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Zestawienie uwag z konsultacji społecznych w sprawie zmian w Regulaminie Budżetu Obywatelskiego Miasta Jasła 

Autor nr 1 (dane osobowe zostały ukryte na podstawie prawa do prywatności) 
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(zachowana oryginalna pisownia autora) 
Uzasadnienie zmiany1 
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względnieniu 
proponowanych 

zmian 

Uzasadnienie/Brzmienie zapisu po 
uwzględnieniu zmiany 
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§ 2 Uchwały Na budżet obywatelski Miasta Jasła 
przeznacza się środki finansowe w 
wysokości 500.000 zł (słownie: 
pięćset tysięcy złotych) 
wyodrębnione na ten cel corocznie w 
budżecie miasta z czego 400.000 zł 
(słownie: czterysta tysięcy złotych) 
na projekty o charakterze 
inwestycyjnym a 100.000 zł (słownie: 
sto tysięcy złotych) na pozostałe 
projekty” 

1. Na budżet obywatelski Miasta Jasła przeznacza 
się środki finansowe w wysokości 500.000 zł 
(słownie: pięćset tysięcy złotych) 
wyodrębnione na ten cel corocznie w budżecie 
miasta.  

2. Środki, o których mowa w ust. 1 są podzielone 
na pule obejmujące całość Miasta i części w 
postaci jednostek pomocniczych. 

3. Pula obejmująca całość Miasta stanowi kwota 
150.000 zł 

4. Pule do wykorzystania w poszczególnych 
jednostkach pomocniczych stanowi pozostała 
kwota, którą rozdziela się według iloczynu 
liczby mieszkańców jednostki pomocniczej i 
kwoty 10 zł. 

5. Pule do wykorzystania w jednostkach 
pomocniczych zaokrągla się w górę do tysięcy 
złotych. 

Budżet obywatelski jest jednym z ważniejszych 
instytucji demokracji partycypacyjnej. Może być 
ważnym narzędziem rozwoju miasta, powinno być 
częścią debaty publicznej na temat roli 
mieszkańców w rozwoju lokalnym oraz 
budowaniem społeczeństwa obywatelskiego. 
Dotychczasowe rozwiązania JBO spowodowały 
spadek zgłaszanych projektów oraz liczne głosy o 
potrzebie zmian formuły JBO. 
Zaproponowana zmiana wprowadza podział na 
projekty ogólno-miejskie oraz mniejsze projekty 
osiedlowe. Takie rozwiązanie pozwoli na 
zaangażowanie mieszkańców Jasła w najbliższe 
sprawy. Organizowanie spotkań, pikników 
osiedlowych, drobnych inwestycji czy remontów.  
Przyjęte rozwiązanie uwzględnia liczbę 
mieszkańców jako współczynnika podziału kwoty 
puli osiedlowej. Orientacyjne, na podstawie 
danych – liczba mieszkańców na poszczególnych 
osiedlach (źródło: Lokalny Program Rewitalizacji) 
pozostała pula wyglądałaby następująco: 

Mickiewicza      79 000,00     
Kopernika      68 000,00     
Śródmieście      44 000,00     
Ulaszowice      35 000,00     
Sobniów      18 000,00     
Górka Klasztorna      17 000,00     
Gamrat      14 000,00     
Rafineria      12 000,00     
Gądki      11 000,00     
Brzyszczki      10 000,00     
Żółków        9 000,00     
Bryły        8 000,00     
Hankówka        7 000,00     
Krajowice        7 000,00     
Kaczorowy        7 000,00     
Niegłowice        5 000,00     

 Dodatkowym i wydaje się najważniejszym  

Nie uwzględniono 
zmiany. 

Głównym założeniem budżetu 
obywatelskiego  jest oddanie inicjatywy 
mieszkańcom w zakresie wskazywania do 
realizacji zadań oczekiwanych społecznie, 
z których będzie korzystać jak najwięcej 
jaślan.. Propozycja zmian Urzędu Miasta 
w Jaśle (UMJ) do budżetu  
obywatelskiego opiera się na wnioskach z 
dotychczasowych edycji Jasielskiego 
Budżetu Obywatelskiego oraz na 
zgłaszanych przez ostatnie lata uwagach 
mieszkańców, w tym wnioskodawców. 
Podkreślić należy, że zaproponowany 
przez Autora podział  środków na projekty 
ogólnomiejskie w kwocie 150 tys. zł oraz 
na jednostki pomocnicze (osiedla) 350 
tys. uniemożliwi realizację dużych 
projektów inwestycyjnych, zważywszy że, 
zgodnie z zaproponowanym przez Autora  
podziałem, najwyższa kwota na osiedle to 
79 tys. zł a najniższa 5 tys. zł. Propozycja 
UMJ nie wyklucza natomiast realizacji 
projektów „osiedlowych”, zarówno 
inwestycyjnych, jak i nieinwestycyjnych. 
Nadmienić również  należy, że Miasto 
Jasło dysponuje różnymi innymi 
programami, w ramach których mogą być 
realizowane zadania „osiedlowe”, m.in. 
Lokalny  Program Rewitalizacji Miasta 
Jasła na lata 2014-2023 czy Inicjatywy 
Lokalne, w ramach których każdego roku 
mieszkańcy lub stowarzyszenia mogą 
zgłaszać  swoje propozycje zadań.  

