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Termin 
 

 
9 lutego 2021 r. – 1 marca 2021 r.  
 
 

 
 
Liczba 
uczestników 
 

 
53 osoby - ankieta internetowa 
10 osób - spotkanie diagnostyczne (16 lutego) 
6 osób - spotkanie kreatywne (24 lutego) 
9 osób - uwagi zgłoszone droga mailową 
 
 

  
Organizatorzy 
 
 
 
 
 
Przedmiot 
konsultacji 
 

 
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji 
 
 
 
Regulamin opisujący zasady budżetu obywatelskiego w Toruniu  
wszedł w życie w roku 2013, a pierwsza nowelizacja sześć lat później - 
tj. w roku 2019.  W 2021 r. w ramach pracy nad kolejna nowelizacja 
dokumentu, chcieliśmy zapytać mieszkańców o opinie w zakresie 
dotychczasowego funkcjonowania budżetu obywatelskiego w naszym 
mieście. Rozmawialiśmy także o tym, jakie zmiany należy 
wprowadzić, jakie problemy związane z procedurą 
przygotowywania, składania i oceną wniosków zauważają 
mieszkańcy, kto powinien być uprawniony do udziału 
w procedurze budżetu obywatelskiego, jakie wprowadzić 
modyfikacje w dotychczas funkcjonujących mechanizmach. 
Materiał zebrany w czasie procesu konsultacyjnego posłuży do 
opracowania projektu zmian w Regulaminie budżetu obywatelskiego 
w Toruniu, który zostanie przedstawiony Radzie Miasta Torunia. 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Akcja 
informacyjno
-promocyjna 

 
 

 
 
 

Przebieg 
konsultacji 

 
 

Konsultacjom społecznym towarzyszyła akcja informacyjna 
skierowana do mieszkańców. Zastosowano następujące narzędzia 
komunikacyjne: 
 serwisy internetowe Urzędu Miasta Torunia: 

www.torun.pl,www.konsultacje.torun.pl, www.bip.torun.pl 
 informacje przesłane toruńskim radom okręgów, organizacjom 

pozarządowym oraz radnym  Miasta Torunia 
 informacje w mediach lokalnych 

 
 
 
Harmonogram konsultacji społecznych 
- 9 lutego 2021 r.- początek konsultacji społecznych 
- 9 lutego 2021 r.  – 1 marca 2021 r.- zgłaszanie uwag drogą  
elektroniczną 
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- 16 lutego 2021 r.– spotkanie on-line dla mieszkańców (diagnoza) 
- 24 lutego 2021 r. – spotkanie on-line dla mieszkańców (warsztat) 
 
 
Spotkania on-line 
    16 lutego 2021 r. o godz. 17.00 zostało zorganizowane pierwsze 
spotkanie - diagnostyczne, za pomocą aplikacji Microsoft Teams, na 
którym staraliśmy się wraz z mieszkańcami dokonać diagnozy 
problemów, na które natrafiamy przy składaniu wniosków do budżetu 
obywatelskiego, podczas weryfikacji formalnej, merytorycznej oraz 
głosowania. Uczestnicy spotkania zwracali uwagę na małą rolę 
wnioskodawcy w procesie weryfikacji wniosków, nierzetelną ocenę 
merytoryczną projektów, zbyt słaby kontakt z wnioskodawcami. 
Wskazywano na problemy związane z realizacją projektów, jakością 
wykonanych inwestycji, zmniejszaniem zakresu rzeczowego 
niektórych projektów. Podkreślano brak mechanizmu utrzymania 
infrastruktury powstałej w ramach budżetu obywatelskiego, 
konieczność wydzielenia puli na ten cel (szczegółowe zestawienie 
uwag znajduje się na str. 5 raportu).    
    W dniu 24 lutego 2021 r. zorganizowano kolejne spotkanie - 
kreatywne, na którym wspólnie z mieszkańcami zastanawialiśmy się, 
w jaki sposób zmienić zapisy regulaminu, aby zredukować problemy 
wskazane w diagnozie. Zaproponowano m.in. ograniczenie wartości 
projektu do 30% wartości puli dla podmiotów publicznych, na których 
terenie ma być realizowany projekt, rezygnację z ograniczania 
wartości projektów do 50% w przypadku pul lokalnych, wprowadzenie 
zapisów w Regulaminie mówiących o konieczności kontaktowania się 
z wnioskodawcą na każdym etapie procedury, zamieszczanie na liście 
wyników głosowania informacji, który dział urzędu będzie 
odpowiedzialny za realizację wybranego projektu, stosowanie 
weryfikacji podczas głosowania za pomocą platformy ePUAP, 
utworzenie banku rezerw inwestycji lokalnych, w których byłyby 
środki z niewykorzystanych pul (szczegółowe zestawienie propozycji 
znajduje się na str. 8 raportu).  
 
 
Konsultacje internetowe 
    Do 1 marca 2021 r. można było przesyłać uwagi drogą 
elektroniczną. Z tej możliwości skorzystało 9  osób. 
 
 
Ankieta internetowa 
   Mieszkańcy mieli także możliwość wypełnienia ankiety. Ankietę 
wypełniło 53 respondentów. Z przeprowadzonego badania wynika, że 
blisko połowa (42,6 %) ankietowanych popiera pomysł wprowadzenia 
minimalnej liczby głosów potrzebnych do wybrania projektu do 
realizacji. Większość mechanizmów obowiązujących obecnie 
w Regulaminie budżetu obywatelskiego - liczba głosów, którymi 
dysponuje jeden mieszkaniec podczas głosowania (3 lokalne i 3 
ogólnomiejskie),  podział kwoty budżetu na pulę ogólnomiejską 
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Koszt 

i pule lokalne, liczba projektów składanych przez jednego 
mieszkańca (2 lokalne i 1 ogólnomiejski)  - została oceniona przez 
badanych w większości pozytywnie. Ponad połowa respondentów 
odniosła się negatywnie do możliwości głosowania przez dzieci 
nieumiejące czytać (ze szczegółowymi wynikami przeprowadzonego 
badania można zapoznać się na str. 32). 
 
 
Konsultacje przeprowadzono bezkosztowo. 
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Uwagi 

Dane osobowe oraz fragmenty tekstu wskazujące na autora tekstu zostały zanonimizowane z uwagi na ochronę prywatności osoby fizycznej na 
podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (anonimizacji  dokonała Magdalena Kamińska – pracownik Wydziału 
Komunikacji Społecznej i Informacji) 

 

Uwagi zgłoszone na spotkaniu diagnostycznym w dniu 16 lutego 2021 r.  

Lp. Zgłoszone zagadnienie/problem 

Zgłaszanie projektów i wymogi formalne dla zgłaszanych projektów 
 

1. Brak możliwości przygotowywania wniosków w przypadku mieszkańców, którzy nie korzystają z 
pakietu MS Word (formularze w dwóch formatach docx oraz open Office, czy np. rtf). 

2. Limit 50% puli dla jednego projektu można by zaostrzyć nawet do poziomu 30%. 

3. Niepotrzebny jest limit 50% ograniczający wartość pojedynczego projektu dla pul lokalnych, należy 
to zlikwidować, szczególnie dla małych okręgów. 

4. Dzieci nieumiejące czytać powinny zgłaszać projekty/głosować, ale pod warunkiem, że są w stanie 
świadomie wskazać projekty, na które chcą oddać swój głos. 

5. Małe dzieci, nieumiejące czytać, nie powinny zgłaszać wniosków/głosować. 
 

Ocena i weryfikacja zgłoszonych projektów 
 

6. Zawyżanie wartości projektów w ramach oceny merytorycznej. 
 

7. Nierzetelna ocena merytoryczna. 
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8. Za mały kontakt roboczy UMT z wnioskodawcą na etapie weryfikacji merytorycznej wniosku. 
 

9. Niewystarczająca rola rady okręgów w opiniowaniu projektów / Wystarczająca rola rady okręgu. 
 

10. Za mała rola wnioskodawcy w procesie weryfikacji wniosków. Bez zgody wnioskodawcy nie 
powinno się niczego zmieniać, wnioskodawca ma prawa autorskie do swojego pomysłu. 
 

Głosowanie 
 
11. Nie powinno się prosić o numer PESEL przy głosowaniu na projekty w ramach budżetu 

obywatelskiego. 
Realizacja projektów 

 
12. Efekt końcowy jest inny niż to, co zapisano w projekcie i przyjęto do realizacji. 

 
13. Niewystarczająca jakość realizacji i zmiana zakresu zadania już po wyborze projektu. 

 
14. Problemy z dostępnością obiektów powstałych w ramach budżetu obywatelskiego. 

15. Problemy z korzystaniem z infrastruktury powstałej w ramach BO na terenie SP nr 24. 
 

16. Gromadzenie kwot / puli przy instytucjach / jednostkach organizacyjnych, np. szkołach czy 
uniwersytecie, kumulacja środków w konkretnych miejscach = nierównomierny rozwój miasta. 
 

17. Projekty są zawężane już po wyborze i przez to tracą sens. 
 

18. Potrzebny jest bilans podsumowujący na koniec realizacji rocznej budżetu obywatelskiego. 
 

19. Brak wskazania działu prowadzącego projekt na liście wybranych projektów. 
 

20. Brak kontaktu z działami merytorycznymi w trakcie realizacji projektów. 
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21. Wskazać jednego koordynatora, który dba o jakość wykonania poszczególnych zadań w budżetu. 
obywatelskiego. 
 

Utrzymanie bieżące i naprawa infrastruktury powstałej w ramach budżetu obywatelskiego 
 
22. Umowa wolontariacka na doglądanie obiektu powstałego w ramach BO. 

23. Brak mechanizmu utrzymania infrastruktury powstałej w ramach BO, może umowy 
wolontariackie? Wnioskodawca powinien zaproponować sposób utrzymania. 

24. Potrzebne są środki na utrzymanie projektów z budżetu obywatelskiego - warto część puli 
wydzielić na ten cel. 

25. Wydzielić pulę na utrzymanie infrastruktury. 

Inne zagadnienia: 
 
26. Pieniądze wydawane są na „zbytki” – inwestycje niekoniecznie zaspokajające potrzeby lokalnej 

Społeczności. 
27. Wspólne uzgodnienia rad okręgów w sprawie realizacji projektów ponadlokalnych. 

28. Budżet obywatelski powinien być wartością dodaną, a nie powodować zmniejszenia budżetu 
danego wydziału o kwotę wybraną w ramach budżetu obywatelskiego, budżet obywatelski jest 
traktowany jako źródło oszczędności w działach, nie powinno się ograniczać zwykłych zaplanowanych 
działań tylko dlatego, że wybrano takie zadanie w ramach budżetu obywatelskiego. 

29. Problem niewykorzystanych środków w pulach lokalnych – zaoszczędzone środki powinny 
„pozostać” w puli lokalnej. 

30. Propozycja ograniczenia lub rezygnacji z budżetu obywatelskiego - na jakiś czas w dobie kryzysu 
wywołanego koronawirusem, jako dobry przykład solidarności społecznej. 
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Propozycje rozwiązań i opinie zgłoszone na spotkaniu kreatywnym w dniu 24 lutego 2021 r.  

Lp. Zagadnienie Propozycje/opinie Stanowisko Wydziału Komunikacji Społecznej  
i Informacji 

1. Brak możliwości przygotowywania wniosków w 
przypadku mieszkańców, którzy nie korzystają z 
pakietu MS Word (formularze w dwóch formatach 
docx oraz open Office, czy np. rtf) 
 

Publikacja wniosków w dodatkowych 
formatach 

Uwaga uwzględniona 
Propozycja przyjęta do realizacji w ramach bieżącej 
realizacji procedury budżetu obywatelskiego na kolejne 
lata - począwszy od edycji na rok 2022. Ze względu na 
stopień szczegółowości, nie kwalifikuje się do ujęcia w 
regulaminie.  

2.  Limit 50% puli dla jednego projektu można by 
zaostrzyć nawet do poziomu 30% 
 
 
Niepotrzebny jest limit 50% ograniczający 
wartość pojedynczego projektu dla pul lokalnych, 
należy to zlikwidować, szczególnie dla małych 
okręgów 

1.Limit 50% jest dobrym pomysłem, 
ale tylko w przypadku większych 
okręgów, gdzie istnieje ryzyko 
zagarnięcia całej puli przez większe 
podmioty.  
--------------------------------------------------- 
2. Wprowadzić limit 30% dla jednostek 
miejskich, na których terenie ma być 
zrealizowany projekt. 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------
3. Wycena projektu, po uwzględnieniu 
limitu 50% wartości puli, powinna być 
zaakceptowana przez wnioskodawcę. 

Przyjęto limit kwotowy, uwzględniający zarówno opcję 
zwolenników ograniczenia, jak i potrzeby małych 
okręgów  
Postulaty dotyczące kwestii limitu 50% dla puli lokalnej 
wzajemnie się wykluczają: propozycja zachowania limitu 
50% / propozycja zmniejszenia limitu do 30% / propozycja 
zlikwidowania limitu).  
Zaletą limitu jest uniemożliwienie wykorzystania całej puli 
środków na pojedynczy projekt - wadą jest wykluczenie 
projektów lokalnych o większej wartości. 
 
Rozważona zostanie opcja fakultatywnego ustalania limitu 
środków dla wybranych osiedli, np. wg wielkości dostępnej 
puli środków lub wydzielania puli na realizację projektów o 
mniejszej wartości. 
 
------------------------------------------ 
Uwaga nieuwzględniona 
W większości przypadków wnioskodawca nie posiada 
wystarczającej wiedzy, aby prawidłowo określić koszty 
realizacji projektu - w związku z tym nie może posiadać 
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uprawnienia do zatwierdzania wyceny przygotowanej 
przez urzędników lub na zlecenie UMT.  

3.  Udział dzieci nieumiejących czytać i pisać w 
procedurze zgłaszania projektów/głosowaniu  
 

Dziecko, którego rodzic głosuje na 
projekt wykonuje tę czynność w 
imieniu dziecka, które niebawem 
będzie korzystać ze zrealizowanej 
inwestycji.  

Uwaga do dalszej analizy 
Propozycja zostanie  przeanalizowana na dalszym etapie 
przygotowywania projektu uchwały. Zgodnie  z  wymogami 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
zasady głosowania muszą zapewniać również 
bezpośredniość głosowania (art. 5a ust. 7 pkt 4 ww. 
ustawy).  

