głosów 1947,
• "Wszyscy mamy równe szanse", z ilością głosów 1848,
• „Szkoła jazdy ENDURO/MTB”, z ilością głosów 1753,
• „W trosce o dzikie zwierzęta - bezpłatna pomoc lekarsko-weterynaryjna dla dzikich
zwierząt”, z ilością głosów 1604.
KONSULTACJE SPOŁECZNE W ZAKRESIE BUDŻETU PARTYPACYJNEGO 2019
W badanym okresie zadaniami związanymi z budżetem partycypacyjnym na rok 2019 zajmowała
się pani Monika Węgrzyn. Od maja 2018 roku obowiązki te (na czas nieobecności pani Węgrzyn)
przejęła pani Monika Rapacewicz, zatrudniona w kontrolowanym wydziale na stanowisku
ds. organizacyjnych.
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej opracował harmonogram prac w roku 2018, dotyczący
Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego 2019, który kształtował się następująco:
• 24 stycznia - 13 luty 2018 r. - konsultacje społeczne nad Regulaminem Słupskiego Budżetu
Partycypacyjnego 2019,
• do 21 lutego 2018 r. - raport z konsultacji społecznych dotyczących Regulaminu Słupskiego
Budżetu Partycypacyjnego 2019,
• do 28 lutego 2018 r. - przyjęcie Regulaminu Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego 2019,
• w sposób ciągły - promocja Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego 2019 ,
• 5-31 marca 2018 r. - zgłaszanie zadań,
• 2 kwietnia - 18 maja 2018 r. - analiza zadań ( formalna i merytoryczna),
• 4 kwietnia – 10 maja 2018 r. - spotkania informacyjne,
• 21 maja 2018 r. - spotkanie Zespołu w celu zatwierdzenia zadań, które będą poddane
głosowaniu,
• 23 maja 2018 r. - spotkanie z Prezydentem Miasta Słupska zatwierdzające zadania, które
będą poddane pod głosowanie,
• 1-21 czerwca 2018 r. - głosowanie,
• 22 czerwca – 31 sierpnia 2018 r. - liczenie głosów,
• 3-7 września 2018 r. - spotkanie Zespołu w celu zatwierdzenia zadań wybranych
do realizacji,
• 10 września – ogłoszenie wyników ( termin może ulec zmianie),
• niezwłocznie po ogłoszeniu wyników przekazanie pisma do Wydziałów i jednostek
o zabezpieczenie środków na realizację zadań.
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Zgodnie z zarządzeniem Nr 45/DKS/2018 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 17 stycznia 2018 roku
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Regulaminu Słupskiego
Budżetu Partycypacyjnego 2019 wraz z załącznikami w dniach od 24 stycznia do 13 lutego 2018 r.
odbyły się ww konsultacje. Celem konsultacji było zaprezentowanie stworzonych dokumentów,
dotyczących kolejnej edycji budżetu w Słupsku oraz poznanie opinii mieszkańców na temat tych
dokumentów oraz uzyskanie uwag do konkretnych zapisów.
Po przeprowadzeniu konsultacji pracownik Wydziału Dialogu i Komunikacji Społecznej sporządził
Raport konsultacji społecznych z dnia 15 lutego 2018 r., który zatwierdził Zastępca Prezydenta
Miasta. Z Raportu (opublikowanego na BIP) oraz z przedstawionych wydruków z poczty
elektronicznej wynika, że akcja informacyjna została przeprowadzona w formie:
– udostępnienia informacji wraz z dokumentami w BIP Urzędu Miejskiego,
– udostępnienia informacji na stronie www.slupsk.pl,
– udostępnienia informacji na profilu Miasta na facebooku,
– wysłania informacji e-mail do wnioskodawców poprzednich edycji i słupskich NGO (e-mail
przekazany do wnioskodawców 19.01.2018 r., brak wydruków e-mail wysłanych do NGO;
wyjaśnienie w tej sprawie stanowi kserokopia notatki służbowej z dnia 25 września 2018 r. załącznik nr 1 do protokołu),
– wysłania informacji do jednostek organizacyjnych Miasta, wspólnot i spółdzielni
mieszkaniowych z prośbą o udostępnianie i przekazywanie rodzicom (w przypadku szkół)
(e-maile zostały wysłane 19.01.2018),
– przekazywanie informacji do mediów odbywało się w trakcie konferencji prasowych oraz
poprzez zawiadomienie mediów o spotkaniu konsultacyjnym w dniu 30 stycznia 2018 r.