Odnośnie uwagi, że podział na projekty 
inwestycyjne i pozostałe projekty nie jest 
zgodny z  art. 5a ust. 6 ustawy o 
samorządzie gminnym, informujemy, że 
projekt uchwały poddano ponownej 
weryfikacji prawnej, w ramach której, w 
oparciu o dostępne orzecznictwo w tym 

                                                           
1 Zachowano oryginalną pisownię autorów.  



argumentem proponowanej zmiany jest brak 
ustawowego uprawnienia do wprowadzanych 
przez Urząd Miasta rozwiązań na projektu 
inwestycyjne i pozostałe. Takie rozwiązanie 
podziału środków wydatkowanych z budżetu 
obywatelskiego nie jest przewidziane w przepisach 
Ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym.  
 Art. 5a ust. 6 U (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) 
SamGminU określa jedyny dopuszczalny i możliwy 
podział środków wydatkowanych w ramach 
budżetu obywatelskiego. Zgodnie z ww. przepisem 
środki te mogą być dzielone na pule obejmujące 
całość gminy i jej części w postaci jednostek 
pomocniczych lub grup jednostek pomocniczych. 
Przepis ten nie przewiduje zatem możliwości 
innego podziału ww. środków, w tym na środki 
inwestycyjne i nie inwestycyjne, jak podzieliła je 
Rada Miasta S. w § 2 ust. 2 przedmiotowej 
uchwały. 
Wobec powyższego projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta 
Jasła jest niezgodny z przepisami prawa, gdyż 
Ustawa nie przewiduje możliwości innego podziału 
ww. środków, w tym na środki inwestycyjne i nie 
inwestycyjne, jak zaproponowano w projekcie 
uchwały. 

zakresie. Potwierdzono zgodność 
zaproponowanych zmian z ustawą o 
samorządzie gminnym. 
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Załącznik do 
uchwały … 
Regulamin 
budżetu 
obywatelskiego 
Miasta Jasło  
§ 1 ust. 2  

2) które po realizacji generowałyby 
koszty utrzymania niewspółmiernie 
wysokie w stosunku do wartości 
proponowanego zadania; 

2) które po realizacji generowałyby roczne koszty 
utrzymania nie więcej niż dziesiątą cześć wartości 
nakładów; 

Proponowana zmiana ma na celu określenie  
konkretnej – mierzalnej prawidłowo oszacowanej 
wysokości kosztów utrzymania powstałej w ramach 
JBO infrastruktury, której przekroczenie powoduje 
odrzucenie projektu.  

Uwzględniono 
zmianę.  

Zmianę uwzględniono poprzez zmianę 
zapisu § 1 ust. 2 Regulaminu budżetu 
obywatelskiego Miasta Jasła w brzmieniu: 
„2)które po realizacji generowałyby 
roczne koszty utrzymania na poziomie 
wyższym niż 20% kosztów realizacji 
zadania”, gdyż z posiadanych przez Urząd 
Miasta w Jaśle kalkulacji kosztów 
utrzymania obiektów, w tym powstałych 
w ramach JBO, wynika, że roczne koszty są 
często na poziomie wyższym niż 10%. 
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Załącznik do 
uchwały … 
Regulamin 
budżetu 
obywatelskiego 
Miasta Jasło 
§ 9.  

1.Głosowanie mieszkańców na 
projekty zarządza Burmistrz Miasta 
określając wykaz punktów do 
głosowania w oparciu o jednostki 
pomocnicze miasta, harmonogram 
głosowania oraz tryb jego 
przeprowadzenia. Do wiadomości 
publicznej podaje się listę projektów, 
które zostaną poddane pod 
głosowanie. Głosowanie odbywa się 
jednorazowo. Mieszkaniec w trakcie 
głosowania może oddać dwa głosy, z 
czego jeden z listy projektów o 
charakterze inwestycyjnym oraz 
jeden z listy pozostałych projektów. 

1.Głosowanie mieszkańców na projekty zarządza 
Burmistrz Miasta określając wykaz punktów do 
głosowania w oparciu o jednostki pomocnicze 
miasta, harmonogram głosowania oraz tryb jego 
przeprowadzenia. Do wiadomości publicznej 
podaje się listę projektów, które zostaną poddane 
pod głosowanie. Głosowanie odbywa się 
jednorazowo. Mieszkaniec w trakcie głosowania 
może oddać dwa głosy, z czego jeden z listy 
projektów o charakterze ogólno miejski oraz jeden 
z listy projektów jednostek pomocniczych. 