4.  Zawyżanie wartości projektów w ramach oceny 
merytorycznej, 
 

Zła analiza na etapie oceny 
merytorycznej powoduje złą wycenę. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wprowadzić zapis proponujący, że 
jeśli wycena pierwotna, wskazana 
przez wnioskodawcę, jest po 
weryfikacji wyższa o co najmniej 20%, 
należy skontaktować się ponownie w 
wnioskodawcą i zweryfikować 
wycenę. 
 
 
 
 
 

Uwaga nie dotyczy regulaminu, przyjęta do wiadomości 
Nie da się zapisać w regulaminie skutecznej formuły, 
zapewniającej 100% sprawdzalność dokonywanych wycen 
projektów. Wyceny projektów są każdorazowo 
wykonywane z należytą starannością i jednocześnie ze 
znaczącym, wielomiesięcznym wyprzedzeniem czasowym. 
Stąd należy przyjąć do wiadomości możliwość wystąpienia 
różnic pomiędzy szacunkami i rzeczywistymi kosztami 
uzyskanymi w wyniku przeprowadzonych postępowań na 
realizację zadań.  
 
Uwaga częściowo uwzględniona, wprowadzono zapisy w 
regulaminie 
W zakresie kontaktu z wnioskodawcą - tak, regulamin 
precyzuje obowiązek kontaktu z wnioskodawcą w ramach 
weryfikacji wniosku - taki kontakt jest standardowym 
postępowaniem. 
 
Zaproponowane określenie procentowe nie może być 
zastosowane - znaczna liczba autorów projektów, ze 
względu na brak wystarczającej wiedzy i doświadczenia, 
nie określa kosztów zadania - prosząc o wykonanie tej 
czynności przez miasto. 



 
 

11 
 

---------------------------------------------- 
Nie może być tak, że projekt, który 
dostaje mniej głosów, jest 
realizowany, a ten który dostał więcej 
nie jest. Jeśli brakuje małej kwoty na 
zrealizowanie zadania, to można 
skontaktować się z wnioskodawcą, 
żeby ograniczyć zakres projektu.  
 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------- 
Propozycja utworzenia banku rezerw 
inwestycji lokalnych, w których będą 
środki z niewykorzystanych pul. Środki 
te mogłyby być wykorzystane na 
pomysły mieszkańców, na wniosek 
mieszkańców i rad okręgów, w 
następnych latach. 
 
 
 
 
--------------------------------------------------- 
Propozycja zwiększenia zakresu 
projektu, wybranego do realizacji, w 
przypadku zawyżonej wyceny.  

---------------------------------------------- 
Uwaga nieuwzględniona 
Zakres projektu i jego szacunkowa wartość są ustalane na 
etapie weryfikacji merytorycznej, przed głosowaniem. 
Dokonywanie zmian w zakresie projektów po głosowaniu 
wydaje się być niedopuszczalne - zmieniłoby bowiem 
przedmiot dokonanego już wyboru, co jest 
niedopuszczalne. Zmiany takiej nie dopuszcza także przepis 
ustawowy ( art. 5 a ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym). 
 
W §29 ust. 4 regulaminu wskazano, że jeśli środki na 
realizację kolejnego zadania z listy nie będą wystarczające, 
uwzględnione zostanie pierwsze z następnych zadań na 
liście, którego koszt nie spowoduje przekroczenia puli 
dostępnych środków.  
------------------------------------------ 
Uwaga częściowo uwzględniona, mechanizm przepływu 
środków na zadania droższe niż szacunki 
Miasto prowadzi gospodarkę finansową w układzie 
budżetu rocznego, a także wieloletnich zadań, które są 
zapisane w wieloletniej prognozie finansowej. Budżet 
obywatelski także jest realizowany co do zasady w układzie 
rocznym. Środki na kolejne lata mogą przechodzić jedynie 
w sytuacji realizacji konkretnych zadań zapisanych w 
dokumentach wieloletnich. Spełnienie postulatu tworzenia 
przechodzącej z roku na rok rezerwy finansowej nie jest 
możliwe prawnie.  
------------------------------------------ 
Uwaga nieuwzględniona 
Celem budżetu obywatelskiego nie jest wydanie 
wszystkich posiadanych pieniędzy lecz zrealizowanie 
całego zakresu zadania wskazanego przez mieszkańców w 
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głosowaniu. Jeżeli występują oszczędności należy je 
przeznaczyć na kolejne zadania. Jest to postępowanie 
zgodne z obowiązkiem racjonalnego wydatkowania 
środków publicznych - w sposób celowy i oszczędny. 
 

5.  Nierzetelna ocena merytoryczna, 
 

- Uwaga nie dotyczy regulaminu, przyjęta do wiadomości 
Pracownicy dokonujący oceny merytorycznej dokładają 
wszelkich starań w celu wykonania rzetelnej i pełnej oceny 
możliwości realizacji zadania. W przypadku wystąpienia 
problemów należy je każdorazowo zgłaszać do ponownej 
weryfikacji. Temat do realizacji w ramach bieżącej realizacji 
procedury, niemożliwy do zagwarantowania w zapisie 
regulaminowym.  

6.  Za mały kontakt roboczy UMT z wnioskodawcą na 
etapie weryfikacji merytorycznej, realizacji 
wniosku, 
 

Zamieścić na liście wyników 
głosowania informację, który dział 
urzędu będzie realizować projekt. 

Uwaga przyjęta do realizacji 
Zagadnienie zbyt szczegółowe, aby uwzględniać 
propozycję w tekście Regulaminu, jednakże zostanie 
uwzględnione w trakcie realizacji procedury budżetu 
obywatelskiego na 2022 r. i kolejne.  

7.  Niewystarczająca rola rady okręgów w 
opiniowaniu projektów / Wystarczająca rola rady 
okręgu, 
 

Propozycja utworzenia platformy 
internetowej dla mieszkańców, gdzie 
torunianie będą mogli porozmawiać o 
zgłoszonych projektach. 
 

Uwaga nie dotyczy regulaminu 
W świetle obowiązujących przepisów lokalnych i krajowych 
rady okręgów mają nieskrępowaną możliwość 
wypowiadania się na temat zgłoszonych projektów na 
etapie weryfikacyjnym, a także kreowania aktywności 
mieszkańców okręgów w zakresie składania wniosków, ich 
opiniowania oraz głosowania. 
 
Wszyscy zainteresowani mają także okazję do prowadzenia 
dyskusji na temat projektów, np. z wykorzystaniem 
miejskiej strony na FB. 

8.  Za mała rola wnioskodawcy w procesie weryfikacji 
wniosków. Bez zgody wnioskodawcy nie powinno 
się niczego zmieniać, wnioskodawca ma prawa 

Brak propozycji Uwaga częściowo uwzględniona  
W regulaminie znajdują się zapisy dotyczące sposobu 
weryfikacji wniosków. Ewentualne zmiany wprowadzane 
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autorskie do swojego pomysłu. 
 

na etapie weryfikacji są każdorazowo uzgadniane z 
wnioskodawcą. Co do zasady także w procesie realizacji 
uczestniczy wnioskodawca w zakresie doradczo-
konsultacyjnym. 
  

9.  Nie powinno się prosić o numer PESEL przy 
głosowaniu na projekty w ramach budżetu 
obywatelskiego 

Propozycja zastosowania platformy  
e-PUAP w celu weryfikacji osoby 
składającej wniosek.  

Do dalszej analizy 
Propozycja zostanie poddana analizie na dalszym etapie 
przygotowywania projektu uchwały. Numer PESEL, 
wykorzystywany dotychczas w procedurze budżetu 
obywatelskiego, służył wyłącznie weryfikacji 
„jednokrotności”  głosowania. Wszelkie dane są usuwane z 
systemów niezwłocznie po zakończeniu procedur 
związanych z wyborem projektów.  

10.  Efekt końcowy jest inny niż to, co zapisano w 
projekcie i przyjęto do realizacji, 
 

Projekt powinien być maksymalnie 
doszczegółowiony.  
Należy zwracać uwagę na jakość 
zakupionych materiałów. 

Nie dotyczy regulaminu, przyjęto do wiadomości 
Zagadnienie nie podlega uwzględnieniu w Regulaminie 
budżetu obywatelskiego. Uwaga do realizacji na etapie 
weryfikacji merytorycznej wniosków i procedury 
przetargowej.  

11.  Niewystarczająca jakość realizacji i zmiana zakresu 
zadania już po wyborze projektu, 
 

Wprowadzić zapis mówiący o 
konieczności skontaktowania się 
pracownika urzędu z wnioskodawcą 
przed realizacją zadania.  
Wprowadzić zapis mówiący o 
konieczności kontaktu z 
wnioskodawcą na każdym etapie 
procedury budżetu obywatelskiego.  

Uwaga uwzględniona 
Propozycję uwzględniono przy propozycji zmiany  zapisów 
w § 16 Regulaminu budżetu obywatelskiego.  

12.  Problemy z dostępnością obiektów powstałych w 
ramach budżetu obywatelskiego. Problemy 
korzystaniem z infrastruktury powstałej w ramach 
BO na terenie SP nr 24, 

- Dziękujemy za zgłoszoną uwagę 
Regułą wskazaną w §13ust. 4 pkt 7 Regulaminu budżetu 
obywatelskiego jest, aby obiekt spełniał warunki 
ogólnodostępności.  Inwestycje zrealizowane w ramach 
budżetu obywatelskiego  na terenie SP nr 24 spełniają 
warunek ogólnodostępności (brama szkoły jest otwarta) – 
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zamknięcie siłowni i placu zabaw w ubiegłym roku 
wynikało z konieczności dostosowania się do przepisów 
prawa w związku z przeciwdziałaniem pandemii 
koronawirusa SARS-Cov-2.  Wizja lokalna przeprowadzona 
przez pracownika Wydziału Komunikacji Społecznej i 
Informacji Przeprowadzona po spotkaniu nie wykazała 
żadnych nieprawidłowości w tym zakresie.   

13.  Gromadzenie kwot / puli przy instytucjach / 
jednostkach organizacyjnych, np. szkołach czy  
uniwersytecie, kumulacja środków w konkretnych 
miejscach = nierównomierny rozwój miasta, 
 

Ograniczyć do 30 % pulę środków 
dostępną w ramach danego okręgu 
dla tego typu podmiotów 

Uwaga nieuwzględniona, obecne zapisy są wystarczające  
Wnioski do budżetu obywatelskiego są składane przez 
mieszkańców, a nie instytucje. Nie jest możliwe 
przeprowadzanie każdorazowo weryfikacji, czy i jaka 
instytucja - miejska / nienależąca do miasta / niepubliczna 
/ społeczna / itp. jest inspiratorem dla osoby składającej 
wniosek. Na wielu osiedlach występuje deficyt 
niezagospodarowanych gruntów miejskich i obszerne 
tereny szkół są naturalnym miejscem realizacji kolejnych 
zadań publicznych. Wyłączenie tych terenów w sposób 
znaczący utrudniłoby udział mieszkańców tych osiedli w 
budżecie obywatelskim.  

14.  Potrzebny jest bilans podsumowujący na koniec 
realizacji rocznej budżetu obywatelskiego, 
 

- Uwaga nieuwzględniona 
Informacja o stanie realizacji projektów wybranych w 
ramach budżetu obywatelskiego jest zamieszczana co roku 
w raporcie o stanie miasta, a także na mapach Google 
dostępnych w sieci internetowej.  

15.  Brak wskazania działu prowadzącego projekt na 
liście wybranych projektów, 
 

- Uwaga uwzględniona  
Informacja o dziale/jednostce UMT odpowiedzialnej za 
realizację projektu będzie publikowana w miejskim 
serwisie internetowym poświęconym budżetowi 
obywatelskiemu w Toruniu. Realizacja propozycji nie 
wymaga zmiany w regulaminie. 

16.  Brak kontaktu z działami merytorycznymi w 
trakcie realizacji projektów. 

- Uwaga uwzględniona 
Postulat zostanie uwzględniony w projekcie  zmiany 
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 zapisów w paragrafie 16 Regulaminu budżetu 
obywatelskiego. 

17.  Wskazać jednego koordynatora, który będzie dbał 
o jakość wykonania poszczególnych zadań 
realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego. 

- Uwaga nieuwzględniona 
Zadanie wybrane w budżecie obywatelskim jest takim 
samym zadaniem jak każde inne przedsięwzięcie wpisane 
do budżetu miasta.  Nie jest możliwe wskazanie jednej 
osoby odpowiedzialnej za realizację różnorodnych 
tematycznie i merytorycznie projektów wybranych w 
procedurze budżetu obywatelskiego, mieszczących się w 
katalogu zadań własnych gminy, obejmującym szeroki 
zakres wielu dziedzin życia społecznego.   

18.  Umowa wolontariacka na doglądanie obiektu 
powstałego w ramach BO, 

- Do dalszej analizy 
Propozycja zostanie przeanalizowana na dalszym etapie 
przygotowywania projektu uchwały. 

19.  Brak mechanizmu utrzymania infrastruktury 
powstałej w ramach BO, może umowy 
wolontariackie? Wnioskodawca powinien 
zaproponować sposób utrzymania, 

- Do dalszej analizy 
Propozycja zostanie  przeanalizowana na dalszym etapie 
przygotowywania projektu uchwały. 

20.  Potrzebne są środki na utrzymanie projektów z 
budżetu obywatelskiego - warto część puli 
wydzielić na ten cel, 

Dobrze skonstruowana umowa  z 
wykonawcą umożliwi właściwe 
utrzymanie obiektu powstałego w 
ramach budżetu obywatelskiego. 
--------------------------------------------------- 
Nie powinniśmy wydzielać odrębnej 
puli na tej cel, należy zwracać uwagę 
na odpowiednie zapisy umowy z 
wykonawcą w zakresie gwarancji. 
---------------------------------------------------
Należy zadać pytanie, kto jest 
właścicielem obiektu po jego 
wykonaniu. Właścicielem jest Miasto i 
to właściciel obiektu ma dbać o ten 

Uwaga częściowo uwzględniona 
Uwaga przyjęta do realizacji na etapie wykonawczym, nie 
wymaga zmian w regulaminie. 
 
------------------------------------------ 
Dziękujemy za opinię.  
 