(e-mail z 19.01.2018 r.)
– zaproszenia do udziału w konsultacjach radnych Rady Miasta (e-mail z 19.01.2018 r.).
Powyżej wymienione e-maile zawierały informacje o terminie przeprowadzenia konsultacji
Regulaminu (24 stycznia – 13 lutego 2018 r.) oraz o terminie spotkania konsultacyjnego
w dniu 30 stycznia 2018 r.).
W Raporcie z dnia 15 lutego 2018 r. wskazano, iż konsultacje dotyczące Regulaminu zostały
przeprowadzone w formie:
– otwartego spotkania z mieszkańcami Słupska (20.01.2018 r. w SCOPiES – błędne
wskazanie daty, ponieważ konsultacje odbyły się 30.01.2018 r.),
– dwóch dyżurów konsultacyjnych (6 i 7.02.2018 r. w SCOPiES),
– udostępnieniu dokumentów w formie elektronicznej w BIP UM i w formie papierowej
w Wydziale Dialogu i Komunikacji Społecznej,
– możliwości zgłaszania uwag na formularzu konsultacyjnym (uwagi zgłosiło Pomorskie
Stowarzyszenie „Nasze Środowisko” - po rozpatrzeniu uwag nie uwzględniono).
Na podstawie powyższych konsultacji, zarządzeniem Nr 247/DKS/2018 Prezydenta Miasta Słupska
z dnia 22 lutego 2018 r., wprowadzono Regulamin Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego 2019,
do którego zarządzeniem nr 284/DKS/2018 Prezydenta Miasta Słupska z 1 marca 2018 r.
wprowadzono zmianę dotyczącą formularza zgłoszeniowego zadania. Zmiana dotyczyła zastąpienia
w punkcie dotyczącym wstępnego kosztorysu kolumny „szacowany koszt jednostkowy” kolumną
pn. „szacowany łączny koszt”. W opublikowanym na stronie BIP zarządzeniu wprowadzającym
Regulamin Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego 2019 brak jest wzoru Karty do głosowania.
Zgodnie z Regulaminem do Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego 2019 mogły być zgłaszane
zadania w kategoriach:
1) zadania infrastrukturalne ogólnomiejskie - „Wspólna sprawa”;
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2) zadania infrastrukturalne lokalne - „Przyjazne osiedle”,
3) zadania społeczne - „Aktywny Słupsk”.
W ramach SBP 2019 zaplanowano wydatki w kwocie 2 000 000, 00 zł i tak jak w roku 2018 ich
podział kształtuje się następująco:
1) 500 000,00 zł na zadania infrastrukturalne ogólnomiejskie,
2) 1 200 000,00 na zadania infrastrukturalne (po 300 000,00 zł na każdy okręg),
3) 300 000,00 zł na zadania społeczne.
Zgłaszane propozycje zadań opierają się na tych samych zasadach co w roku poprzednim,
z uwzględnieniem zaleceń pokontrolnych NIK.
Zarządzeniem Nr 1264/DKS/2017 Prezydenta Miasta Słupska z 28 listopada 2017 r. został
powołany Zespół do spraw Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego 2019 w składzie:
przedstawiciele mieszkańców (3 osoby), przedstawiciele organizacji pozarządowych (2 osoby),
przedstawiciele Rady Miejskiej w Słupsku (2 osoby) oraz przedstawiciele Prezydenta Miasta
Słupska (2 osoby).