Konsekwencja wniosku nr 1 
Nie uwzględniono 
zmiany.  

Nie uwzględniono zmiany – konsekwencja 
nieuwzględnienia zmiany  w pkt 1. 
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Załącznik do 
uchwały … 
Regulamin 
budżetu 
obywatelskiego 
Miasta Jasło 
§ 11.2 

Za wybrane do realizacji uznaje się 
projekty, które uzyskały największą 
liczbę głosów (nie mniej niż 75 
głosów), aż do wyczerpania puli 
środków przeznaczonych na budżet 
obywatelski, z uwzględnieniem 
podziału na projekty inwestycyjne i 
projekty pozostałe. W przypadku 
projektu, który uzyskał kolejno 
największą liczbę głosów, ale jego 
wartość powoduje przekroczenie puli 
określonej w budżecie obywatelskim, 
projekt ten zostaje odrzucony, a do 
realizacji zostaje przyjęty kolejny 
projekt o niższej kwocie, aż do 
wyczerpania puli. W przypadku nie 
wyczerpania pełnej puli 
niewykorzystane środki pozostają w 
budżecie miasta.”  

Za wybrane do realizacji uznaje się projekty, które 
uzyskały największą liczbę głosów (nie mniej niż 75 
głosów), aż do wyczerpania puli środków 
przeznaczonych na budżet obywatelski, z 
uwzględnieniem podziału na projekty 
ogólnomiejskie i projekty w poszczególnych 
jednostkach pomocniczych. W przypadku 
projektu, który uzyskał kolejno największą liczbę 
głosów, ale jego wartość powoduje przekroczenie 
puli określonej w budżecie obywatelskim, projekt 
ten zostaje odrzucony, a do realizacji zostaje 
przyjęty kolejny projekt o niższej kwocie, aż do 
wyczerpania puli. W przypadku nie wyczerpania 
pełnej puli niewykorzystane środki pozostają w 
budżecie miasta.”  

Konsekwencja wniosku nr 1 
Nie uwzględniono 
zmiany.  

Nie uwzględniono zmiany – konsekwencja 
nieuwzględnienia zmiany  w pkt 1. 
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Załącznik do 
uchwały … 
Regulamin 
budżetu 
obywatelskiego 
Miasta Jasło 
§ 11.3 

Brak 
W przypadku uzyskania przez projekty tej samej 
liczby głosów, o ich kolejności decyduje losowanie, 
które przeprowadza Zespół, o którym mowa w § 5 

Wprowadzenie dodatkowego zapisu w celu 
wyłonienia zwycięskiego projektu w przypadku 
takiej samej ilości głosów oddanych na różne 
projekty. 

Nie uwzględniono 
zmiany. 

W opisywanym przypadku decyzję będzie 
podejmował Burmistrz Miasta Jasła, 
kierując się ogólnie przyjętymi zasadami w 
tym zakresie. Podkreślić należy, że 
opisywana przez Autora sytuacja  jest 
mało prawdopodobna ze względu na 
charakter głosowania. Liczba głosów cały 
czas jest aktualizowana i widoczna dla 
wszystkich mieszkańców 
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Załącznik do 
uchwały … 
Regulamin 
budżetu 
obywatelskiego 
Miasta Jasło 
§ 6. 

„Zespół podczas weryfikacji / oceny 
merytorycznej zgłoszonych 
projektów uwzględnia kryteria 
określone w § 1 ust. 2, § 2 i § 4 
niniejszego Regulaminu oraz 
zgodność zgłoszonych projektów z 
obowiązującym prawem, możliwość 
wykonalności technicznej, a także 
szczegółowo weryfikuje 
przedstawiony kosztorys zgłoszonego 
projektu. Zespół może wezwać 
autora propozycji projektu do 
składania dodatkowych wyjaśnień 
oraz zasięgać opinii właściwej 
merytorycznie komórki 
organizacyjnej Urzędu Miasta w 
Jaśle. Zespół uznaje czy projekt jest 
możliwy do realizacji albo niemożliwy 
do realizacji wraz z podaniem 
uzasadnienia tej oceny.”  

Zespół podczas weryfikacji / oceny merytorycznej 
zgłoszonych projektów uwzględnia kryteria 
określone w § 1 ust. 2, § 2 i § 4 niniejszego 
Regulaminu oraz zgodność zgłoszonych projektów 
z obowiązującym prawem, możliwość 
wykonalności technicznej, a także szczegółowo 
weryfikuje przedstawiony kosztorys zgłoszonego 
projektu. Zespół może wezwać autora propozycji 
projektu do składania dodatkowych wyjaśnień oraz 
zasięgać opinii właściwej merytorycznie komórki 
organizacyjnej Urzędu Miasta w Jaśle. Autor 
projektu może zmienić projekt zgodnie z 
sugestiami Zespołu.  
Zespół uznaje czy projekt jest możliwy do realizacji 
albo niemożliwy do realizacji wraz z podaniem 
uzasadnienia tej oceny.”  