 
 
------------------------------------------ 
Dziękujemy za opinię. 
Każde z zadań powstałych w ramach budżetu 
obywatelskiego jest przekazywane „na stan” właściwego 
działu UMT lub jednostki miejskiej i utrzymywane w 



 
 

16 
 

obiekt.  ramach bieżącej działalności tego działu / jednostki. W 
przypadku zadań realizowanych na terenach nienależących 
do miasta każdorazowo podpisywana jest umowa 
zobowiązująca gestora gruntu do właściwego utrzymania 
obiektu. 
 

21. Pieniądze wydawane są na „zbytki” – inwestycje 
niekoniecznie zaspokajające potrzeby lokalnej 
społeczności, 

- Dziękujemy za opinię. 

22. Wspólne uzgodnienia rad okręgów w sprawie 
realizacji projektów ponadlokalnych.  

- Uwaga nie dotyczy regulaminu  
Rady okręgu mogą w sposób nieskrępowany kontaktować 
się miedzy sobą i dokonywać wspólnych uzgodnień 
względem proponowanych przez mieszkańców zadań do 
budżetu obywatelskiego, a także inspirować mieszkańców 
osiedli, na których działają, do podejmowania Inicjatyw 
związanych z projektami do budżetu obywatelskiego.  

23. Budżet obywatelski powinien być wartością 
dodaną, a nie powodować zmniejszenie budżetu 
danego wydziału o kwotę wybraną w ramach 
budżetu obywatelskiego.  Budżet obywatelski jest 
traktowany jako źródło oszczędności w działach, 
nie powinno się ograniczać zwykłych 
zaplanowanych działań tylko dlatego, że wybrano 
takie zadanie w ramach budżetu obywatelskiego. 

- Uwaga nieuwzględniona 
Zadania z budżetu obywatelskiego różnią się od innych 
zadań wpisanych do budżetu miasta jedynie sposobem 
decydowania o ich wyborze - te z budżetu obywatelskiego 
wybierają w głosowaniu mieszkańcy, o wyborze 
pozostałych zadań własnych gminy decydują radni podczas 
sesji budżetowej. Dla obu pakietów zadań źródłem 
finansowania jest budżet miasta Torunia. Nie można więc 
traktować budżetu obywatelskiego jako ekstra pieniędzy, 
których przeznaczenie nie ma żadnego wpływu na 
realizację pozostałych zadań gminy.  

24. Problem niewykorzystanych środków w pulach 
lokalnych – zaoszczędzone środki powinny 
„pozostać” w puli lokalnej.  

- Do dalszej analizy, częściowo uwzględnione,  mechanizm 
przepływu środków na zadania droższe niż szacunki 
Problem rozdziału zaoszczędzonych środków jest 
zagadnieniem dość szczegółowo opisanym w regulaminie. 
Należy zauważyć, że jest to problem złożony, a głównym 
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Uwagi zgłoszone drogą elektroniczną: 
 
 

Lp. Propozycja/uwaga 
Odpowiedź Wydziału Komunikacji Społecznej  

i Informacji 

1. Tak myślę sobie, że może radni potrzebowaliby przed głosowaniem wysłuchać kilku 
historii jak w praktyce wygląda ten udział obywatela w procesie to może łatwiej by 
było im podjąć decyzję za zmianami. Sama inicjatywa jest najlepsza na świecie, a w 
praktyce człowiek traci siły a finał i tak często jest odległy od zamierzonego celu. 
Proszę o uwzględnienie tego gdzieś w tych rozważaniach, historia zawsze lepiej 
obrazuje niż suchy raport 

Dziękujemy za opinię.  

czynnikiem utrudniającym rozwiązanie tego problemu jest 
brak możliwości dokonania precyzyjnej wyceny  z 
wielomiesięcznym wyprzedzeniem oraz upływ czasu 
utrudniający lub uniemożliwiający realizację zadań z 
pozyskanych oszczędności - właśnie ze względu na brak 
czasu, związany z późnym ujawnieniem się oszczędności. 
Uwaga zostanie ponownie poddana wnikliwej analizie na 
etapie dalszych prac nad zmianami w regulaminie.  

25. Propozycja ograniczenia lub rezygnacji z budżetu 
obywatelskiego - na jakiś czas w dobie kryzysu 
wywołanego koronawirusem, jako dobry przykład 
solidarności społecznej.  

- Propozycja odrzucona  
Procedura budżetu obywatelskiego zgodnie z art. 5a ust. 5 
ustawy o samorządzie gminnym jest zadaniem 
obligatoryjnym dla gmin na prawach powiatu, a taką 
gminą jest Gmina Miasta Toruń. Odstąpienie od realizacji 
tego zadania nie jest więc możliwe w świetle prawa.  
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2.  Czy, a jeżeli tak, to co należy zmienić w regulaminie? 
Odpowiedz: Tak. Osoby nie będące mieszkańcami danego osiedla nie powinny mieć 
możliwości głosowania na projekty z posa swojego osiedla. To naturalne że decydować 
o sprawach danego osiedla powinni tylko jego mieszkańcy.  
 
 
 
Jakie problemy związane z procedurą przygotowywania, składania i oceną wniosków 
zauważają mieszkańcy 
Odpowiedz: Na etapie oceny wniosków powinno się je doprecyzować gdyż po ich 
przegłosowaniu często są kłopoty z ich realizacją. Urzędnicy powinni w formie 
pisemnej korespondować z wnioskodawcą . 
 
Kto powinien być uprawniony do udziału w procedurze budżetu obywatelskiego? 
Odpowiedz. Zamieszkujący na danym osiedlu, niekoniecznie zameldowani. 
 
Czy dzieci niepotrafiące czytać i pisać mogą brać udział w głosowaniu? 
Odpowiedz : Nie 
 
Czy ograniczenie wartości pojedynczego zadania lokalnego do 50% dostępnej puli 
środków się sprawdza? 
Odpowiedz: Tak 
 
Czy w budżecie obywatelskim powinny być wydzielone specjalne pule tematyczne, np. 
rekreacja, zieleń, sport? Odpowiedz: Nie 
 
 
Co sądzą mieszkańcy o propozycji wyodrębnienia części środków z puli łącznej budżetu 
obywatelskiego z przeznaczeniem na utrzymanie bieżące i naprawy infrastruktury 
powstałej w tej procedurze? 
Odpowiedz. Nie zgadzam się gdyż po kilku latach Budżet Obywatelski w dużym stopniu 
może stać się źródłem finansowania tylko utrzymania i napraw infrastruktury 

Dziękujemy za opinię.  
Zagadnienie było analizowane podczas poprzedniej 
modyfikacji regulaminu. Wprowadzono mechanizm 
swobodnego wyboru listy jednej lokalnej przez 
głosującego, który się sprawdza. 
 
 
Obecnie obowiązująca procedura uwzględnia tę 
propozycję. 
 
 
 
 
Tak właśnie jest w obecnej procedurze, bazującej na 
oświadczeniu. 
 
Różne głosy/opinie uczestników ewaluacji. 
 
 
Różne głosy/opinie uczestników ewaluacji. 
 
 
 
Różne głosy/opinie uczestników ewaluacji. 
Nieuwzględniono. 
 
 
Dziękujemy za opinię. 
 
 
Brak propozycji do regulaminu. 
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powstałej przy jego udziale. Faktem jest że MOSIR i inne agendy miejskie 
niedostatecznie zajmują się utrzymaniem i bieżącymi naprawami infrastruktury 
powstałej w ramach Budżetu Obywatelskiego. To trzeba zmienić - wyznaczyć nowe, 
lepsze standardy ale nie w ramach Budżetu Obywatelskiego.  
 
Czy należy wprowadzić minimalny próg poparcia dla projektów lokalnych i 
ogólnomiejskich, które trzeba zdobyć w głosowaniu, by kwalifikować je do realizacji? 
Nie. Projektów jest bardzo mało. Możemy o tym pomyśleć jak na osiedlu będzie 20 
projektów do głosowania   
 
W jaki sposób regulamin mógłby uwzględniać udział mieszkańców w opiece nad 
miejscami urządzonymi w ramach budżetu obywatelskiego? 
W żaden. To nie jest zadanie mieszkańców ale Urzędu Miasta Torunia.  Po to płacimy 
podatki. 

 
 
 
 
 
Różne głosy/opinie uczestników ewaluacji. Nie 
wprowadzono progu 
 
 
 
Dziękujemy za opinię. 

3.  Mój post płaczu lub nienawiści, naszych mieszkańców Działek Św. Józefa po 
"wygranym" głosowaniu o CYPEL CH 048  w Budżecie Obywatelskim!!??!!To jest 
straszna krzywda i niesprawiedliwość! 
Nowy regulamin nie może dopuszczać do takich krzywd!!! 
Witam Wszystkich i bardzo dziękuję za wspaniałe głosowanie na nasz "Cypel" CH 0483. 
Uzyskaliśmy wspaniały wynik 161 głosów!!!, ale urzędnicy go odrzucili, a do realizacji 
zakwalifikowano projekty, które uzyskały dużo mniej głosów: Projekt Rady Okręgu 
Chełmińskie (Świętom Chełmionki...  93 głosy i drugi z Brzezin = 61 głosów .  
Obydwa projekty razem mają mniej głosów niż nasz Cypel, ale to one będą 
realizowane.  
To zgroza!!! 
Mieszkańcy Działek Św. Józefa mają dzisiaj niesamowite poczucie krzywdy, a nawet 
manipulacji!  
Trzymajmy się!  
Myślę, że jest to następny, mocny argument za walką o Radę Okręgu BIELANY!!!???  
pozdrawiam i dziękuję: (…) 
2) MANIPULACJE Budżetem Obywatelskim przez urzędników!!!  
To jest chamstwo i arogancja urzędników wspierana przez prezydenta Michała 

Dziękujemy za opinię 
§29 ust. 4  Regulaminu budżetu obywatelskiego wskazuje, 
że  jeśli środki na realizację kolejnego zadania z listy nie 
będą wystarczające, uwzględnione zostanie pierwsze z 
następnych zadań na liście, którego koszt nie spowoduje 
przekroczenia puli dostępnych środków.  
 
Zagadnienie zostanie ponownie rozważone w ramach 
przygotowywania projektu zmian regulaminu. 
 
 
 
 
 
 
 
Brak propozycji do regulaminu  
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Zaleskiego.Oczywiście w majestacie kulawego prawa BO! 
Pan dyr MZD Rafał Wiewiórski celowo i z wyrafinowanym wyczuciem podniósł o jakieś 
50% domniemany koszt wykonania Cypla CH 048 i w ten sposób wprowadził do 
realizacji projekt Rady Okręgu Chełmińskie "Święto Chełmińskiego na Starych 
Bielanach" i inny z Brzezin. Razem mają mniej głosów niż nasz odrzucony CYPEL. 
3) Jeszcze gorsze, MANIPULACJE Budżetem Obywatelskim praktykowane przez 
urzędników!!!  
 Wskazuję na nadużycia urzędników opiniujących i wyceniających projekty, którzy 
swoimi wyrafinowanymi sposobami mogą zniszczyć każdy,im niewygodny projekt. 
Skutecznym posunięciem palca urzędniczego KBRD i Pan dyr. Wiewiórski 
„wycina”/niszczy co chce i tak: 

• najpewniejszym środkiem zablokowania projektu jest, „załatwienie” 
negatywnej opinii KBRD, której każda opinia traktowana jest jak urzędnicza 
wyrocznia, bez poinformowania zainteresowanego i żadnej możliwości 
merytorycznego odwołania czy sprostowania opinii. (Na przykład wniosek CH 
0482 Parking przy Poczcie Polskiej Szosa Chełmińska 140)  

• Bardziej wyrafinowaną metodą zniszczenia wniosku jest kilkukrotne zawyżenie 
szacunków jego kosztów, to gwarantuje w przyszłości odrzucenie projektu 
nawet przy uzyskaniu ogromnej ilości głosów w publicznym głosowaniu; 

• Tą metodą potrafią całkowicie zablokować projekt (np.O 0701 ) poprzez nie 
dopuszczenia wniosku do głosowania publicznego. Kalkulacja Miasta planowo 
zawyżona ok 500% skutek: "Koszt 5 mln zł przekracza dostępną pulę środków - 
Nie dopuszczony do Głosowania Publicznego"!. Faktyczny koszt  tej inwestycji 
miał zamknąć się pomiędzy 600 tys. zł, a 840 tys. zł.Nowy regulamin BO musi 
takie praktyki zablokować 

4. Moim postulatem jest, aby ograniczyć możliwość finansowania placówkom / 
instytucjom, które już są (szczególnie te cyklicznie) dofinansowywane przez UM. 
Pisałam do Państwa dwa razy, ale moja uwaga nie została uwzględniona. 
Chodzi mi o przypadek SP 24, gdzie załatwia się 2 w 1 czyli niby tereny dla 
mieszkańców, ale boisko i siłownię też ma szkoła dla siebie (uczniów). Nie mam nic 
przeciwko polepszaniu stanu miejsc zabaw dla dzieci. Chodzi mi o klarowny przekaz / 

Uwaga nieuwzględniona 
Regułą wskazaną w §13 ust. 4 pkt 7 Regulaminu budżetu 
obywatelskiego, jest aby obiekt spełniał warunki 
ogólnodostępności i taki warunek spełniają obiekty 
zrealizowane  w ramach budżetu obywatelskiego na 
terenie SP nr 24. Inwestycje realizowane na terenach 
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zapis w regulaminie - finansowanie inicjatyw mieszkańców, a nie dyrekcji szkoły.  
Przypominam, że szkoła otrzymała już ok 1 300 000,00 zł z kilku projektów! 
Można też wprowadzi zapis - limit do pewnej kwoty wykorzystanej już na projekty 
obywatelskie przez jedną placówkę. (…) 

placówek oświatowych służą lokalnej społeczności i nie są 
to inicjatywy dyrekcji szkoły, tylko mieszkańców. 
Wnioski do budżetu obywatelskiego są składane przez 
mieszkańców, a nie instytucje. Nie jest możliwe 
przeprowadzanie każdorazowo weryfikacji, czy i jaka 
instytucja - miejska / nienależąca do miasta / niepubliczna 
/ społeczna / itp. jest inspiratorem dla osoby składającej 
wniosek. Na wielu osiedlach występuje deficyt 
niezagospodarowanych gruntów miejskich i obszerne 
tereny szkół są naturalnym miejscem realizacji kolejnych 
zadań publicznych. Wyłączenie tych terenów w sposób 
znaczący utrudniłoby udział mieszkańców tych osiedli w 
budżecie obywatelskim.  