Do zadań Zespołu należało w szczególności:
1) opracowanie regulaminu Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego 2019;
2) opracowanie kart do zgłaszania zadań i oceny zadań oraz głosowania;
3) formalne zatwierdzenie wniosków zweryfikowanych przez właściwie merytorycznie
wydziały Urzędu Miejskiego w Słupsku lub jednostki organizacyjne Miasta Słupska;
4) formalne zatwierdzenie zadań, które zostaną umieszczone na kartach do głosowania
oraz poddane pod głosowanie mieszkańców Miasta Słupska;
5) formalne zatwierdzenie zadań, które po zakończeniu głosowania zostaną
zrealizowane w 2019 roku.
W harmonogramie zaplanowano, że zgłaszanie propozycji zadań do zrealizowania w ramach
Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego 2019 odbędzie się w dniach 5-31 marca 2018 r. Zasady
zgłaszania zadań, ich weryfikacji oraz wyboru zgłoszonych zadań zostały określone w § 3 - § 5
Regulaminu SBP 2019.
W ramach Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego 2019 do Urzędu Miejskiego wpłynęło
51 zgłoszeń zadań, w tym:
- 7 zgłoszeń zadań infrastrukturalnych ogólnomiejskich,
- 14 zgłoszeń zadań infrastrukturalnych lokalnych,
- 30 zgłoszeń zadań społecznych.
Jeden z projektów infrastrukturalnych lokalnych pod nazwą „Droga rowerowa do SP4” został
wycofany w dniu 23 maja 2018 r.
Propozycje zadań do zrealizowania w ramach Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego 2019
zgłaszane były w formie papierowej na formularzu zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik nr 1
do Regulaminu lub poprzez stronę internetową www.slupsk.wybiera.pl.
W wyniku kontroli stwierdzono, że formularz zgłoszeniowy zadania do SBP 2019, znajdujący się
na stronie internetowej - w programie Witkac - był nieaktualny, w związku z czym w części
zgłoszeń na listach osób popierających projekt pojawiły się nieprawidłowości w postaci żądania
numerów PESEL. Zgodnie bowiem z Regulaminem, każda propozycja zadania musiała zostać
poparta podpisami co najmniej 10 mieszkańców Miasta, a w przypadku zadań infrastrukturalnych
lokalnych projekt musiał zostać poparty przez mieszkańców okręgu, w którym zgłaszane było
zadanie, z pominięciem numeru PESEL. W przypadku zgłaszania zadania w formie elektronicznej
wnioskodawca zobowiązany był dostarczyć w formie tradycyjnej lub skanem listę z podpisami
10 mieszkańców, którzy popierają zadanie zgłoszone do Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego
2019.
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Po zakończeniu etapu zgłaszania propozycji zadań, kontrolowany Wydział sporządził rejestr
formularzy zgłoszeniowych oraz przeprowadził wstępną formalną analizę formularzy
zgłoszeniowych.
Wszystkie formularze były kompletne i po analizie formalnej dokonanej w dniu 3 kwietnia 2018 r.
przez Zespół do spraw Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego 2019 przekazane zostały do analizy
merytorycznej właściwym wydziałom i jednostkom organizacyjnym. Według zapisu w § 4 pkt. 7
Regulaminu, analiza merytoryczna wniosków mogła trwać maksymalnie 2 miesiące.
Zgodnie z przyjętym Regulaminem karta analizy zawierała informacje, czy zgłoszony projekt:
1) należy do zadań własnych Miasta,
2) nie narusza obowiązujących przepisów prawa,
3) jest zgodny z Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego lub zapisami Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Słupska,
4) nie koliduje z innymi planowanymi przez Miasto lub już realizowanymi zadaniami,
5) nie jest sprzeczny z obowiązującymi w Mieście strategiami i programami,
6) jest możliwy do zrealizowania w ciągu jednego roku budżetowego,
7) jest zaplanowany do realizacji na terenie stanowiącym mienie Miasta, nieobciążonym na rzecz
osób trzecich i nie przeznaczonym na sprzedaż lub nie są w przyszłości na nim planowane
inwestycje,
8) nie jest wpisany do realizacji w planach wydziałów oraz jednostek organizacyjnych.