Zmiana pozwoli doprecyzowywać projekty na 
etapie ich oceny przez Zespół powołany do oceny 
merytorycznej proejktów. 

Nie uwzględniono 
zmiany. 

Autor projektu do JBO nie może zmieniać 
zapisów projektu po jego złożeniu, 
ponieważ zgłaszany zakres projektu 
uzyskuje  akceptację i poparcie 
mieszkańców. Autor może natomiast, w 
świetle proponowanych zmian 
przygotowanych przez UMJ, składać 
dodatkowe wyjaśnienia i informacje, po 
wezwaniu przez Zespól Oceniający. 
Podkreślić należy, że na etapie 
przygotowania wniosku do JBO 
mieszkańcy będą mogli uzyskać wsparcie 
w przygotowaniu projektu ze strony 
pracowników Urzędu Miasta, a także  w 
formie webinariów, szkoleń itp. 

7 
Załącznik nr 3 
do regulaminu 

Projekty o charakterze 
inwestycyjnym Pozostałe projekty 

Projekty ogólnomiejskie, Projekty jednostek 
pomocniczych 

Konsekwencja wniosku nr 1 
Nie uwzględniono 
zmiany 

Nie uwzględniono zmiany – konsekwencja 
nieuwzględnienia zmiany  w pkt 1. 

Autor nr 2 (dane osobowe zostały ukryte na podstawie prawa do prywatności) 
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Propozycja 
zmiany dotyczy 
Pkt. 4 Załącznika 
Nr 1 do 
Regulaminu 
FORMULARZ 
ZGŁOSZENIA 
PROJEKTU DO 
BUDŻETU 
OBYWATELSKIE
GO MIASTA 
JASŁA na ….. 
ROK 

Aktualne brzmienie pkt. 4 Załącznika 
nr 1 do Regulaminu Jasielskiego 
Budżetu Obywatelskiego: 
 
„4. DODATKOWE INFORMACJE O 
PROJEKCIE (pole nieobowiązkowe): 
dodatkowy opis oraz uzyskane zgody, 
analizy prawne, dokumentacja 
techniczna, itp.:” 
 

Proponowane brzmienie pkt.4 Załącznika nr 1 
do Regulaminu Jasielskiego Budżetu 
Obywatelskiego” 
„4. DODATKOWE INFORMACJE O PROJEKCIE (pole 
nieobowiązkowe): 

„4.1 Projektowanie uniwersalne: 
Opisać zgodność  projektu z zasadami 
projektowania uniwersalnego, w tym czy 
projekt uwzględnia potrzeby osób z 
niepełnosprawnościami, czy z projektu będą 
mogli korzystać wszyscy mieszkańcy w 
możliwie najszerszym zakresie. 
Zaznaczenie na „TAK”, opisać zgodność 
projektu z koncepcją uniwersalnego 
projektowania. Zaznaczenie na „NIE”, wyjaśnić 
dlaczego projektowanie uniwersalne nie 
dotyczy składanego projektu. 
4.2 Mechanizm racjonalnych usprawnień: 
Zaznaczenie na „TAK”, opisać zastosowanie 
racjonalnych usprawnień . 
Zaznaczenie na „NIE” opisać  przyczyny 
niezastosowania mechanizmu racjonalnych 
usprawnień.” 
4.3 Inne informacje (dodatkowy opis oraz 
uzyskane zgody, analizy prawne, dokumentacja 
techniczna, itp.:).” 

Zmiana treści formularza zgłoszeniowego projektu 
stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu 
związana jest z wejściem w życie we wrześniu 2019 
roku Ustawy zapewniania dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami. Ustawa nakłada na 
podmioty publiczne obowiązek spełniania min. 
wymogów dostępności w ujęciu 
architektonicznym, informacyjno - 
komunikacyjnym i cyfrowym przy zastosowaniu 
koncepcji uniwersalnego projektowania , w dalszej 
kolejności mechanizmu racjonalnych usprawnień 
lub w ograniczonym zakresie dostępu 
alternatywnego. Dostęp alternatywny może być 
stosowany do 06.09.2021 r., po tym terminie 
stosowany wyłącznie w incydentalnych 
przypadkach podlegających wnikliwej analizie 
konieczności jego zastosowania. Nie proponuje się 
przedmiotowego zapisu w przedkładanej 
propozycji zmiany formularza zagłoszenia projektu. 
Proponuje się, by wypełnianie pkt. 4.1 i 4.2 było 
nieobligatoryjne. Po opracowania Polityki 
dostępności/Standardów dostępności dla Miasta 
Jasła, przeprowadzenia edukacji mieszkańców w 
zakresie wprowadzonych standardów (webinary 
dostępności, informacja na stronie Urzędu) 
proponowane rozszerzenie punktu  4 stałby się np. 
obligatoryjnym wymogiem pod względem 
formalnym i merytorycznym składanych do 
dofinansowania przez mieszkańców pomysłów 
projektów w ramach JBO. 
Pkt. 4.3 jest kontynuacją pierwotnego zapisu pkt. 4 
Załącznika nr 1 do regulaminu JBO. 

