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Pani
Beata MACEDOŃSKA
p.o. DYREKTORA
Wydziału Dialogu
i Komunikacji Społecznej
Urzędu Miejskiego w Słupsku

Zalecenia pokontrolne
Działając na podstawie upoważnień do przeprowadzania kontroli pracownice
Zespołu Audytu Wewnętrznego i Kontroli przeprowadziły w dniach od 23 lipca do 26
października 2018 r. kontrolę problemową prawidłowości przeprowadzania przez
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej konsultacji społecznych w zakresie budżetu
partycypacyjnego.
W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości
i uchybienia:
1. Naruszenie zapisów art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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.
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3. W zarządzeniach Prezydenta Miasta Słupska w sprawie wprowadzenia
Regulaminu Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego brak wzoru karty
do głosowania.
4. Przekazanie

do

właściwych

merytorycznie

wydziałów

i

jednostek

organizacyjnych Miasta nieprawidłowego wzoru karty analizy zadania
zgłoszonego do Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego 2019 w postaci
formularza karty analizy SBP 2018.
5. Występowanie omyłek pisarskich w regulaminach SBP.
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 braku konieczności uzupełniania
punktu III i IV w przypadku zadań społecznych.
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 związku z powyższym zaleca się:
1. Stosowanie się do zapisów art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.).
2. Nadzór nad przekazywaną do publicznej wiadomości dokumentacją w zakresie
zgodności prowadzonych prawnie wzorów formularzy z wzorami formularzy
umieszczanymi na stronach internetowych i przekazywanych w kolejnych
etapach do analizy wydziałom merytorycznym.
3. Przygotowywanie dokumentacji w sposób staranny, mający na celu uniknięcie
omyłek pisarskich.
4. Uwzględnienie w Regulaminie Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego wzoru
karty do głosowania. Formularz karty do głosowania powinien stanowić integralną
część Regulaminu SPB.
5. Dostosowanie programu Witkac do potrzeb sprawnego i właściwego
przeprowadzenia całego procesu konsultacji społecznych, w tym konsultacji
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w sprawie budżetu partycypacyjnego z uwzględnieniem na karcie analizy zadania
zgłoszonego punktu dotyczącego analizy lokalizacji zadania pod kątem stanu
prawnego i przeznaczenia terenu oraz analizy zgodności z polityką przestrzenną,
wyraźnie

wskazujących

brak

konieczności

wypełnienia

danego

punktu

w przypadku zaznaczenia określonych odpowiedzi w punkcie poprzedzającym
wraz z możliwością swobodnego przejścia do kolejnych analiz i opinii.
6. Ujmowanie konsultacji społecznych w sprawie budżetu partycypacyjnego
w Rocznym Planie Konsultacji Społecznych.
Informację o podjętych działaniach, mających na celu realizację
przedstawionych powyżej zaleceń lub przyczynach ich niewykonania, należy
złożyć w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania niniejszego pisma.

PREZYDENT
MIASTA SŁUPSKA
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