Kontrolujący stwierdzili, że w wyniku omyłki propozycje zadań na rok 2019 wprowadzono
na formularzu karty analizy przygotowanej dla SBP 2018 i w takiej formie przekazano je
do wydziałów i jednostek organizacyjnych celem przeprowadzenia analizy merytorycznej.
Na kartach analizy zadania 2018 w pkt II.3 widniał zapis dotyczący ograniczenia wynikającego
z art. 5a ust.1 ustawy o samorządzie gminnym prawa do udziału w konsultacjach społecznych
wszystkich mieszkańców Miasta, co stanowi nieprawidłowość. Ponadto we wprowadzonej
zarządzeniem Nr 284/DKS/2018 Prezydenta Miasta Słupska z 1 marca 2018 r. karcie analizy
zadania znajduje się zapis dotyczący określenia czy teren jest rezerwą na przyszłe inwestycje
Miasta, którego brak jest w udostępnionej na stronie internetowej karcie.
Zgodnie z zapisami § 4 ust. 18 Regulaminu w trakcie merytorycznej oceny wniosków obowiązkowe
są spotkania mające na celu zaprezentowanie przez wnioskodawców złożonych projektów, dlatego
w dniach 22-23 maja 2018 roku w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii
Społecznej odbyły się prezentacje projektów przez wnioskodawców. Na tę okoliczność pani
Monika Rapacewicz – pracownik Wydziału Dialogu i Komunikacji Społecznej, sporządziła notatki
służbowe.
Analiza merytoryczna zakończyła się ostatecznie 24 maja 2018 r.
Spośród 50 zgłoszonych w ramach Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego 2019 zadań negatywną
ocenę merytoryczną otrzymało 7 zadań, w tym:
– 5 zadań infrastrukturalnych lokalnych,
– 2 zadania społeczne.
Zarząd Infrastruktury Miejskiej zaopiniował negatywnie 4 zadania infrastrukturalne lokalne,
uzasadniając ocenę zaniżonymi kosztami wykonania zadania lub przeznaczeniem terenu
na poprawę warunków wspólnot, objęcia strefy ochroną archeologiczną bądź przeznaczeniem
do sprzedaży.
Jedno z zadań infrastrukturalnych lokalnych tj. zadanie na terenie Parku Trendla, otrzymało również
negatywną opinię ZIM, ponieważ ww teren nie wpisuje się w główne założenia tego obszaru.
Opinię negatywna dla dwóch zadań społecznych wydał Wydziału Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska, ponieważ jedno z zaproponowanych zadań realizowane jest już przez
Miasto Słupsk, a drugie nie należy do zadań własnych gminy.
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W kolejnym etapie prac dotyczącym SBP 2019 Zespół wskazał do głosowania 43 zadania, które
pozytywnie przeszły zarówno ocenę formalną jaki i merytoryczną. Zgodnie z zapisami § 4
Regulaminu decyzja Zespołu dotycząca projektów poddanych pod głosowanie mieszkańców jest
ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
W dniu 24 maja 2018 r. w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej
odbyło się spotkanie Zespołu ds. Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego, w trakcie którego
zaprezentowano ostateczną listę projektów poddanych głosowaniu (lista została zatwierdzona przez
pana Marka Biernackiego – Zastępcę Prezydenta Miasta Słupska). Ze spotkania została
sporządzona notatka służbowa.
Głosowanie odbywało się poprzez wypełnienie karty do głosowania w formie elektronicznej
na stronie www.slupsk.wybiera.pl bądź poprzez wypełnienie karty papierowej i wrzucenie do urny
w jednym z wyznaczonych punktów do głosowania.
Miasto zagwarantowało urny oraz karty do głosowania, a instytucje kultury, placówki biblioteczne,
MDK i SOSiR zadeklarowały zorganizowanie punktów do głosowania. Lista punktów
do głosowania została podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Miasta
oraz udostępniona w Wydziale Dialogu i Komunikacji Społecznej.