Uwzględniono 
zmianę.   Kwestia  zapewnienia dostępności dla 

osób ze szczególnymi potrzebami  jest 
niezwykle istotna, niemniej wprowadzenie 
zmiany w proponowanym przez Autora 
zakresie mogłoby w znacznym stopniu 
utrudnić mieszkańcowi przygotowanie 
projektu do JBO, zmniejszając 
zainteresowanie mieszkańców. Wymogi 
dot. zapewnienia dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami  określone w 
ustawie są opisane specjalistycznym 
językiem i wymagają szerszej znajomości 
tematu. Dlatego też zmianę uwzględniono 
poprzez dodanie w Załączniku nr 1 do 
Regulaminu Jasielskiego Budżetu 
Obywatelskiego – Formularz wniosku, w 
punkcie trzecim następującego zapisu: 
„należy uzasadnić potrzebę zrealizowania 
projektu,  
a w szczególności wskazać jego znaczenie 
dla lokalnej społeczności, w tym 
zapewnienie dostępności dla osób ze 
szczególnymi potrzebami, oraz możliwe 
przyszłe korzyści dla miasta Jasła”.  
Wprowadzenie wyżej wymienionego 
zapisu zwróci uwagę wnioskodawcy 
projektu na aspekt zapewnienia 
dostępności, nie wiąże się natomiast z 
koniecznością znajomości ustawy. 

 

Autor nr 3 (dane osobowe zostały ukryte na podstawie prawa do prywatności) 

9 

§ 2 

§ 2. Na budżet obywatelski Miasta 
Jasła przeznacza się środki finansowe 

w wysokości 500.000 zł (słownie: 
pięćset tysięcy złotych) 

wyodrębnione na ten cel corocznie w 
budżecie miasta z czego 400.000 zł 
(słownie: czterysta tysięcy złotych) 

na projekty o charakterze 
inwestycyjnym a 100.000 zł 

(słownie: sto tysięcy złotych) 
na pozostałe projekty 

Na budżet obywatelski Miasta Jasła przeznacza się 
środki finansowe w wysokości 500.000 zł (słownie: 
pięćset tysięcy złotych) wyodrębnione na ten cel 
corocznie w budżecie miasta), przy czym jeden 

projekt może opiewać maksymalnie na kwotę 100 
000 tys. złotych lub 250 000 tys. złotych 

 

Moim zdaniem zaproponowany podział niewiele 
zmieni. Nadal będzie mogło dochodzić do sytuacji, 
gdzie autorzy kilku projektów będą mogli w sposób 
absolutnie niedozwolony dogadywać się między 
sobą np. aby promować i głosowania na jeden z 
projektów ponieważ jego wysoki wynik gwarantuje 
realizację również tych z niższą liczbą głosów 
ponieważ mieszczą się w przewidzianej kwocie 400 
tys. zł. Dodatkowo moim zdaniem nie powinno 
dochodzić do takich sytuacji, że projekt który 
uzyskał kilkaset głosów nie będzie realizowany, 
natomiast taki który uzyskał kilkadziesiąt już tak, 
ponieważ mieści się w wyznaczonej kwocie. Dla 
mnie najsprawiedliwszym rozwiązaniem była by 
zasada mówiąca projekty z największą liczbą 
głosów wygrywają. Proponuje rozwiązanie 
polegające na ograniczeniu maksymalnej kwoty 
projektu do 100 tys. zł. wówczas wygrywa 5 
mniejszych projektów które uzyskają maksymalną 
liczbę głosów lub do 250 tys. zł wówczas 
wygrywają 2 większe projekty które uzyskują 
największą liczbę głosów. W taki sytuacji mamy 

Nie uwzględniono 
zmiany. 

Budżet obywatelski wiąże się ze 
współodpowiedzialnością mieszkańców za 
dokonywane wybory, z dojrzałością 
obywatelską. Budowanie społeczeństwa 
obywatelskiego poprzez wprowadzanie 
restrykcyjnych zapisów w Regulaminie 
ograniczających decyzje mieszkańców jest 
niewłaściwym kierunkiem 
współzarządzania miastem. Określony  
w Regulaminie sposób rozstrzygania  
i wyłaniania projektów do realizacji jest 
dozwolony, zgodny z prawem  
i obowiązujący (akt prawa miejscowego 
opublikowany w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego). Ponadto, 
podział puli ze wskazaniem maksymalnej 
wartości projektu nie większej niż 100 tys. 
zł lub 250 tys. zł wyeliminuje możliwość 
zgłaszania dużych projektów 
inwestycyjnych, których efekt 
oddziaływania będzie obejmował  ogół 
mieszkańców. 



proste i przejrzyste zasady oraz brak jakichkolwiek 
podejrzeń o zmawianie się pomiędzy projektami 
ponieważ każdy walczy o swoje tj. maksymalną 
liczbę punktów aby wygrać i zostać zrealizowanym. 
Moja koncepcja wpisuje się w propozycję Miasta 
Jasła, gdyż ta również zakłada ograniczenia 
związanie z maksymalną wartością projektów. 