5.  Problemami podczas realizacji zadań z budżetu obywatelskiego  jakie spotkałam przy  
projektach są : 
1. Brak prawidłowego nadzoru nad wykonującym pielęgnację łąk kwietnych  (opryski 
herbicydami)  
2. Uwzględnia się często zadania ze względu na charakter i lokalizację,  
nieodpowiednie dla realizacji z budżetu obywatelskiego,  jak 
- parkingi przy osiedlach i budynkach, z których korzystają mieszkańcy wspólnot i 
spółdzielcy- zapewnienie tych miejsc to obowiązek deweloperów/spółdzielni 
- wyposażenie w budynkach szkolnych i remonty niedostępnych dla społeczności 
pozaszkolnej boisk, placów zabaw itd. (Miało to miejsce w szkole nr 14 i 24) 
3. Niedopuszczalne jest zajmowanie terenów czynnych biologicznie przez inwestycje z 
budżetu obywatelskiego,  ponieważ straty w środowisku naturalnym są w naszym 
mieście na skutek inwestycji ogromne. BO ma służyć mieszkańcom i uwzględniać 
zasady zrównoważonego rozwoju. 
Zadania, które powinny być finansowane z budżetu miasta nie mogą być realizowane 
ze środków BO. Jeśli  takie są jednak  zgłaszane przez mieszkańców, to winny być 
sygnałem dla UM, że takie są pilne potrzeby i oczekiwania obywateli. Najlepiej w takiej 
sytuacji informować wnioskodawców o tym i wprowadzić do planu inwestycyjnego 
miasta ich realizację w możliwie najkrótszym czasie.  

Dziękujemy za opinię 
Brak propozycji rozwiązań. 
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6.  1)Brakuje odpowiedzialności urzędów merytorycznych za oszacowanie kosztorysu 
wstępnego vs późniejsze wykonanie. 
 Przykład: (…) CH0127 Bądźmy aktywni na Topolowym Ludziku (BO 2018). (…) Podczas 
weryfikacji  zredukowano budżet do 7 tysięcy złotych,\(…) Po tym jak projekt wygrał 
usłyszałam, że musimy zmniejszyć zakres projektu (ilość godzin pracy animatora), 
ponieważ przeznaczone środki są niewystarczające. Ten sam urząd zarzuca 
przeszacowanie, obcina budżet, a pół roku później informuje o konieczności redukcji 
zakresu (Mieszkańcy głosowali na pełen zakres). 
Korespondencja w tej sprawie: (…) 
2)W zbyt dużym, często niezrozumiałym stopniu Prezydent/Wydziały merytoryczne 
wpływają na zakres projektu  zaproponowany przez Mieszkańców. Problemem jest to , 
że często wpływają tak silnie, że projekt przestaje być projektem wnioskującego i co 
gorsza projektem, na którego głosowali Mieszkańcy 
przykład łąki kwietne . Nawet po weryfikacji kosztów projektu przez Prezydenta, było 
na nie przeznaczone 300 tysięcy złotych. Zakres projektu był dokładnie opisany i na 
taki zakres głosowali Mieszkańcy. Po czym, ipo głosowaniu, zadecydowano, że duża 
część punktów z projektu nie zostanie zrealizowana (m.in.. wymiana ziemi), kilka 
lokalizacji z roślinami miododajnymi ( nie miały być same łąki) – po prostu zastąpiono 
łąkami-nie pytając wnioskodawcy; zamiast ogrodzenia naturalnego na Skwerze 
Borowików postawiono ogrodzenie z siatki. (…) 
3) W budżecie obywatelskim nie ma uregulowanego wątku partycypacji 
wnioskodawców. Często nie są zupełnie angażowani w realizacje projektów, a w 
momencie jak są zaangażowani na nich przerzuca się odpowiedzialność – a my jako 
mieszkańcy chcemy być zaangażowani na wszystkich etapach realizacji projektu, 
chcemy realizacji zakresu projektów jakie złożyliśmy, a już na pewno jakie były 
wygłosowane, ale potrzebujemy też wsparcia ekspertów z Miasta. 
4) Jeżeli Mieszkańcy są włączani w proces konsultowania realizacji projektów, to 
często dostają zapytanie, przy którym nie daje się im wystarczającej ilości czasu 
odpowiedź, wywierając presję na konieczność odpowiedzi np. w ciągu 1 dnia, bo 
projekt za długo był w opracowaniu i jak najszybciej trzeba go realizować dalej. To nie 
jest współdziałanie na zasadach partnerstwa. 
5))graniczenie głosowania niemal zupełnie do Internetu bardzo utrudnia głosowanie 

Uwaga częściowo uwzględniona 
 
Brak propozycji zmiany w regulaminie. 
 
 
 
 
 
 
Zapisy dotyczące współpracy z autorem projektu na etapie 
weryfikacyjnym znajdują się w regulaminie i są stosowane. 
Ew. odstępstwa są każdorazowo analizowane traktowane 
jako niewłaściwe i wymagające skorygowania. W ramach 
aktualizacji regulaminu zagadnienie będzie wzmocnione. 
 
 
 
 
 
  
Brak propozycji zmiany w regulaminie. Zagadnienie 
zostanie ponownie rozważone pod kątem możliwości 
wprowadzenia stosownego zapisu w regulaminie. 
 
 
 
Brak propozycji zmiany w regulaminie. 
 
 
 
 
Regulamin nie ogranicza głosowania wyłącznie do 
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osobom starszym i/lub osobom nie korzystającym z Internetu.  
 
 
 
6) Niejasne sprecyzowanie możliwości/zasad/wysokości projektów które można złożyć 
na miejskie jednostki organizacyjne typu szkoły czy Przedszkola 
 Mieszkańcy z lokalnym projektem nie maja szans „w starciu” ze szkołą czy 

przedszkolem 
 Projekty dla szkół czy przedszkoli zagarniają często dużą część budżetów 

lokalnych, co jest bardzo krzywdzące dla pozostałych projektów 
 Po realizacji projektów w szkołach czy przedszkolach jest problem z pełnym 

udostępnieniem tych lokalizacji dla Mieszkańców – przykład PM6, SP4 
(interwencje RO 11) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7) Miasto dopuszcza do głosowania projekty, które dopiero po głosowaniu zostają 
zweryfikowane jako „nie da się, trzeba zmienić zakres”. Przykład: CH0424 Żwirki i 

internetowego. Odbywa się także głosowania na papierze, 
w tym w wyznaczonych punktach. 
 
 
Nie ma możliwości dopuszczenia do głosowania projektów, 
które realizowałyby zadania statutowe jednostek 
miejskich. Głosowane są natomiast projekty do realizacji na 
terenie jednostek miejskich. Projekty, realizowane na 
terenie szkół oraz przedszkoli, służą lokalnej społeczności i 
zgodnie z §13 ust. 4 pkt 7 muszą jednak spełniać kryterium 
ogólnodostępności. Inwestycje realizowane na terenach 
placówek oświatowych służą lokalnej społeczności i nie są 
to inicjatywy dyrekcji szkoły, tylko mieszkańców. 
Wnioski do budżetu obywatelskiego są składane przez 
mieszkańców, a nie instytucje. Nie jest możliwe 
przeprowadzanie każdorazowo weryfikacji, czy i jaka 
instytucja - miejska / nienależąca do miasta / niepubliczna 
/ społeczna / itp. jest inspiratorem dla osoby składającej 
wniosek. Na wielu osiedlach występuje deficyt 
niezagospodarowanych gruntów miejskich i obszerne 
tereny szkół są naturalnym miejscem realizacji kolejnych 
zadań publicznych. Wyłączenie tych terenów w sposób 
znaczący utrudniłoby udział mieszkańców tych osiedli w 
budżecie obywatelskim. W przypadku wątpliwości w tym 
zakresie Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji 
podejmuje interwencje mające na celu wyjaśnienie 
wszelkich nieścisłości dotyczących korzystania z terenu, na 
którym zrealizowano projekt w ramach budżetu 
obywatelskiego. 
 
Co do zasady nie zmienia się zakresu merytorycznego 
projektów po dokonaniu wyboru w głosowaniu. Ew. 
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Wigury Zieloną Ulicą (BO2018); pozwolono głosować na projekt, w którym głównym 
elementem było posadzenie lip wzdłuż ulicy Żwirki i Wigury. Ludzie oddali głosy, po 
czym okazało się, że w związku z przebiegiem sieci nie można tam posadzić drzew. 
Mieszkańcy dostali krzewy-róże- ale nie na to głosowali! 
 
8) Brak relacji pomiędzy przyjęciem do  realizacji kolejnych inwestycji z BO , a ich 
późniejszym utrzymaniem. Nie istnieją inwestycje, których nie trzeba później 
utrzymywać, a Miasto jakby nie brało tego pod uwagę. 
To Miasto realizuje projekty z BO. To miasto jest odpowiedzialne za to, aby 
poinformować odpowiedni Wydział, którego zadaniem jest utrzymanie danego placu 
czy skweru, że inwestycja została zrealizowana i należy ją włączyć w regularną 
pielęgnację. 
 Przykłady:   
 Rewitalizacja skweru przy ul. Św. Józefa. Projekt i realizacja CH0440 , BO 2019. 

Pół roku po zakończeniu prac na skwerze byłam odsyłana pomiędzy urzędami 
zanim zdecydowano kto ma opróżniać 4 śmietniki postawione w ramach 
realizacji projektu 

 130 punktów zieleni- śmietniki nie są opróżnianie wystarczająco często, śmieci 
się z nich wysypują z każdej strony  

odstępstwa od tej zasady wymagają uzasadnienia i 
konsultacji z wnioskodawcą. 
 
 
 
Zadania zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego 
są utrzymywane przez właściwe merytorycznie jednostki 
miejskie lub gestorów terenów, na których zostały 
wykonane (na podstawie umów) - na takich samych 
zasadach, jak pozostały majątek danego typu.  

7.  1. Ręczne sterowanie budżetem obywatelskim przez prezydenta i wiceprezydentów, 
które doprowadzają do zupełnego wynaturzenia idei projektów tkniętych 
ingerencjami. 
Szczególnie było to widać w sprawie projektu wykonania ścieżek w lesie na 
Bielawach https://nowosci.com.pl/torun-las-na-bielawach-zgarnal-polowe-puli-z-
partycypacji/ar/c3-10803976. 
Kolejny taki przypadek: "Łąki kwietne i rośliny miododajne" na 2020 rok. Projekt 
zakładał rzetelne wykonanie z rynkową ceną łąk wzdłuż całej ul. Grudziądzkiej za 300 
tys. zł z wymianą ziemi, podlewaniem, słowem - profesjonalnie. Skończyło się na 
karykaturze projektu za 40 tys. zł, gdzie na koniec firma zakładająca "łąki" popryskała 
je glifosatem, który jest zakazany na miejskich terenach zieleni. Prezydentowi czy 
wiceprezydentowi, nieistotne, nie spodobała się wymiana ziemi. Ok, rozumiem, ale to 

1. Nie ma ręcznego sterowania budżetem obywatelskim. 
Kwestie postępowania przy zgłaszaniu i wyborze projektów 
ustala lokalny regulamin, a realizacji - obowiązujące 
przepisy prawa. Ew. odstępstwa jakościowe przy realizacji 
sa zgłaszane i korygowane. 
Zapisy dotyczące współpracy z autorem projektu na etapie 
weryfikacyjnym znajdują się w regulaminie i są stosowane. 
Ew. odstępstwa są każdorazowo analizowane traktowane 
jako niewłaściwe i wymagające skorygowania. W ramach 
aktualizacji regulaminu zagadnienie będzie wzmocnione. 
 
Ew. zmiany na etapie realizacyjnym, są możliwe jedynie w 

https://nowosci.com.pl/torun-las-na-bielawach-zgarnal-polowe-puli-z-partycypacji/ar/c3-10803976
https://nowosci.com.pl/torun-las-na-bielawach-zgarnal-polowe-puli-z-partycypacji/ar/c3-10803976
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nie jest projekt prezydenta, tylko mieszkańców i to mieszkańcy powinni mieć tu chyba 
ważniejszy głos niż jeden urzędnik, który nie ma wykształcenia w zakresie architektury 
krajobrazu czy nawet ogrodnictwa. Skoro projekt przeszedł weryfikację przez 
specjalistów zatrudnionych w BOM i został poddany pod głosowanie w takiej formie, 
to ingerencje w merytorykę zadania po głosowaniu nie powinny mieć miejsca. 
Zupełnie skandaliczne jest w mojej ocenie oszczędzanie na takich realizacjach. W 
efekcie oszczędności na projekcie łąk kwietnych, około 100 tys. zł przeszło na projekt 
parkingu przy Przedszkolu Miejskim nr 17, gdzie wycięto drzewa. Proszę to sobie 
uzmysłowić: pieniądze z projektu proekologicznego, zwiększająco bioróżnorodność, 
poprawiającego estetykę, chłonność gleb, oczyszczanie powietrza przeszły na 
powstanie betonowego parkingu i wycinkę drzew. To są krótkofalowe skutki takich 
działań. Długofalowe mogą być takie, że w pobliżu przedszkola będzie więcej aut, co w 
połączeniu z obecnością małych dzieci może skończyć się wypadkiem, a złe nawyki 
transportowe rodziców tylko się utrwalą. 
Podsumowując: Mieszkańcy głosują na określony projekt za określone pieniądze - taka 
zasada powinna być zapisana w regulaminie - być może przy definicji tego czym jest 
"projekt"? Zasada wielokrotnej weryfikacji i wyceny powinna zniknąć. Każdy, kto zna 
prawo, wie, że przetarg się może różnie rozstrzygnąć i taka weryfikacja budżetu jest 
wystarczająca w mojej ocenie.  
2. Brak kontaktu Wydziałów i jednostek z wnioskodawcą. W szczególności ze strony 
MZD i MOSiR.  
 
 
Kilka moich projektów zostało już zrealizowanych i muszę powiedzieć, że tylko Biuro 
Ogrodnika Miejskiego nawiązuje kontakt i współpracuje z wnioskodawcą, dzięki czemu 
można skierować projekt na właściwe tory, gdyby doszło do jakiś nieporozumień. Tą 
współpracę oceniam zupełnie pozytywnie, może ewentualnie przydałby się jeszcze 
kontakt weryfikacyjny - przed tym, gdy na BIP pojawia się ogłoszenie o poszukiwaniu 
wykonawcy, żeby sprawdzić z wnioskodawcą czy czegoś nie zapomniano czy nie 
przeoczono, co było zawarte we wniosku i potem z samym wykonawcą. Natomiast 
MZD w ogóle się nie kontaktuje z wnioskodawcami, usuwa samowolnie elementy 
projektów, doprowadza do jakiś zupełnie absurdalnych sytuacji, jak miałam w 

określonych warunkach . 
 