Wzór udostępnionej do głosowania karty nie został wprowadzony zarządzeniem nr 247/DKS/2018
Prezydenta Miasta Słupska z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu
Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego 2019 (ze zmianami).
W dniach 5 – 25 czerwca 2018 r. przeprowadzono, w określonym regulaminowo czasie 21 dni,
głosowanie, któremu poddano 43 projekty tj. 7 zadań infrastrukturalnych ogólnomiejskich, 8 zadań
infrastrukturalnych lokalnych oraz 28 zadań społecznych.
Po jego zakończeniu pracownicy Wydziału Dialogu i Komunikacji Społecznej dokonali
sprawdzenia i weryfikacji oddanych głosów.
Zestawienie oddanych głosów przedstawia się następująco:
ŁĄCZNA LICZBA ODDANYCH GŁOSÓW - 21 281, z czego :
– głosy poprawne – 19 524, w tym:
- liczba głosów papierowych poprawnych – 11 092,
- liczba głosów elektronicznych poprawnych – 8 432,
– głosy błędne – 1 757, w tym:
- podwójne głosy – 1009,
- błędne dane głosującego (np. brak nr domu, nieczytelne dane)– 397,
- błędny wiek głosującego (np. data urodzenia 12.12.2018 r.) – 165,
- błędny adres (np. adres spoza Słupska) – 140,
- brak podpisu – 59,
- zadania (zaznaczenie większej ilości zadań niż wymagana regulaminem) – 24,
- brak oświadczenia – 1.
W dniu 30 sierpnia 2018 r. odbyło się spotkanie Zespołu ds. Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego
2019, podczas którego członkowie Zespołu zapoznali się z wynikami głosowania i zatwierdzili
podział środków przedstawiony w zestawieniu.
Zgodnie z § 5 ust. 16 Regulaminu SBP 2019 zarekomendowano do realizacji te zadania, które
uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację zadań
w ramach Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego 2019.
W związku z uzyskaniem tej samej liczby głosów (po 1819 głosów) przez dwa zadania społeczne:
zadanie - AKADEMIA AKTYWNEGO SENIORA i zadanie - CZWARTKI LEKKOATLETYCZNE
Z AKADEMIĄ, w trakcie spotkania Zespołu w dniu 30 sierpnia 2018 r. odbyło się losowanie.
Wynika to z zapisów § 5 ust. 14 Regulaminem SBP 2019, który mówi, że w przypadku uzyskania
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równej liczby głosów oddanych na każdą z propozycji zadań zgłoszonych do Słupskiego Budżetu
Partycypacyjnego, o kolejności na liście decyduje losowanie, które przeprowadza Zespół
w obecności wnioskodawców danych zadań. W losowaniu uczestniczyły wnioskodawczynie zadań,
które zatwierdziły wynik głosowania na sporządzonej notatce służbowej. W wyniku losowania
do realizacji przyjęto zadanie: „CZWARTKI LEKKOATLETYCZNE Z AKADEMIĄ”.
W wyniku głosowania wybrano do realizacji w 2019 następujące zadania:
Kategoria: Zadania infrastrukturalne ogólnomiejskie
„Remont i wyposażenie placu zabaw oraz siłowni plenerowej wraz z ogródkiem botanicznym
„Edukacyjny zakątek” przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Ludwika Waryńskiego w Słupsku”
liczba głosów: 4 597,
kwota dofinansowania: 500 000,00 zł.
Kategoria: Zadania infrastrukturalne lokalne
Okręg I - „Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 10”
liczba głosów: 1 762,
kwota dofinansowania: 290 500,00 zł.
Okręg II - „Kliny Zieleni na Zatorzu – Ogrody Sensoryczne”
liczba głosów: 3 003,
kwota dofinansowania: 300 000,00 zł.
Okręg III - „SEKUNDNIKI ŚWIETLNE”
liczba głosów: 2 749,
kwota dofinansowania: 100 500,00 zł.
Okręg IV - „Zespół rekreacyjny u zbiegu ulic Gdyńskiej, Parkowej, Awstrica i Pogodnej
w Słupsku.”
liczba głosów: 2 437,
kwota dofinansowania: 300 000,00 zł.