10 Brak 
Brak – autor zmiany proponuje 
dodanie jednostki redakcyjnej 

§ 5a regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta 
Jasła; 
Autorami projektów nie mogą być: Burmistrz 
Miasta Jasło oraz jego zastępcy, radni, kierownicy 
jednostek 
organizacyjnych podległych Burmistrzowi, 
kierownicy oraz naczelnicy Wydziałów Urzędu 
Miasta Jasło lub w przypadku gdy autorem 
projektu jest Burmistrz Miasta Jasło oraz jego 
zastępcy, radni, kierownicy jednostek 
organizacyjnych podległych Burmistrzowi, 
kierownicy oraz naczelnicy Wydziałów Urzędu 
Miasta Jasło skład komisji oceniającej będzie 
wyglądał następująco: przedstawiciele organizacji 
pozarządowych. 

Moim zdaniem obecnie przyjęta forma jest nie 
wystarczająca W sytuacji gdy autorem projektu jest 
radny lub urzędnik dochodzi do konfliktu interesów 
komisji oceniającej w skład której wchodzą osoby 
podwładne lub pełniące tą samą funkcje publiczną. 
Czy innym jest popieranie danego wniosku, a czym 
innym jego autorstwo. Moim zdaniem powinny 
występować tak jak w innych dziedzinach prawa 
wyłączenia osób mogących być autorami 
projektów ze względu na pełnioną funkcję 
publiczną. 

Nie uwzględniono 
zmiany 

Budżet obywatelski, zgodnie  
z przepisem art. 5a ustawy  
o samorządzie gminnym, jest szczególną 
formą konsultacji społecznych.  
Z orzecznictwa sądów administracyjnych  
i organów administracji publicznej wynika, 
że udział w konsultacjach społecznych 
może brać każdy, bez względu np. na 
pełnioną funkcję publiczną w podmiocie, 
który organizuje konsultacje. Należy 
również mieć na uwadze konstytucyjną 
zasadę równości wobec prawa wyrażoną 
w art. 32 Konstytucji RP. 

11 Brak 
Brak – autor zmiany proponuje 
dodanie jednostki redakcyjnej 

§ 9a W sytuacji gdy autor projektu w sposób 
publiczny (lub jakikolwiek sposób) namawia do 
głosowania na inny projekt w celu uzyskania 
korzystnego wyniku jego projekt ulega 
dyskwalifikacji oraz wykluczeniu z głosowania i 
możliwości realizacji. 

Przyjęta forma podziału kwoty przeznaczonej na 
jasielski budżet obywatelski stwarza możliwości 
niedopuszczalnego zmawiania się autorów 
projektu w celu uzyskania dla siebie korzystnego 
wyniku. W sytuacji braku akceptacji mojej 
propozycji z formularza nr 1 koniecznym jest 
przyjęcie zapisu ograniczającego taki proceder. Dla 
osoby która poświęciła bardzo dużo pracy, 
zaangażowania oraz czasu na dopracowanie 
swojego projektu bardzo krzywdzonym jest fakt iż 
inne osoby w celu uzyskania korzystnego wyniku 
poza regulaminem oraz przyjętymi standardami 
współzawodnictwa i dobrych obyczajów dogadują 
się między sobą, w sposób publiczny namawiają na 
głosowanie na inny projekt, ponieważ jeśli on 
wygra to ich również zostanie zrealizowany , gdyż 
mieści się w zaplanowanej kwocie. Jest to 
wypaczenie partycypacji społecznej i czas z tym 
skończyć. 

Nie uwzględniono 
zmiany. 

Budżet obywatelski jest 
demokratycznym procesem, w 
ramach którego mieszkańcy 
współdecydują o wydatkach 
publicznych w mieście w 
perspektywie kolejnego roku 
budżetowego. Działania służące 
uzyskaniu poparcia wśród 
mieszkańców jest nieodłączną częścią 
budżetu obywatelskiego. Powierzenie 
współdecydowania o wydatkach 
publicznych mieszkańcom opiera się 
na założeniu, że podejmowane 
działania przez mieszkańców  są 
etyczne i zgodne z zasadami 
współżycia społecznego.  