Kwestie wyceny projektów, ze względu na upływ czasu i 
duży odstęp pomiędzy dokonaniem wyceny a planowana i 
możliwa realizacją wymagają wielokrotnej korekty i 
aktualizacji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Propozycja przyjęta do wiadomości - do korekty na 
etapie realizacyjnym, bez możliwości wpisania zagadnienia 
do regulaminu (jako zbyt szczegółowego). 
 
Ew. zmiany na etapie realizacyjnym, są możliwe jedynie w 
określonych warunkach. 
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przypadku narożnika ul. Olbrachta, gdzie z trzech elementów projektu wykonano dwa, 
z czego prawidłowo tylko jeden w postaci wymiany czterech czy pięciu słupków od 
strony ulicy Olbrachta. O usunięciu barierek dowiedziałam się, gdy Komisja 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego je opiniowała. Wtedy dowiedziałam się, że 
wyrzucono je z mojego projektu, a na komisji były analizowane w ramach ogólnych 
działań poprawiających bezpieczeństwo. Krzewy posadzono, cały czas nie są pielone, 
nie wymieniono uschniętych i ogólnie wygląda to słabiutko. Gdyby MZD nawiązało ze 
mną jakikolwiek kontakt, może wyglądałoby to inaczej. Regulamin powinien zawierać 
zapis o realizacji w kontakcie z wnioskodawcą - o ile wnioskodawca zaznaczy, że go 
sobie życzy. Biorę pod uwagę takie sytuacje, w których projekt jest nieskomplikowany, 
a wnioskodawca nie ma czasu i ufa, że zostanie wykonany prawidłowo.  
3. Szkoła Podstawowa nr 24, UMK, WSKSiM i inne tego typu duże podmioty w 
procedurze BO.  
Mam trochę tego dość, że w każdej kolejnej edycji walczymy o pieniądze na działania 
obywatelskie i oddolne z podmiotami-molochami. Nigdy jeszcze mieszkańcom mojego 
osiedla nie udało się wygrać z SP nr 24, która chyba w tym roku dobije do 1,5 mln zł 
pochłoniętych przez siebie z Budżetu Obywatelskiego  na nieszczególnie merytoryczne 
projekty. Ten ostatni szczególnie był słabiutki, poprosiłam architekta krajobrazu o 
ocenę tego i nie zostawił suchej nitki od warstwy opisowej ("krzaki" zamiast 
"krzewów") po technikalia typu sypanie kamieni na rabaty i utwardzanie kolejnych 
powierzchni. Gdy VII LO wnioskowało o parking z geokraty, krzewy i winobluszcz - 
wniosek odrzucono w przedbiegach, ponieważ uznano, że krzewy i pnącza nie 
stanowią dobra wspólnego - brak słów. Tymczasem szkoła, która jest głównie 
zamknięta dla mieszkańców, nadal składa wnioski i je wygrywa. Próbujemy 
konkurować ze spółdzielniami mieszkaniowymi, uczelniami, szkołami. To jest nie fair. 
Uważam, że nowy regulamin powinien zawierać jakąś procedurę hamulcową dla tego 
typu wniosków, uruchamianą np. w procedurze konsultacji - gdy mieszkańcy osiedla 
składają protest przeciwko udziałowi takiego podmiotu, wówczas jego projekt jest 
odrzucany.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Nie ma możliwości dopuszczenia do głosowania 
projektów, które realizowałyby zadania statutowe 
jednostek miejskich. Głosowane są natomiast projekty do 
realizacji na terenie jednostek miejskich. Projekty, 
realizowane na terenie szkół oraz przedszkoli, służą 
lokalnej społeczności i zgodnie z §13 ust. 4 pkt 7 muszą 
jednak spełniać kryterium ogólnodostępności. Inwestycje 
realizowane na terenach placówek oświatowych służą 
lokalnej społeczności i nie są to inicjatywy dyrekcji szkoły, 
tylko mieszkańców. Wnioski do budżetu obywatelskiego są 
składane przez mieszkańców, a nie instytucje. Nie jest 
możliwe przeprowadzanie każdorazowo weryfikacji, czy i 
jaka instytucja - miejska / nienależąca do miasta / 
niepubliczna / społeczna / itp. jest inspiratorem dla osoby 
składającej wniosek. Na wielu osiedlach występuje deficyt 
niezagospodarowanych gruntów miejskich i obszerne 
tereny szkół są naturalnym miejscem realizacji kolejnych 
zadań publicznych. Wyłączenie tych terenów w sposób 
znaczący utrudniłoby udział mieszkańców tych osiedli w 
budżecie obywatelskim. W przypadku wątpliwości w tym 
zakresie Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji 
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4. Granice okręgów BO - moim powinny zostać po staremu. Zmiany będą trudne do 
"nauczenia" się na nowo. 
Wiem, że planuje się zmienić granice Rad Okręgów, ale wolałabym, żeby granic BO nie 
ruszać. Od kilku lat pracujemy na na części Staromiejskiego, żeby mieszkańcy wiedzieli 
do jakiego okręgu przynależą i na jakie projekty mają prawo głosować, do jakiego 
okręgu je składać i teraz będzie trudno to odkręcić. Mamy grupę osiedlową, 
organizujemy jakieś wspólne pielenia, wymianki, stawiamy szafkę do bookcrossingu - 
słowem osiedle zaczęło się integrować w tej zastanej strukturze. Teraz cały proces 
trzeba będzie od nowa rozpoczynać, a za kolejne cztery lata dowiemy się, że znów 
może będzie zmiana? Wolałabym, żeby to Staromiejskie zostało w BO w takiej formie, 
jak jest, bez przenosin do Chełmińskiego. Tu akurat to ma sens i trochę mi szkoda 
sąsiadów, którzy w pocie czoła nauczyli się Budżetu Obywatelskiego, a teraz będą 
musieli to robić od nowa. 
 

P.S. Bardzo pozytywnie oceniam możliwość konsultowania projektów i chciałabym, 
żeby została. To daje czas, jak sądzę, na wychwycenie pomyłek czy nadużyć i jakoś 
zbliża procedurę do tego czym właściwie miała być.  

podejmuje interwencje mające na celu wyjaśnienie 
wszelkich nieścisłości dotyczących korzystania z terenu, na 
którym zrealizowano projekt w ramach budżetu 
obywatelskiego. 
 
 
4. W obecnym brzmieniu regulaminu granice podziału 
środków pozostają bez zmian. Ten wątek będzie jeszcze 
dodatkowo analizowany w ramach bieżącej aktualizacji 
regulaminu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przyjęto do wiadomości. 

8.  Zgłaszanie projektów i wymogi formalne dla zgłaszanych projektów  
1. Brak możliwości przygotowywania wniosków w przypadku mieszkańców, którzy nie 
korzystają z pakietu MS Word (formularze w dwóch formatach docx oraz open Office, 
czy np. rtf), Oczywiste 
 
2. Limit 50% puli dla jednego projektu można by zaostrzyć nawet do poziomu 30%, 
Myślę, że nie. 

 
1. Pliki doc, docx są otwierane przez wiele procesorów 
tekstu innych producentów. Zastosowane będą jednak 
także formaty plików typu rtf czy odt. 
 
2. Są różne opinie na ten temat zebrane w procesie 
konsultacji. 



 
 

28 
 

 
3. Niepotrzebny jest limit 50% ograniczający wartość pojedynczego projektu dla pul 
lokalnych, należy to zlikwidować, szczególnie dla małych okręgów,  Nie zgadzam się 
Dzieci nieumiejące czytać powinny zgłaszać projekty/głosować, ale pod warunkiem, że 
są w stanie świadomie wskazać projekty, na które chcą oddać swój głos,  NIE! Dopiero 
Po 18/16 roku. 
 
4. Małe dzieci, nieumiejące czytać, nie powinny zgłaszać wniosków/głosować. 
Oczywiste! 
Ocena i weryfikacja zgłoszonych projektów  
Zawyżanie wartości projektów w ramach oceny merytorycznej, To często jest 
Manipulacja 
5. Nierzetelna ocena merytoryczna, Oceniać powinna firma zewnętrzna, nie Urzędnik 
Nie tym bardziej gdy On będzie to wykonywał. Chyba, że przekona AUTORA. 
 
6. Za mały kontakt roboczy UMT z wnioskodawcą na etapie weryfikacji merytorycznej 
wniosku, Jest faktycznie ŻADEN, to źle i narusza Prawa Autorskie wnioskodawcy. 
 
7. Niewystarczająca rola rady okręgów w opiniowaniu  projektów /  Wystarczająca rola 
rady okręgu, Pomieszanie pojęć. Rady Okręgów mają inne zadania. 
Za mała rola wnioskodawcy w procesie weryfikacji wniosków. Bez zgody 
wnioskodawcy nie powinno się niczego zmieniać, wnioskodawca ma prawa autorskie 
do swojego pomysłu.  
 
Główny problem BO! 
Głosowanie  
8. Nie powinno się prosić o numer PESEL przy głosowaniu na projekty w ramach 
budżetu obywatelskiego. Nie bardzo! W poufnym głosowaniu „komputerem” to ułatwi 
weryfikację głosu. System głosowania powinien sprawdzać czy ten głosujący już nie 
oddał głosu! Ale na listach poparcia, Nie można podawać PESEL bo go widać. 
 
Realizacja projektów   

 
3. Są różne opinie na ten temat zebrane w procesie 
konsultacji. Wprowadzono ograniczenie kwotowe dla 
projektów inwestycyjnych / remontowych / zieleniarskich 
oraz pozostałych. 
 
 
4. Są różne opinie na ten temat zebrane w procesie 
konsultacji. 
 
5. Ocena jest wykonywana rzetelnie. Ew. odstępstwa od tej 
reguły są na bieżąco korygowane. 
 
6. Kontakt z wnioskodawcą na etapie weryfikacji wniosku 
jest prowadzony i jest wymagany przez regulamin. 
 
7. Rady okręgów mają pełną swobodę w kwestii 
opiniowania złożonych wniosków z projektami na każdym 
etapie procedury, a także inspirowania mieszkańców w 
zakresie składania wniosków i głosowania. 
 
 
 
 
 
 
8. Numer PESEL jest zbierany wyłącznie z celu wykluczenia 
wielokrotnego głosowania przez tę samą osobę. Wszystkie 
dane osobowe są usuwane z systemu komputerowego po 
zakończeniu procesu podsumowania głosów. 
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9. Efekt końcowy jest inny niż to, co zapisano w projekcie i przyjęto do realizacji, Patrz 
punkt 10 z Oceny…. Prawa Autorskie,  
Jeżeli Autor nie podpisze, to wykonawca nie dostanie pieniędzy, tu trochę 
„przeginam”. 
 
 
10. Niewystarczająca jakość realizacji i zmiana zakresu zadania już po wyborze 
projektu, Gdzie Autor?   
 
 
11. Problemy z dostępnością obiektów powstałych w ramach budżetu obywatelskiego, 
Rola Miasta. Jak ktoś „ukradł” wniosek to niech zapłaci. 
 
 
 
12. Problemy z korzystaniem z infrastruktury powstałej w ramach BO na terenie SP nr 
24, czy nr 16. Gromadzenie kwot / puli przy instytucjach / jednostkach 
organizacyjnych, np. szkołach czy uniwersytecie, kumulacja środków w konkretnych 
miejscach = nierównomierny rozwój miasta,  To jest problem.! Trzeba to ograniczyć. 
 
13. Projekty są zawężane już po wyborze i przez to tracą sens, Bo jest zabrana Rola 
Autora.‼ 
 
 
14. Potrzebny jest bilans podsumowujący na koniec realizacji rocznej budżetu 
obywatelskiego, Tak 
 
 
 
15. Brak wskazania działu prowadzącego projekt na liście wybranych projektów, 

9. Co do zasady wybrane projekty są realizowane zgodnie z 
zakresem opisanym na karcie do głosowania. Ew. 
odstępstwa są możliwe jedynie w ostateczności i wymagają 
uzgodnień.  
 
 
10. Ew. problemy jakościowe należy zgłaszać jednostce 
odpowiedzialnej lub nadzorującej w celu natychmiastowej 
korekty. 
 
11. Zgodnie z regulaminem wszystkie obiekty powstałe w 
ramach budżetu obywatelskiego są ogólnodostępne. 
Problemy z dostępnością należy każdorazowo zgłaszać do 
UMT - będą niezwłocznie rozwiązane. 
 
12. Infrastruktura powstała w ramach budżetu 
obywatelskiego jest ogólnodostępna. Ew. odstępstwa 
należy zgłaszać do UMT, który niezwłocznie podejmuje 
interwencję. 
 
 
13. Zakres merytoryczny projektów po wyborze nie jest 
zmieniany. Ew. konieczne odstępstwa od tej reguły muszą 
być każdorazowo uzgodnione. 
 
14. Informacja na temat stanu realizacji zadań z budżetu 
obywatelskiego znajduje się w dorocznym Raporcie o 
stanie miasta. Jest także dostępna w sieci internetowej na 
bieżąco aktualizowana mapa projektów. 
 
15. W kolejnych edycjach w zestawieniu wyników 
głosowania będą wskazywane działy / jednostki realizujące 
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Wprowadzić! 
 
 
16. Brak kontaktu z działami merytorycznymi w trakcie realizacji projektów. Tak!Patrz 
punkt 10 z Oceny…. Prawa Autorskie,  
 
17. Wskazać jednego koordynatora, który dba o jakość wykonania poszczególnych 
zadań w budżetu obywatelskiego. Tak jak wyżej. 
 
 
 
 
18. Utrzymanie bieżące i naprawa infrastruktury powstałej w ramach budżetu 
obywatelskiego  To sprawa właściciela czyli Miasta, nie BO! 
Umowa wolontariacka na doglądanie obiektu powstałego w ramach BO,  
Brak mechanizmu utrzymania infrastruktury powstałej w ramach BO, może umowy 
wolontariackie? Wnioskodawca powinien zaproponować sposób utrzymania,  
 
 
19. Potrzebne są środki na utrzymanie projektów z budżetu obywatelskiego - warto 
część puli wydzielić na ten cel. Wydzielić pulę na utrzymanie infrastruktury.  
 