Kategoria: Zadania społeczne
I. „Jesienny Festyn Rodzinny w SP6” – liczba głosów: 4 072;
kwota dofinansowania: 39 999,00 zł.
II. „I Festiwal gier planszowych” – liczba głosów: 4 053;
kwota dofinansowania: 40 000,00 zł.
III. „XX Dzień Europejczyka – Festiwal Europejski” – liczba głosów: 4 006;
kwota dofinansowania: 39 970,00 zł.
IV. „W nauce siła. Warsztaty naukowe dla dzieci, piknik naukowy” – liczba głosów: 3 978;
kwota dofinansowania: 40 000,00 zł.
V. „Szkoła nauki jazdy na Pumptracku – edycja II” – liczba głosów: 3 242;
kwota dofinansowania: 40 000,00 zł.
VI. „AKADEMIA MŁODEGO ZAPAŚNIKA II” – liczba głosów: 2 560;
kwota dofinansowania: 40 000,00 zł.
VII. „CZWARTKI LEKKOATLETYCZNE Z AKADEMIĄ” – liczba głosów: 1 819;
kwota dofinansowania: 22 500,00 zł.
Wyniki głosowania zostały ogłoszone w dniu 11 września 2018 r. w trakcie konferencji prasowej
w Szkole Podstawowej nr 5 w Słupsku, zamieszczone na stronie internetowej Miasta
www.slupsk.pl i na Facebooku oraz na stronie www.slupsk.wybiera.pl. Ponadto o wynikach
glosowania powiadomiono wnioskodawców (e-mail z 11 września 2018 r.).
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Z uwagi na nierozdysponowanie całej kwoty przeznaczonej na zadania SBP 2019
w poszczególnych kategoriach, zgodnie z § 5 ust. 17 Regulaminu, w dniu 13 września 2018 r.
wystosowano do Skarbnika Miasta pismo nr DKS-II-152.2.56.2018 z prośbą o utworzenie
w planowanym na rok 2019 budżecie Miasta Słupska rezerwy inwestycyjnej na kwotę
209 000,00 zł (na zadania infrastrukturalne) oraz rezerwy ogólnej na kwotę 37 531,00 zł
(na zadania społeczne).
W związku z zakończeniem głosowania na zadania zgłoszone do Słupskiego Budżetu
Partycypacyjnego 2019 Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej przekazał właściwym
wydziałom i jednostkom organizacyjnym informację o wynikach głosowania i wyborze zadań,
które będą realizowane w 2019 r. z prośbą o zabezpieczenie w swoich budżetach środków
na realizację tych zadań oraz określenie związanych z zadaniami wydatków według klasyfikacji
budżetowej (pisma według rozdzielnika nr DKS-II-152.2.55.2018 z 6 września 2018 r., przekazane
11 września 2018 r. ).
Ponadto, zgodnie z zapisami § 7 ust. 6 Regulaminu, na etapie realizacji zadań o charakterze
infrastrukturalnym, które w wyniku głosowania zostały wskazane do realizacji wymagane jest
prowadzenie konsultacji społecznych mających na celu doprecyzowanie założeń wygranego
projektu. Terminy konsultacji o których mowa zostaną podane w Rocznym Planie Konsultacji
Społecznych na 2019 r.