Zaproponowana przez UMJ zmiana 
dotycząca podziału na projekty 
inwestycyjne i projekty pozostałe 
umożliwi konkurowanie projektów  
z tej samej grupy, tj. inwestycyjnych – 
zwykle o dużej i podobnej wartości  
i pozostałych 

12 § 11.2 

§ 11 ust. 2 Za wybrane do realizacji 
uznaje się projekty, które uzyskały 
największą liczbę głosów (nie mniej 
niż 75 głosów), aż do wyczerpania 
puli środków przeznaczonych na 
budżet obywatelski z 
uwzględnieniem podziału na projekty 
inwestycyjne i projekty pozostałe. W 
przypadku projektu, który uzyskał 

§ 11 ust. 2 Za wybrane do realizacji uznaje się 
projekty, które uzyskały największą liczbę głosów 
(nie mniej niż 
75 głosów). 

Moim zdaniem podniesienie wymaganej liczy 
głosów jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Ze 
względu na frekwencje w poprzednich edycja liczba 
7 głosów wydaje się racjonalna. Co do pozostałej 
części zapisów tak jak to zostało zasygnalizowane 
w formularzu nr 1 proponuje aby ograniczyć 
maksymalną wysokość kwoty projektu do 100 lub 
250 tys. zł. W takiej sytuacji tylko te projekty które 
uzyskają największą liczbę głosów będą 

Nie uwzględniono 
zmiany. 

Nieuwzględnienie zmiany nr 12 jest 
konsekwencją nieuwzględniania zmiany nr 
9. 



kolejno największą liczbę głosów, ale 
jego wartość powoduje 
przekroczenie puli określonej w 
budżecie obywatelskim, projekt ten 
zostaje odrzucony, a do realizacji 
zostaje przyjęty kolejny projekt o 
niższej kwocie, aż do wyczerpania 
puli. W przypadku nie wyczerpania 
pełnej puli niewykorzystane środki 
pozostają w budżecie miasta. 

realizowane. proste zasady, bez możliwości 
większych nadużyć. 

13 § 9.1 

§ 9. ust. 1. Głosowanie mieszkańców 
na projekty zarządza Burmistrz 
Miasta określając wykaz punktów do 
głosowania w oparciu o jednostki 
pomocnicze miasta, harmonogram 
głosowania oraz tryb jego 
przeprowadzenia. Do wiadomości 
publicznej podaje się listę projektów, 
które zostaną poddane pod 
głosowanie. Głosowanie odbywa się 
jednorazowo. Mieszkaniec w trakcie 
głosowania może oddać dwa głosy, z 
czego jeden z listy projektów o 
charakterze inwestycyjnym oraz 
jeden z listy pozostałych 
projektów. 

§ 9. ust. 1. Głosowanie mieszkańców na projekty 
zarządza Burmistrz Miasta określając wykaz 

punktów do głosowania w oparciu o jednostki 
pomocnicze miasta, harmonogram głosowania 

oraz tryb jego przeprowadzenia. Do wiadomości 
publicznej podaje się listę projektów, które zostaną 

poddane pod 
głosowanie. Głosowanie odbywa się jednorazowo. 

Mieszkaniec w trakcie głosowania może oddać 
jeden głos. 

Propozycję oddawania dwóch głosów przez 
jednego mieszkańca można skomentować krótko: 
to już było i się nie sprawdziło. Takie rozwiązanie 
daje pole do wielu nadużyć. Np. a) głos na głos tj. 
zagłosuj na mnie, to ja zagłosuje na ciebie; b) wiele 
głosów nie ważnych np. dwa głosy na projekty 
inwestycyjne lub pozostałe; c) nierówną wagę 
głosów jeden mieszkaniec odda jeden głos, inny 
dwa głosy. Najlepszym rozwiązaniem jest jeden 
mieszkaniec = jedne głos. 

Nie uwzględniono 
zmiany. 

Proponowane przez UMJ zmiany do 
budżetu obywatelskiego są przygotowane 
w oparciu o wnioski i uwagi z ostatnich 
trzech edycji. Błędy, które miały miejsce  
w poprzednich latach  są na bieżąco 
eliminowane m. in, poprzez usprawnienia  
systemu do głosowania. Zaproponowany 
przez UMJ sposób głosowania jest 
przejrzysty, a wyraźny podział środków 
budżetowych na projekty inwestycyjne  
i pozostałe projekty umożliwia większy 
wybór wśród zgłoszonych projektów,  
a tym samym większe zainteresowanie 
mieszkańców budżetem obywatelskim. 

14 § 7 

§ 7. Zespół z przeprowadzonej 
weryfikacji zgłoszonych projektów 
sporządza informację o dokonanej 
ocenie, wraz z uzasadnieniem, oraz 
listą projektów co do których podjęto 
decyzję o dopuszczeniu do 
głosowania oraz listą projektów 
odrzuconych. Informację wraz z 
podjętymi decyzjami Zespół 
przekazuje Burmistrzowi Miasta 
celem opublikowania na portalu 
Miejskiego Systemu Konsultacji 
Społecznych w zakładce budżet 
obywatelski oraz na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miasta w Jaśle. 