Inne zagadnienia:  
20. Pieniądze wydawane są na „zbytki” – inwestycje niekoniecznie zaspokajające 
potrzeby lokalnej społeczności,  Ocena subiektywna! 
 
21. Wspólne uzgodnienia rad okręgów w sprawie realizacji projektów ponadlokalnych, 
może w ramach odrębnych puli, Zgoda ! 
 

poszczególne projekty. 
 
 
16. Co do zasady kontakt z autorami projektów na etapie 
realizacji jest prowadzony. 
 
 
17. Zadania trafiają do realizacji  do konkretnych działów / 
jednostek merytorycznych i to one są odpowiedzialne za 
jakość i terminowość realizacji. WKSiI reaguje w przypadku 
wystąpienia problemów zgłaszanych przez mieszkańców 
lub problemów międzywydziałowych związanych z 
realizacją zadań. 
 
18. Zadania zrealizowane w ramach budżetu 
obywatelskiego są utrzymywane przez właściwe 
merytorycznie jednostki miejskie lub gestorów terenów, na 
których zostały wykonane (na podstawie umów) - na takich 
samych zasadach, jak pozostały majątek danego typu. 
Wskazane wyżej pomysły będą dodatkowo analizowane. 
 
19. W procesie konsultacji zebrano różne opinie na ten 
temat. 
 
 
20. Dziękujemy za wyrażenie opinii. 
 
 
21. Rady okręgów mają pełną swobodę w kwestii 
opiniowania złożonych wniosków z projektami na każdym 
etapie procedury, a także inspirowania mieszkańców w 
zakresie składania wniosków i głosowania. Mogą także 
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22. Budżet obywatelski powinien być wartością dodaną, a nie powodować 
zmniejszenia budżetu danego wydziału o kwotę wybraną w ramach budżetu 
obywatelskiego, budżet obywatelski jest traktowany jako źródło oszczędności w 
działach, nie powinno się ograniczać zwykłych zaplanowanych działań tylko dlatego, że 
wybrano takie zadanie w ramach budżetu obywatelskiego, To zależy, gdy księgowa 
wyłączy budżet Obywatelski z puli w dyspozycji Miasta, to po głosowaniu przesuwa 
pieniądze do biur-wykonawców.  Teraz jest chyba odwrotnie. 
 
 
 
 
23. Problem niewykorzystanych środków w pulach lokalnych – zaoszczędzone środki 
powinny „pozostać” w puli lokalnej,  Zgoda! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24. Propozycja ograniczenia lub rezygnacji z budżetu obywatelskiego -  na jakiś czas w 
dobie kryzysu wywołanego koronawirusem, jako dobry przykład solidarności 
społecznej. BO jest pewnym procentem B.Miasta to już solidarność! 

prowadzić samodzielnie ustalenia pomiędzy radami co do 
sposobu postępowania w konkretnych sprawach. 
 
22. Zadania z budżetu obywatelskiego różnią się od innych 
zadań wpisanych do budżetu miasta jedynie sposobem 
decydowania o ich wyborze - te z budżetu obywatelskiego 
wybierają w głosowaniu mieszkańcy, o wyborze 
pozostałych zadań własnych gminy decydują radni podczas 
sesji budżetowej. Dla obu pakietów zadań źródłem 
finansowania jest budżet miasta Torunia. Nie można więc 
traktować budżetu obywatelskiego jako ekstra pieniędzy, 
których przeznaczenie nie ma żadnego wpływu na 
realizację pozostałych zadań gminy. 
 
23. Problem rozdziału zaoszczędzonych środków jest 
zagadnieniem dość szczegółowo opisanym w regulaminie. 
Należy zauważyć, że jest to problem złożony, a głównym 
czynnikiem utrudniającym rozwiązanie tego problemu jest 
brak możliwości dokonania precyzyjnej wyceny  z 
wielomiesięcznym wyprzedzeniem oraz upływ czasu 
utrudniający lub uniemożliwiający realizację zadań z 
pozyskanych oszczędności - właśnie ze względu na brak 
czasu, związany z późnym ujawnieniem się oszczędności. 
Wprowadzono mechanizm przepływu środków na zadania 
droższe niż szacunki. 
 
24. Procedura budżetu obywatelskiego zgodnie z art. 5a 
ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym jest zadaniem 
obligatoryjnym dla gmin na prawach powiatu, a taką gminą 
jest Gmina Miasta Toruń. Odstąpienie od realizacji tego 
zadania nie jest więc możliwe w świetle prawa. 



 
 

32 
 

9.  (…) Proszę o wniesienie mojej uwagi dotyczącej zamkniętej siłowni i boiska w SP 24 
(podobno miejsca dla mieszkańców - a zamknięte, gdy inne na teranie miasta są 
otwarte)  i prośby zmiany regulaminu, aby instytucje państwowe finansowane przez 
miasto nie mogły 'podbierać' pieniędzy mieszkańcom, a szczególnie w wysokości 50% 
!!! całej kwoty BO 

Dziękujemy za opinię 
Regułą wskazaną w §13ust. 4 pkt 7 Regulaminu budżetu 
obywatelskiego jest, aby obiekt spełniał warunki 
ogólnodostępności.  Inwestycje zrealizowane  na terenie SP 
nr 24 spełniają warunek ogólnodostępności (brama szkoły 
jest otwarta) – zamknięcie siłowni i placu zabaw w 
ubiegłym roku wynikało z konieczności dostosowania się 
do przepisów prawa w związku z przeciwdziałaniem 
pandemii koronawirusa SARS-Cov-2. Przeprowadzona wizja 
lokalna przez Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji 
nie wykazała żadnych nieprawidłowości w tym zakresie. 
Warto dodać, że boiska na terenie SP 24 to boiska typu 
ORLIK, zarządzane przez dyrekcję szkoły na podstawie 
innych, stosownych regulacji prawnych w tym zakresie.    

10. (…) stanowisko odrzucające Światowe i Polskie ustalenia Praw Autorskich. Jest to zła 
droga. Prawa Autorskie obowiązują również Pana instytucję, czy się to Panu podoba 
czy nie. Dodatkowo, łamanie Praw Autorskich utrudnia wykonywanie projektów 
Budżetu Obywatelskiego i ostatecznie skończy się źle dla miasta.  
Zanim zamknie Pan poprawki do regulaminu BO, proszę skonsultować nowy regulamin 
z odpowiednim specjalistą-prawnikiem Praw Autorskich.  
W załączeniu po raz drugi przesyłam fragmenty z Wikipedii na ten temat. Umożliwią 
one zapoznanie się z opisanymi prostym językiem zasadami Praw Autorskich w 
obydwu płaszczyznach osobistej i majątkowej.  
Odpowiednie klauzule powinny się znaleźć w regulaminie BO.  
Cytuję za Wikipedią: 
Autorskie prawa osobiste  
Osobny artykuł: Autorskie prawa osobiste.  
Autorskie prawa osobiste są prawami „ojcostwa utworu” i obejmują przede wszystkim prawo 
autora do wiązania z dziełem jego nazwiska. Prawo to nigdy nie wygasa i jest, z natury rzeczy, 
niezbywalne, nie można się go zrzec ani przenieść na inną osobę. W ramach ochrony dóbr 
osobistych autor ma prawo do przedstawiania utworu pod pseudonimem lub anonimowo. Do 
osobistych praw autorskich należy także prawo do zachowania niezmienionej treści i formy 
utworu, zakazujące wprowadzania zmian, zniekształceń, przeinaczeń czy prawo do nadzoru nad 

Dziękujemy za opinię 



 
 

33 
 

korzystaniem z dzieła. Warto nadmienić, że prawo do anonimowej publikacji dzieła jest często 
wykorzystywane w umowach kupna/sprzedaży utworów – umowne zobowiązanie nabywcy do 
anonimowego rozpowszechniania dzieła jest de facto zrzeczeniem się przez twórcę autorskiego 
prawa osobistego do oznaczenia utworu nazwiskiem lub pseudonimem.  
Twórca, którego autorskie prawa osobiste zostały zagrożone cudzym działaniem, może żądać 
zaniechania tego działania. W razie dokonanego naruszenia może także żądać, aby osoba, która 
dopuściła się naruszenia,  
dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności, aby złożyła 
publiczne oświadczenie o odpowiedniej treści i formie. Jeżeli naruszenie było zawinione, sąd 
może przyznać twórcy odpowiednią sumę pieniężną tytułem zadośćuczynienia za doznaną 
krzywdę albo – na żądanie twórcy – zobowiązać sprawcę, aby uiścił odpowiednią sumę 
pieniężną na wskazany przez twórcę cel społeczny.  
Autorskie prawa majątkowe  
Osobny artykuł: Autorskie prawa majątkowe.  
Autorskie prawa majątkowe (ang. copyright) to monopol praw majątkowych na rzecz autora 
utworu lub posiadacza praw (który najczęściej uzyskał te prawa na mocy umowy z autorem). 
Powodem wprowadzenia praw autorskich majątkowych było zabezpieczenie interesów twórców 
oraz innych posiadaczy praw do utworów. Zasadą w prawie autorskim jest, że z utworu może 
korzystać lub nim rozporządzać tylko osoba uprawniona. Osobą uprawnioną jest w pierwszej 
kolejności posiadacz praw do utworu. Osoba taka (lub inny podmiot) może następnie udzielić 
innym uprawnień do korzystania z utworu, na mocy umowy licencyjnej lub umowy przekazującej 
prawa do utworu.  
(…) 
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Wyniki ankiety: 
 
W ankiecie wzięło udział 53 respondentów. Badanie zostało zaprojektowane w 
postaci ankiety internetowej uzupełnianej samodzielnie przez respondentów. 
Przeważającą większość stanowiły pytania zamknięte, dodatkowo w przypadku kilku 
pytań dodano możliwość udzielenia własnej wypowiedzi w polu "Inne" w przypadku, 
gdy dana kafeteria nie dostarczała dopasowanej do danej sytuacji odpowiedzi. 
 
1.Większość ankietowanych (37 odpowiedzi) to mężczyźni, 30 % (16 odpowiedzi) 
stanowiły kobiety.  

 
 
 
2. Większość  ankietowanych (41 %)  to osoby w wieku 36-45 lat (22 odpowiedzi). 24 
% badanych to mieszkańcy w wieku 26-35 lat (13 odpowiedzi), 19 % ankietowanych 
to respondenci w wieku 46-55 lat (10 odpowiedzi). Pozostałe wskazania to osoby w 
wieku 26 – 35 lat, 66 – 75 lat (po 3 odpowiedzi) oraz 56 – 65 lat (2 odpowiedzi).  
 

30% 

70% 

Proszę podać swoją płeć (n=53, dane w %) 

kobiety  

mężczyźni 
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3. Najwięcej respondentów to mieszkańcy Skarpy (15%), Czerniewic i Jakubskiego-
Mokrego ( 13 %).  

 
 
 
 
4. Większość pytanych (98,1 %)  brała udział w procedurze budżetu obywatelskiego 
na 2021 r.  - blisko 70 % składało projekty i głosowało, 28,3 % brało udział w 
głosowaniu. 

41% 

24% 

19% 

6% 6% 

4% 

Proszę podać swój wiek (n=53, dane w %) 

36 - 45 lat 

26 - 35 lat 

46 - 55 lat 

16 - 25 lat 

66 - 75 lat  

56 - 65 lat  
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Prosze podać cześć miasta, w której Pani/Pan mieszka  
(n=53, dane w %) 
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Rubinkowo 

Staromiejskie 

Chelmińskie 

Stawki 

Podgórz 

Rudak 

Wrzosy 

Kaszczorek 
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5. Zdecydowana większość mieszkańców (51 wskazań) biorących udział w ankiecie 
zna inwestycje/działania zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego, w tym 32,1 
% zna jedno działanie, 64,2 % więcej niż jedno przedsięwzięcie. Tylko dwie osoby 
wskazały, że nie znają  takich inwestycji.  
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6. Ankietowani byli także pytani o opinię dotyczącą wydzielenia kwoty w budżecie 
obywatelskim na projekty tematyczne, tj. zieleń, parkingi, edukacja itd. Ponad połowa 
osób (54,7 %) popiera taki pomysł, 37,7 % jest przeciwna.   

 
 
7. Chcieliśmy poznać także opinie mieszkańców na temat propozycji wydzielenia puli  
budżetu obywatelskiego na utrzymanie obiektów powstałych w ramach tej procedury 
w poprzednich latach. Większość  ankietowanych  popiera ten pomysł, przy czym 
najwięcej wskazań (28,3%) dotyczyło przeznaczenia na ten cel nie więcej niż 10 % puli. 
32,1 %  badanych chciałoby wyznaczyć nie więcej niż 5 % puli, 13,2% respondentów 
(7 wskazań) chciałoby wydzielić nie więcej niż 15%. Blisko 1/3 respondentów (14 
wskazań) była przeciwna tej propozycji.  
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8. Prawie połowa ankietowanych (43,4 %) zgadza się z propozycją wprowadzenia 
minimalnego progu poparcia do wybrania projektu do realizacji. 37,7 % 
respondentów nie popiera tego pomysłu, a ponad 18 % nie ma zdania w tej kwestii. 

 
 
9. Mieszkańcy zostali poproszeni o wskazanie propozycji, jaka liczba głosów powinna 
być wymagana i od czego powinien być uzależniony minimalny limit.  Ankietowani 
mieli wiele pomysłów – wskazywano m.in. wartości liczbowe (100, 200, 5), wartość 
procentową uzależnioną od liczby głosujących, wartość procentową uzależnioną od 
liczby mieszkańców danego okręgu. Wszystkie odpowiedzi respondentów 
prezentujemy poniżej: 
 
Ile to powinno być głosów? Od czego ten minimalny limit uzależnić? 