W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości i uchybienia:
1. Naruszenie zapisów art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym poprzez określenie zasad
i trybu przeprowadzania konsultacji w sprawie budżetu partycypacyjnego w drodze
zarządzeń Prezydenta Miasta Słupska,
2. Podanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej (w programie Witkac) wzoru
formularza zgłoszeniowego zadania do Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego 2019, który
zawierał wymóg podania nr PESEL na liście podpisów mieszkańców popierających
propozycję zadania. Z wyjaśnień złożonych pismem z dnia 10.10.2018 r. wynika, że zgodnie
z zarządzeniem nr 247/2018 formularz zgłoszeniowy zadania nie zawiera konieczności
wpisywania numeru PESEL, natomiast program Witkac wygenerował błędną formatkę
ww. formularza. Wyjaśnienie stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
3. W zarządzeniach Prezydenta Miasta Słupska w sprawie wprowadzenia Regulaminu
Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego brak wzoru karty do głosowania SPB 2018 i SPB
2019. Z wyjaśnień z dnia 10.10.2018 r. wynika, że w regulaminie Słupskiego Budżetu
Partycypacyjnego na 2019 w § 5 pkt 9 oraz w Regulaminie Słupskiego Budżetu
partycypacyjnego 2018 w § 5 pkt 7 figurują zapisy informujące, że karty do głosowania
zostaną udostępnione mieszkańcom w dniu rozpoczęcia głosowania. Zapis ten był
zamierzony i podyktowany koniecznością zabezpieczenia kart przed zbyt wczesnym
i nadmiernym drukowaniem przed rozpoczęciem głosowania.
4. Przekazanie do właściwych merytorycznie wydziałów i jednostek organizacyjnych Miasta
wzoru karty analizy zadania zgłoszonego do Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego 2019
(wskazane do merytorycznej analizy zadań wydziały i jednostki organizacyjne otrzymały
formularz karty analizy SBP 2018). Z ww. wyjaśnień wynika, że załączony do Regulaminu
SBP 2019 formularz karty analizy zadania jest prawidłowy, natomiast w systemie Witkac
wygenerowany został dokument dotyczący 2018 roku. Treść naniesiona przez urzędników
analizujących zadania jest zgodna z założeniami SBP 2019, a wprowadzone dane zostały
wygenerowane na poprzedniej formatce dotyczącej SBP 2018.
5. Występowanie omyłek pisarskich w regulaminach SBP (np. zamiast roku 2019 wpisano rok
2018).
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6. Niedostosowanie programu w systemie Witkac w zakresie kart analizy, ponieważ
generowane elektronicznie karty analizy zgłoszonych zadań na rok 2018 i 2019
nie zawierają informacji o nie uzupełnianiu punktu III i IV w przypadku zadań społecznych.
Jednocześnie brak możliwości pominięcia tych punktów podczas wypełniania kart analizy
tych zadań.
7. W Rocznym Planie Konsultacji Społecznych na 2018 oraz w jego aktualizacjach
wydawanych zarządzeniami Prezydenta Miasta Słupska nie umieszczono pozycji dotyczącej
konsultacji społecznych w sprawie budżetu partycypacyjnego. W trakcie kontroli
wprowadzono stosowne zapisy do projektu Rocznego Planu Konsultacji Społecznych
na 2019 r. Projekt planu stanowi załącznik do zarządzenie nr 1111/DKS/2018 Prezydenta
Miasta Słupska z dnia 26 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji
społecznych dotyczących zakresu Rocznego Planu Konsultacji Społecznych na 2019 r.
Na tym protokół zakończono.
POUCZENIE
Dyrektorowi Wydziału przysługuje prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń
dotyczących ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do Dyrektora
Zespołu Audytu Wewnętrznego i Kontroli Urzędu Miejskiego w Słupsku w terminie 3 dni
roboczych od daty otrzymania protokołu.
Dyrektor Wydziału ma prawo do odmowy podpisania protokołu i złożenia na tę okoliczność
stosownego wyjaśnienia.
Odmowa podpisania protokołu kontroli przez Dyrektora Wydziału nie stanowi przeszkody
do podpisania protokołu przez zespół kontrolujących i ewentualnego sporządzenia zaleceń
pokontrolnych.
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje
Dyrektor kontrolowanego Wydziału.

KONTROLOWANY WYDZIAŁ

KONTROLUJĄCY

Beata MACEDOŃSKA
p.o. DYREKTORA
Wydziału Dialogu
i Komunikacji Społecznej

Ewa Juralewicz
Główny Specjalista
Grażyna Derdzińska
Główny Specjalista
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...…........ 05.11.2018 r. ...............

data i podpis
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