§ 7. Zespół z przeprowadzonej weryfikacji 
zgłoszonych projektów sporządza informację o 
dokonanej ocenie, wraz z uzasadnieniem, oraz listą 
projektów co do których podjęto decyzję o 
dopuszczeniu do głosowania oraz listą projektów 
odrzuconych. Informację wraz z podjętymi 
decyzjami Zespół przekazuje 
Burmistrzowi Miasta oraz autorom projektów, bez 
publikacji do czasu rozpatrzenia odwołań 

Moim zdaniem ocena zespołu oceniającego, aż do 
czasu rozpatrzenia odwołania i podjęcia 
ostatecznej decyzji powinna być niejako utajniona i 
trafić do wąskiego grona odbiorców tj. Burmistrza 
oraz danego autora projektu. W sytuacji jej 
publikacji na stronach internetowych natychmiast 
pojawiają się artykuły w lokalnych mediach, które z 
góry skazują projekt z negatywną ocena na 
pożarcie. Pojawia się mnóstwo negatywnych opinii 
i komentarzy. Nawet w sytuacji odwołania oraz 
ostatecznego korzystnego rozstrzygnięcia i 
dopuszczenia projektu do głosowania, podczas 
jego promocji bardzo trudno jest odwrócić już 
utartą opinię społeczna, że z tym projektem nie 
jest wszystko w porządku i warto na niego 
glosować. Takie działania są bardzo krzywdzące. 

Uwzględniono 
zmianę. 

W § 7 proponuje się wprowadzić zapis  
w brzmieniu: „Zespół z przeprowadzonej 
weryfikacji zgłoszonych projektów 
sporządza informację o dokonanej ocenie, 
wraz z uzasadnieniem, oraz listą 
projektów co do których podjęto decyzję  
o dopuszczeniu do głosowania oraz listą 
projektów odrzuconych. Informację wraz  
z podjętymi decyzjami Zespół przekazuje 
Burmistrzowi Miasta oraz autorom 
projektów.” 

15 Brak 
Brak – autor zmiany proponuje 
dodanie jednostki redakcyjnej 

§ 5b 
Projekt oraz jego kosztorys powinien zawierać w 
szczególności następujące elementy lub wskazanie, 
że ich nie 
dotyczy: 
a) opis projektu; 
b) szczegółowy zakres prac potrzebnych do jego 
realizacji; 
c) wskazanie nieruchomości jego realizacji 
stanowiącej własność gminy Miasto Jasło bez 
możliwości późniejszych 
zmian; 
d) koszty materiałów; 
e) koszty robocizny; 
f) koszty przyłączy; 

Moim zdaniem powinny w regulaminie zostać 
zapisane jasne i przejrzyste wytyczne i zasady co 
powinno zostać zawarte w projekcie, a tym samym 
co będzie oceniał zespół oceniający, Powinniśmy 
dążyć pomimo różnorodności projektów do 
jednolitego wzoru ich opracowań oraz jednolitych 
kryteriów ich oceny. Dodatkowo takie wytyczne na 
pewno ułatwią pisanie projektów oraz 
zasygnalizują autorom na co zwrócić uwagę. 
Dodatkowo pomogą w pisaniu odwołań oraz 
stwierdzeniu czy komisja podczas swojej oceny nie 
wykroczyła poza swój zakres uprawnień. 

Nie uwzględniono 
zmiany. 

Wprowadzenie tak szczegółowych 
zapisów spowoduje wykluczenie 
znacznego kręgu mieszkańców, którzy nie 
posiadają branżowej wiedzy na temat 
prowadzenia procesu inwestycyjnego. 
Formularz wniosku jest maksymalnie 
uproszczony, by  nie wykluczać 
mieszkańców, którzy nie znają się na 
aspektach formalno-administracyjnych, 
jak również technicznych. Co więcej, 
niektórych dokumentów, o których 
wspomina (np. kosztów wyłączenia gruntu 
z produkcji rolnej) nie uda się ustalić w 
czasie naboru wniosków, czyli jednego 
miesiąca. 



g) koszty odprowadzenia wody opadowej; 
h) koszty ubezpieczenia; 
i) koszty organizacji; 
j) koszty odbioru i utylizacji odpadów; 

k) koszty wyłączenia z produkcji rolnej; 
l) koszty ochrony; 
m) wyliczenie kosztów jakie będzie generował 
projekt po jego zakończeniu przez okres 3 lat (w 
tym koszty 
pracowników); 
n) wskazanie zarządcy obiektu po jego realizacji; 
o) dokumenty potwierdzające przyjęte ceny 
średnio-rynkowe; 
p) mapa ze wskazaną lokalizacją oraz wymiarami; 
r) uzasadnienie potrzeby jego realizacji. 

 

Podpisy członków Zespołu ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych: 

1) (-) Małgorzata Adamska – Chmiel 

2) (-) Paweł Rzońca 

3) (-) Jadwiga Gancarz – Żebracka 

4) (-) Mateusz Smyka



 