• 100, 
• Zależnie od liczby mieszkańców, min 100, 
• minimalna ilość głosów 5,  
• w zależności od zasięgu projektu, inna liczba (lub procent głosujących) dla tych z puli 

danego osiedla, inna liczba (lub procent) dla projektów ogólnomiejskich, Wydaje się, 
że właściwym dla osiedla byłaby liczba jak przy wyborze rady osiedla, ale sądzę, że 
warto odnieść się do wskaźników, które były osiągnięte w poprzednich latach,  

• W zależności od puli, od 50 do 100, 
• 10 głosów na każdy 1000 zł wartości projektu. A tak poważnie - trudno strzelać skoro 

nie podajecie żadnych danych, 
• 200, 
• Od liczby mieszkańców danej dzielnicy i min 10 procent 
• Co najmniej 20% wszystkich głosujących 



 
 

39 
 

• Trudno określić minimalna ilość głosów. Może się okazać, że dobremu projektowi 
zabraknie 1 głos, a mniej pożyteczny projekt otrzyma wystarczająca ilość głosów 
dzięki lepszej "reklamie". Ilość głosów mogłaby być wymagana od pewnego progu 
kosztów, który dany projekt przekroczy. Im większe koszty, tym więcej głosów. Ale 
wielkim minusem głosowania na projekty jest zbyt niska rozpoznawalność budżetu 
obywatelskiego, zbyt mała świadomość społeczna, włodarze miasta powinni bardziej 
postarać się o pozyskanie większego zainteresowania mieszkańców budżetem 
obywatelskim. 

• Wagowo od wielkości osiedla, 
• 2 procent mieszkańców, 
• Minimalny limit głosów powinien być uzależniony od tego na jakiej liście znajduje się 

projekt. Wyższy limit powinien dotyczyć projektów z listy ogólnomiejskiej, co 
najmniej 900 głosów. Natomiast dla listy lokalnej minimum 100. Warto rozważyć 
ustalenie minimalnego limitu dla poszczególnej listy lokalnej w odniesieniu od liczby 
mieszkańców danego obszaru, 

• Minimum 100, 
• około 25% od liczby głosujących, 
• 50,  
• Limit głosów powinien być uzależniony od wysokości projektu (kwota), ilości osób 

korzystających z niego, lokalizacji (lokalny, ogólnomiejski).  

10. Poprosiliśmy również ankietowanych, aby ocenili funkcjonowanie wskazanych 
reguł budżetu obywatelskiego: 
 
10 a. Podział kwoty budżetu na pulę ogólnomiejską i pule lokalne – większość 
ankietowanych (79 %) ocenia pozytywnie ten mechanizm (zdecydowanie dobrze 20 
wskazań, 38 % ankietowanych, raczej dobrze – 22 wskazania, 41% ankietowanych), 9 
osób oceniło negatywnie podział kwoty budżetu obywatelskiego na pule.   
n=53 

 
 

 
10 b. Ograniczenie wartości projektu lokalnego do 50 % dostępnej puli środków – 
ponad połowa ankietowanych oceniła pozytywnie ten mechanizm (56 % 
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ankietowanych), 16 osób (30% ankietowanych) oceniło źle lub raczej źle (kolejno 9 i 7 
wskazań).  
n=53 

 
 
 

10 c. Brak minimalnego progu poparcia dla projektów w głosowaniu- podobnie jak w 
pytaniu 9 blisko połowa respondentów (42%) ocenia negatywnie tę regulację, 45 % 
respondentów ocenia zdecydowanie dobrze (15 wskazań) lub raczej dobrze (9 
wskazań). 
 
 
 
 

n=53 
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10 d. Liczba projektów składanych przez jednego mieszkańca (2 lokalne i 1 
ogólnomiejski) – ponad połowa mieszkańców (58%) ten mechanizm ocenia 
pozytywnie (zdecydowanie dobrze –  26% ankietowanych, raczej dobrze – 32 %). 
Odpowiedzi negatywne dotyczyły 25 % respondentów.  
n=53 

 
 
 
 
 

10 e. Liczba głosów, którymi dysponuje jeden mieszkaniec podczas głosowania (3 
lokalne i 3 ogólnomiejskie) – zdecydowana większość ankietowanych pozytywnie 
odnosi się do tej kwestii (zdecydowanie dobrze – 43 %, dobrze  - 40%), 13 % ocenia 
mechanizm negatywnie (raczej źle – 11 %, źle – 2 %).  
 
 
n=53 
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10 f. Możliwość głosowania przez dzieci nieumiejące czytać – ta kwestia została 
negatywnie oceniona przez ponad połowę respondentów (53 %, w tym źle – 45 %, 
raczej źle - 8%). 16% ocenia pozytywnie. Warto  zwrócić uwagę na duży procent 
ankietowanych, którzy nie mają zdania w tej kwestii – 12 odpowiedzi (23 %).  

n=53 
 

 
 
 
11. Chcieliśmy także uzyskać opinie respondentów dotyczące ich oceny, czy budżet 
obywatelski wpływa na osiąganie  poniższych celów: 
 
 
11 a. Poprawa jakości życia mieszkańców – 92 % ankietowanych uznaje, że budżet 
obywatelski zdecydowanie lub raczej wpływa na poprawę jakości życia mieszkańców. 
 
 
 
 

n=53 
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11 b. Lepsze dopasowanie działań miasta do potrzeb mieszkańców – 79 % 
ankietowanych (42 wskazania) uważa, że budżet obywatelski pozwala dopasować 
działania miasta do potrzeb mieszkańców. 
n=53 

 
 
 
11 c. Efektywne wydawanie pieniędzy publicznych – 64% ankietowanych (34 
wskazania) uważa, że budżet obywatelski pozwala na efektywne wydawanie pieniędzy 
publicznych.  
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n=53 

 
 
11 d. Racjonalny i uporządkowany rozwój miasta – ponad połowa respondentów (55 
%, 29 wskazań) uważa, że budżet obywatelski ma wpływ na racjonalny i 
uporządkowany rozwój miasta.  
n=53 

 
 
 
11 e. Pobudzanie dyskusji mieszkańców o sprawach miastach – 81 % ankietowanych 
(43 wskazania) uważa, że budżet obywatelski służy pobudzaniu dyskusji mieszkańców 
o sprawach miasta. 
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n=53 

 
 
 
11 f. Realizacja zadań na podstawie rzetelnej  analizy potrzeb – blisko połowa 
ankietowanych (53 %, 24 wskazania) uważa, że budżet obywatelski pozwala na 
realizację zdań na podstawie rzetelnej  analizy potrzeb. 30 % respondentów wyraża 
negatywną opinię w tym zakresie.  
n=53 

 
 
 
11 g. Zwiększenie zaangażowania mieszkańców w sprawy miasta i osiedla – 
zdecydowana większość ankietowanych (92 %) uważa, że budżet obywatelski 
zwiększa zaangażowanie mieszkańców w sprawy miasta i osiedla. 
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n=53 

 
 
 
 
11 h. Wzrost wiedzy o zadaniach i funkcjonowaniu miasta  - 70 % ankietowanych 
wskazuje, że budżet obywatelski przyczynia się do wzrostu wiedzy mieszkańców o 
zadaniach i funkcjonowaniu miasta.  
n=53 

 
 
 
 
 
12. Poprosiliśmy mieszkańców o ich spostrzeżenia dotyczące ostatniej edycji budżetu 
obywatelskiego w Toruniu. Poniżej przedstawiamy wszystkie odpowiedzi 
respondentów: 
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Jakie ma Pan/Pani uwagi do ostatniej edycji budżetu obywatelskiego w Toruniu - na rok 
2021? 

• Nie mam 
• Brak uwag 
• Nie zostałam poinformowana o zmianach jakie zostały wprowadzone w składanym 

przeze mnie projekcie. 
• zła współpraca z MOSIR-em 
• Za dużo na zwierzęta, ciągle te dane tematy  
• Niestety zbyt wiele projektów "zastępuje" zadania, które powinny być realizowane 

przez miasto (czyli nalezy do sfery infrastrukturalnej), brakuje mi działań 
integrujących, włączających itp 

• za dużo na zwierzaki i festyny 
• Oburzające było ograniczenia budżetowe które zostały nałożone na projekty 

obywatelskie - w porównaniu z projektem, który nie jest obywatelski - Camerimage a 
tego projektu nie spotkały żadne ograniczenia budżetowe 

• BO musi być spójny z kierunkami rozwoju miasta. Jeśli ludzie ich nie znają i nie 
traktują tych kierunków poważnie to postawią siłownie i klombiki na każdym rogu 

• Za dużo jest projektów sportowych. Wygrywają one, a i tak niewiele osób ćwiczy np. 
na siłowniach zewnętrznych. 

• Nie wiem, czy to będzie uwaga co do samej edycji aczkolwiek da się zauważyć spadek 
zainteresowania BO na wybranych osiedlach np. Stawki, Rudak.  

• Słabo rozpowszechniony w Okręgach 
• Denerwują mnie wiecznie te same projekty- kastrowanie kotów, schroniska. 
• Skandalicznie wysoka kwota przyznana na rozbudowę Portu Drzewnego czyli 

imperium Ojca Rydzyka 
• Kompletny brak poszanowania PRAW AUTORSKICH, Niedopuszczalne manipulacje 

urzędników poprzez zawyżanie domniemanych kosztów, nawet po głosowaniu, 
Autorytarne działania MZD, KBRD nie może być Bogiem (brak możliwości 
merytorycznych odwołań) zgodnie z Kodeksem Torunia komisja musi zaprosić 
wnioskodawcę na posiedzenie gdzie będzie rozpatrywana jego sprawa!! (Urzędnicy 
KBRD notorycznie gwałcą go.),  

• Słabe rozpropagowanie. 
• Projekt dotyczący Portu Drzewnego raczej był przeznaczony dla gości Tadeusza 

Rydzyka.  
• Od kilku lat Budżet Obywatelski nie ma realnego wpływu na kształt budżetu miasta i 

polityki miejskiej ze względu na to, że suma kwot przydzielonych poszczególnym 
działom budżetu miasta jest przydzielana do budżetu rocznego danej jednostki. Nie 
następuje zwiększenie wydatków np. na zieleń czy zwierzęta, tylko wygrane projekty 
powodują, że wydatki własne w tym dziale są odpowiednio zmniejszane. Podam 
przykład sterylizacji kotów wolnożyjących. Budżet Obywatelski spowodował, że 
realna kwota przeznaczona na to zadanie spadła kilkukrotnie w ciągu ostatnich lat ze 
względu na: 1. Nie uruchamianie stałego corocznego miejskiego konkursu na to 
zadanie. 2. Uruchamianie wyłącznie konkursu na sterylizacje ze środków z BO. 3. 
Zwiększanie bez konsultacji z osobą składającą wniosek ilości kotów w przetargu z 
300 do 500. 4. Zmniejszanie kwoty na ten cel w konkursie z 70 do 60 tysięcy (10 
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pozostało nierozdysponowane po przetargu). 5. Przyznawanie Fundacji "Cztery Łapy" 
większości z tych środków, które ta fundacja wydaje na inne cele. Opiekunki kotów 
środowiskowych bezskutecznie dobijają się do tej fundacji i nie są w stanie tych 
sterylizacji uzyskać. Efekt? Budżet Obywatelski i złudzenie sprawczości spowodował 
ogromny wysyp niewysterylizowanych kotów środowiskowych. 

• Był fatalnie reklamowany. Reklama tego wydarzenia powinna być masowa i trwać 
przez całe głosowanie - ulotki w skrzynkach na listy, plakaty na przystankach, 
autobusach, w pojazdach komunikacji miejskiej, na słupach informacyjnych, w 
każdym urzędzie miejskim i w każdej podległej miastu instytucji. Mało osób bierze 
udział w głosowaniu i mało osób składa projekty jak na 200 000 mieszkańców. 

• Brak konsultacji z wnioskodawcą o wprowadzonych istotnych zmian mian w 
złożonym projekcie. Zmiany dotyczyły zakresu i środków finansowych przeznaczonych 
na jego realizację.  

• Nie mam uwag 
• 1) Szkoły, przedszkola i uczelnie powinny mieć zakaz udziału. 2) Projekty są dzielone i 

realizowane w częściach, co widać po niektórych opisach lub patrząc na projekty z 
poprzednich lat 3)Był zbierany nr PESEL wbrew prawu 4) Radni nie powinni składać 
wniosków ani promować, to powinno być nie dopuszczalne, 5) Radni powinni 
promować sam budżet obywatelski 

• Powinno się ograniczać realizację projektów, które powtarzają się co roku lub rzeczy, 
które już zostały wykonane w dużej ilości, np. place zabaw czy siłownie 

• Projekty związane z instytucjami kościelnymi powinny być odrzucone. Kościół 
dysponuje własnymi środkami do organizacji eventów. 

 
13. Respondenci zostali poproszeni także o własne propozycje, w jaki sposób można 
ulepszyć budżet obywatelski, aby spełniał oczekiwania wszystkich mieszkańców 
Torunia.  
 
Jakie ma Pan/Pani propozycje zmian do regulaminu, które ulepszyłyby funkcjonowanie 
budżetu obywatelskiego? 

• Zniesienie ograniczenia do 50% puli dla pojedynczego projektu, 
• Osoba składająca projekt powinna być zwolniona z podania kosztorysu inwestycji. 

Takowy, powinien powstawać z ramienia UM, gdyż przeciętny mieszkaniec nie ma 
pojęcia o kosztach latarni, nawierzchni bitumicznej itp, co może część osób 
zniechęcać do składania propozycji. Tego typu działanie powinno wymagać od 
składającego pomysł tylko nazwy projektu i jego szczegółowego opisu, ale bez 
wyliczeń, nawet szacunkowych, 

• Ograniczenie dla zadań, które już były realizowane, minionej priv głosów, głosowanie 
negatywne,  

• Uważam, że polepszenie funkcjonowania budżetu obywatelskiego nie zależy od 
regulaminu, a od aktywności mieszkańców (od zwiększenia zaangażowania 
pojedynczych mieszkańców), 

• ograniczyć powtarzające się tematy,  
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• Zacznijcie w końcu rozmawiać z ludźmi a nie traktować ich jak maszynki do 
głosowania,  

• Regulamin jest raczej dobrze skonstruowany, 
• Sprecyzowanie rozliczenie środków niewykorzystanych z puli, na co są przeznaczone 

bądź co z oszczędności zostanie wykonane i gdzie. Publikacja zmian co do wartości 
projektu w chwili np. przekroczenia dopuszczalnej kwoty w danej puli przez 
wnioskodawcę a wypracowanych zmian w projekcie na tym etapie tak aby każdy miał 
możliwość zapoznania się ze zmianami i końcową kwotą projektu. Jestem przeciwna 
pomysłom takim jak angażowanie dodatkowe rad okręgów w jakąkolwiek weryfikację 
wniosków BO, tworzenia umów wolontariackich wnioskodawcą jak i pomysłowi 
przenoszenia czy rozdysponowania niewykorzystanych środków na radę danego 
okręgu. Ostatnie zmiany w BO uważam za dobre. Poprawiły przejrzystość dzięki 
czemu stał się on bardziej otwartym i dostępnym konkursem. Każde z osiedli jest inne 
i boryka się z innymi problemami. To co dla jednych jest ważne i zasadne przy 
wprowadzeniu zmian w regulaminie , dla drugich może okazać się przeszkodą 
musimy mieć tego świadomość. Regulamin jest dla wszystkich i oby jak najmniej było 
tych radykalnych posunięć. Regulamin który obowiązuje dotychczas wymaga w mojej 
ocenie jedynie doprecyzowania zapisów już obowiązujących,  

• Ustalenie druku na zgłoszenie propozycji do głosowania, 
• Ograniczenie kwot na projekty prozwierzęce. Zamknięta pula. Jednorazowo i karencja 

na rok,, 
• Należy wykluczyć instytucje z udziału. Szkoły a nawet Uniwersytet. Inaczej znowu 

uczniowie szkoły Rydzyka zmobilizowani przez swojego pasterza zgarną większość 
pieniędzy dla Torunian. Te pieniądze są dla mieszkańców, na ich małe ojczyzny, 

• Zmniejszać udział zadań nieinwestycyjnych i wydarzeń, które nie poprawiają życia 
mieszkańców w sposób trwały - koncerty, festiwale itp., 

• Wszystkie zmiany w każdym projekcie muszą być UZGODNIONE z wnioskodawcą 
przed decyzjami i głosowaniem! (chyba,że wnioskodawca zrzeknie się praw 
Autorskich, bez przymusu urzędników)., 

• Dodatkowe środki finansowe w puli lokalnej, które powstały po zakończonych 
przetargach w wyniku niższych kwot niż zakładano - powinny być przeznaczone na 
realizację kolejnych projektów z tej samej listy. - Wnioskodawca powinien mieć 
prawo uczestnictwa,  

• Nie mam, 
• Wyłączenie z możliwości głosowania czy składania wniosków osoby niepełnoletnie. 
• w trakcie realizacji projektu oraz możliwość wyrażenia opinii - czy zadanie zostało 

wykonane zgodnie z jego oczekiwaniami,  
• Podział puli tylko na budżety lokalne, aby każda dzielnica mogła się rozwijać, nie tylko 

te najbardziej popularne. Niestety na lewobrzeżu mało się dzieje, 
• Nie mam propozycji, 
• Podzielić bardziej budżet obywatelski ze względu na teren. Wydzielić budżet dla 

Osiedla Wrzosy i Jar (podzielić Wrzosy), Mokre, Jakubskie, (podzielić Jakubskie-
Mokre),Bydgoskie (podzielić na dwa) wydzielić może Bielany, Rubinkowo podzielić na 
R1 i R2 2) zwiększyć wpływ Rad Okręgów na Budżet Obywatelski - powinny 
dokonywać analizy projektów i proponować i priorytety na osiedlu 3) 
https://twojadabrowa.pl/model - tu fajnie BO wygląda 4) powołać radę ds. 
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partycypacji 5) wybrać ambasadorów budżetu obywatelskiego 6) wykluczenie z 
budżetu obywatelskiego 7) zakaz parkingów jest ich za dużo już 8) priorytet dla BO to 
powinna być ochrona środowiska.  

 
 
 

 

 
Podsumowanie 
 

    Przeprowadzone konsultacje umożliwiły mieszkańcom wyrażenie 
opinii i uwag w sprawie aktualizacji Regulaminu budżetu 
obywatelskiego. Proces był prowadzony dwuetapowo – w dniu 16 
lutego 2021 r. została przeprowadzona diagnoza problemów, jakie 
mieszkańcy napotykają w trakcie procedury składania wniosków, 
weryfikacji merytorycznej, głosowania, realizacji projektów. W dniu 
24 lutego 2021 r. wspólnie szukaliśmy rozwiązań dla zagadnień 
wskazanych przez uczestników spotkania diagnostycznego. 
 
   W trakcie konsultacji pojawiały się wzajemnie wykluczające się 
postulaty, np. dotyczące ograniczenia kosztu projektu do 50% 
dostępnych środków w puli lokalnej: propozycje zachowania 50%, 
ograniczenie do 30% wartości puli, rezygnacja z ograniczenia. 
 
    Zebrane propozycje zostały wykorzystane podczas 
przygotowywania projektu zmiany uchwały w sprawie Regulaminu 
budżetu obywatelskiego. Proponowane zmiany obejmują 
w szczególności następujące zagadnienia: 

• zmiana zasady ustalania kwoty przeznaczonej corocznie na 
budżet obywatelski - zastosowanie wprost mechanizmy 
wynikającego z ustawy o samorządzie gminnym - ustalenie 
kwoty jako 0,5% wydatków budżetowych miasta; 

• zmiana sposobu ustalania maksymalnej wartości 
pojedynczego projektu dla okręgów. Było 50% kwoty 
dostępnej dla okręgu. Jest 300 000 zł dla projektów 
inwestycyjnych, remontowych i zieleniarskich oraz 80 000 zł 
dla pozostałych; 

• doprecyzowano kwestie związane z postępowaniem 
w przypadku, gdy wycena projektu jest wyższa niż 
dopuszczalne limity: przeniesienie do puli ogólnomiejskiej 
lub zmiana zakresu w uzgodnieniu z wnioskodawcą 

• do zestawu powodów wymagających kontaktu 
z wnioskodawcą dodano przypadek braku możliwości 
realizacji zadania we wnioskowanej lokalizacji; 

• dodano zapis, że ew. zmiana lokalizacji jest możliwa 
w granicach okręgu, którego dotyczy składany wniosek; 

• dodano zapis dotyczący konieczności kontaktu 
z wnioskodawcą w przypadku zgłoszenia więcej niż jednego 
projektu na tym samym terenie; 

• dodano możliwość wykorzystania oszczędności 
realizacyjnych na sfinansowanie zadań, których koszty będą 
większe niż zakładano na etapie weryfikacji projektów. 

/-/ 
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              Opracowanie: 

 
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia 
ul. Wały gen. Sikorskiego 8 
87-100 Toruń 
E: wksii@um.torun.pl 
T: 56 611 87 47 
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Załącznik - Wybrane informacje w mediach lokalnych 

Informacja na stronie internetowej www.torun.pl, 9 lutego 2021 r.  

 

Cały tekst: 
Wyraź swoją opinię i weź udział w cyklu spotkań warsztatowych dot. zmian w regulaminie budżetu 
obywatelskiego. Pierwsze konsultacje społeczne w tym zakresie zaplanowane są na 16 lutego 2021 
r. 
Budżet obywatelski jest formą konsultacji społecznych. Polega na tym, że władze lokalne oddają do 
dyspozycji mieszkańców część miejskiego budżetu - dzięki temu możemy samodzielnie zgłaszać 
projekty, a potem decydować w głosowaniu, które zostaną zrealizowane. 
W Toruniu nad budżetem obywatelskim głosowaliśmy już osiem razy. Obecnie realizujemy projekty 
wybrane na rok 2021. Regulamin opisujący zasady jego prowadzenia wszedł w życie w roku 2013, a 
nowelizacja sześć lat później - tj. w roku 2019. Dziś, kolejny raz chcemy zapytać mieszkańców o opinie 
w zakresie funkcjonowania budżetu obywatelskiego w naszym mieście. 
Do udziału w konsultacjach zapraszamy wszystkich mieszkańców, zarówno tych, którzy składali 
wnioski, oddawali głosy na projekty, jak również osoby, które nigdy nie brały udziału procedurze 
budżetu obywatelskiego.  
Zagadnienia, które chcemy poruszyć podczas konsultacji: 

• Czy, a jeżeli tak, to co należy zmienić w regulaminie? 
• Jakie problemy związane z procedurą przygotowywania, składania i oceną wniosków 

zauważają mieszkańcy? 
• Kto powinien być uprawniony do udziału w procedurze budżetu obywatelskiego? 
• Czy dzieci niepotrafiące czytać i pisać mogą brać udział w głosowaniu? 
• Czy ograniczenie wartości pojedynczego zadania lokalnego do 50% dostępnej puli środków 

się sprawdza? 
• Czy w budżecie obywatelskim powinny być wydzielone specjalne pule tematyczne, np. 

rekreacja, zieleń, sport? 
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• Co sądzą mieszkańcy o propozycji wyodrębnienia części środków z puli łącznej budżetu 
obywatelskiego z przeznaczeniem na utrzymanie bieżące i naprawy infrastruktury powstałej 
w tej procedurze? 

• Czy należy wprowadzić minimalny próg poparcia dla projektów lokalnych i ogólnomiejskich, 
które trzeba zdobyć w głosowaniu, by kwalifikować je do realizacji? 

• W jaki sposób regulamin mógłby uwzględniać udział mieszkańców w opiece nad miejscami 
urządzonymi w ramach budżetu obywatelskiego? 

Oprócz wyżej wymienionych tematów, mieszkańcy mogą także zgłaszać swoje pomysły i uwagi dot. 
regulaminu budżetu obywatelskiego. 
Materiały zebrane podczas konsultacji wykorzystamy do opracowania projektu zmian w 
Regulaminie budżetu obywatelskiego w Toruniu, który zostanie przedstawiony Radzie Miasta 
Torunia. 

 
Jak będą przebiegać konsultacje? 
Konsultacje będą prowadzone w kilku cyklach: 
I SPOTKANIE WARSZTATOWE ONLINE, 16 LUTEGO 2021 r., GODZ. 17:00 
> TEMATYKA: problemy, na które natrafiamy przy składaniu wniosków do budżetu obywatelskiego, 
podczas weryfikacji formalnej, merytorycznej oraz głosowania. 
> FORMA: online, aplikacja MS Teams 
* Aby w pełni uczestniczyć w spotkaniu, należy mieć komputer wyposażony w kamerę oraz mikrofon. 
> ZGŁOSZENIE UDZIAŁU: 

• Wyślij maila na adres: konsultacje@um.torun.pl, w tytule wpisując „Regulamin budżetu 
obywatelskiego etap I”. Zgłoszenia przyjmujemy do 16 lutego, do godziny 15:00. 

• W odpowiedzi na zgłoszenie prześlemy link do spotkania online, z którego będzie można 
skorzystać na jeden z dwóch sposobów: 

o po zainstalowaniu aplikacji Microsoft Teams - jeżeli chcesz, żeby wszystko działało 
bez zarzutu, skorzystaj z tej opcji! 

o przez przeglądarkę internetową (uwaga! w niektórych wersjach przeglądarek 
połączenie może nie być możliwe - należy wówczas skorzystać z innej przeglądarki 
lub zainstalować aplikację Microsoft Teams). 

II SPOTKANIE WARSZTATOWE ONLINE, 24 LUTEGO 2021 r., GODZ. 17:00 
> TEMATYKA: jakie zmiany należy wprowadzić w Regulaminie, aby usprawnić proces realizacji 
budżetu obywatelskiego w Toruniu, w jaki sposób zmienić zapisy regulaminu, by zredukować 
problemy wskazane w pierwszym etapie. 
> FORMA: online, aplikacja MS Teams 
* Aby w pełni uczestniczyć w spotkaniu, należy mieć komputer wyposażony w kamerę oraz mikrofon. 
> ZGŁOSZENIE UDZIAŁU: 

• Wyślij maila na adres: konsultacje@um.torun.pl, w tytule wpisując  „Regulamin budżetu 
obywatelskiego etap II”. Zgłoszenia przyjmujemy do 24 lutego 2021 r.,  do godz. 15:00. 

• W odpowiedzi na zgłoszenie prześlemy link do spotkania online, z którego będzie można 
skorzystać na jeden z dwóch sposobów: 

o po zainstalowaniu aplikacji Microsoft Teams - jeżeli chcesz, żeby wszystko działało 
bez zarzutu, skorzystaj z tej opcji! 

o przez przeglądarkę internetową (uwaga! w niektórych wersjach przeglądarek 
połączenie może nie być możliwe - należy wówczas skorzystać z innej przeglądarki 
lub zainstalować aplikację Microsoft Teams). 

III ANKIETA ONLINE 
Przygotowaliśmy też ankietę, która ułatwi nam zbieranie opinii i informacji na temat działania 
budżetu obywatelskiego w Toruniu i pozwoli jeszcze lepiej dostosować ten mechanizm do potrzeb i 
oczekiwań torunian. 
>>> Wypełnij ankietę na temat funkcjonowania budżetu obywatelskiego w Toruniu 

mailto:konsultacje@um.torun.pl
mailto:konsultacje@um.torun.pl
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcK5gvqBHLRWsbloCG1WsW9V7GNCi_pvdHOr9LTvZTUenhTQ/viewform
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Napisz do nas 
Zachęcamy zainteresowanych tematem do udziału w spotkaniach warsztatowych. Jeżeli jednak nie 
możesz w nich uczestniczyć, a chcesz się wypowiedzieć - napisz do nas! 

• do 1 marca 2021 r. czekamy na uwagi i propozycje przesłane drogą mailową na adres: 
konsultacje@um.torun.pl 

• zgłaszając uwagę i propozycję działania korzystaj z formularza, który można pobrać poniżej 
 

Materiały do pobrania: 
 
>> obowiązujący obecnie Regulamin budżetu obywatelskiego 
>> formularz do zgłaszania uwag i opinii 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:konsultacje@um.torun.pl
http://www.bip.torun.pl/dokumenty.php?Kod=1252136
https://www.torun.pl/sites/default/files/pliki/ks_reg_budzet_obywatelski_2021_form_uwag.doc
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Informacje na stronie internetowej www.konsultacje.torun.pl, 9 lutego 2021 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.konsultacje.torun.pl/
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Portal społeczności owy Facebook, profil Rada okręgu chełmińskei , 9 lutego 2021 r.  
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Informacje na stronie internetowej bip.torun.pl, 10 lutego 2021 r.  
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Radio GRA, 11 lutego 2021 r.  
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Informacje na stronie internetowej www.torun.twoje-miasto.pl, 9 lutego 2021 r.  
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Informacja na stronie www.torun.pl, 15 lutego 2021 r.  
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Strona www.halotorun.pl, 16 lutego 2021 r.  

 

http://www.halotorun.pl/

