Uchwała nr XXIV/59/2017
Rady Dzielnicy Osowa
z dnia 23 lutego 2017 r.
w sprawie
w zmiany regulaminu konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego 2018
oraz kolejnych edycji
Na podstawie § 15 ust. 1 pkt 5 i 15 Statutu Dzielnicy Osowa stanowiącego załącznik do uchwały nr LII/1172/14 Rady Miasta
Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia statutu Dzielnicy Osowa (Dz. Urz. Woj. Pom. Poz. 2002 z późn. zm.)

Rada Dzielnicy Osowa uchwala co następuje:
§ 1.
Wnosi się o zmianę Regulaminu Budżetu Obywatelskiego w 2018 roku oraz kolejnych edycjach
w następujący sposób:
1) aby środki finansowe niewykorzystane w ramach puli środków dzielnicowych uzupełniały
środki statutowe rad dzielnic w roku kalendarzowym, w którym organizowane są konsultacje
społeczne Budżetu Obywatelskiego (zamiast przechodzić do puli środków ogólnomiejskich)
ALBO aby środki niewykorzystane zwiększały pulę środków przeznaczonych dla
poszczególnych dzielnic w kolejnym roku kalendarzowym (kolejnej edycji Budżetu
Obywatelskiego),
2) aby podział puli środków dzielnicowy na poszczególne dzielnice dokonywany był według
następujących proporcji: 50% kwoty stałej oraz 50% kwoty uzależnionej od liczby osób
zameldowanych na terenie określonej dzielnicy.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dzielnicy Osowa.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Ad. 1
§ 12, ustęp 3 Załącznika Nr 3 do Zarządzenia Nr 151/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 12
lutego 2016 r. wskazuje, że „Kwoty niewykorzystane w dzielnicach, jeśli będą takie przypadki,
przechodzą do puli środków projektów ogólnomiejskich.” W opiniach wielu mieszkańców taka
procedura może być niesprawiedliwa i krzywdząca dzielnice, których mieszkańcy np. złożą tylko
wykluczające się „duże” projekty, ale nie na całą pulę, co może zablokować inne projekty i
pozbawić dzielnicę środków finansowych, które wyznaczono według specjalnego wzoru, który
miał wprowadzić sprawiedliwy podział.

Przykładowo w edycji B.O. 2016 w dzielnicy Aniołki „przepadło” aż 23 380 zł, które zostały
przeznaczone do puli projektów ogólnomiejskich, co stanowiło około 15% puli dzielnicowej,
która miała zostać przeznaczona właśnie na projekty na tym obszarze.
Na Stogach 32 000 zł, w dzielnicy VII Dwór 22 095 zł.
Rekordzistą okazały się jednak Siedlce, które z puli dzielnicowej na środki projektów
ogólnomiejskich musiały „oddać” aż 146 000 zł z 271 000 zł przydzielonych na tym obszarze.
Oznacza to, że ponad połowa budżetu w tej dzielnicy nie została przeznaczona na potrzeby
mieszkańców Siedlec.
Naszym zdaniem sprawiedliwym i zapewniającym właściwe przeznaczenie środków na
wskazanym terenie, na którym planowano dany budżet jest skierowanie środków
niewykorzystanych w Budżecie Obywatelskim w dzielnicach do Budżetów Dzielnic
rozdysponowywanych przez Rady Dzielnic. Pozwoli to na realizowanie zadań miasta w danych
dzielnicach w sposób uczciwy i pozbawiony absurdów prawnych.
Ewentualnie – na wzór Gdyni – proponujemy, aby środki mogły zostać wykorzystane w
kolejnym roku kalendarzowym, tj. formalnie, aby niewykorzystane środki trafiły na inne zadania
miasta w danym roku budżetowym, a jednocześnie, aby o tę kwotę zwiększona została pula
środków danej dzielnicy w kolejnym roku kalendarzowym.
Przy zastosowaniu obecnych przepisów może dojść do hipotetycznej sytuacji w której projekt,
którego koszt wyniesie np. 1000 zł, zablokuje wszystkie inne „większe” projekty, których
wnioskodawcy stwierdzili, że odpowiednią kwotą jest cała pula dzielnicowa. Wówczas
przeszedłby do realizacji tylko projekt za 1000 zł, a reszta kwoty przeznaczonej na daną dzielnice
musiałaby zostać przetransferowana do puli środków projektów ogólnomiejskich.
Rady Dzielnic mają doświadczenie w konsultacjach budżetów dzielnic i z całą pewnością znają
potrzeby swoich mieszkańców.
Sytuacja w której Rady Dzielnic otrzymałyby większe kwoty na środki statutowe mogłaby
pozwolić na wspólną realizację tych projektów, które uzyskały spore poparcie w Budżecie
Obywatelskim, jednak zabrakło im głosów, lub zostały „zablokowane” przez inne i nie przeszły
do realizacji.
Przykładowo jeśli w danej dzielnicy kwota niewykorzystana wyniosłaby 40.000, a wniosek do
Budżetu Obywatelskiego na budowę placu zabaw na kwotę 45.000 zgłoszony przez
mieszkańców, który nie uzyskał wystarczającej liczby głosów by zostać zrealizowany, Rada
Dzielnicy ze środków Statutowych mogłaby przeznaczyć te kilka tysięcy na utworzenie takiego
placu zabaw, co spowodowałoby rzeczywiste wykorzystanie środków na daną dzielnicę zgodnie
z założeniami.
W opinii Rady Dzielnicy Osowa takie rozwiązania spowodują większe zaangażowanie obywateli
w proces decydowania o lokalnych wydatkach i tym samym sprawowania władzy w
samorządach oraz większą przejrzystość działań samorządu terytorialnego.

Ad. 2
Propozycja zmiany w zakresie proporcji rozdysponowywania środków na poszczególne dzielnice
wynika z faktu, iż wiele dzielnic zamieszkiwanych przez niewielką liczbę mieszkańców uzyskuje
w konsultacjach Budżetu Obywatelskiego kwoty, które nie pozwalają na realizację większych,
poważniejszych projektów infrastrukturalnych.
Jednocześnie wiele spośród takich „małych” dzielnic zajmuje bardzo znaczący obszar
terytorialny i boryka się z licznymi problemami infrastrukturalnymi generującymi wysokie
koszty (np. Wyspa Sobieszewska, dzielnice „Górnego Tarasu”).
Obecna sytuacja w znacznym stopniu promuje dzielnice, które zabudowane są w dużej części
osiedlami budynków wielorodzinnych o znacznych rozmiarach i znacznym zaludnieniu. Wiele
spośród tych dzielnic (np. Przymorze Wielkie, Chełm) obejmuje ponadto sporo spółdzielni
mieszkaniowych oraz wspólnoty mieszkaniowych, które dysponują własnymi nieruchomościami
oraz terenami rekreacyjnymi, zagospodarowywanymi z budżetów tych podmiotów. Oznacza to,
że stosunkowo niewielkie są potrzeby tych dzielnic w zakresie zagospodarowania terenów
miejskich, na których mogą być realizowane projekty Budżetu Obywatelskiego.
W związku z tym Rada Dzielnicy Osowa stoi na stanowisku, że większa powinna być kwota
„stała” środków przyznawanych w Budżecie Obywatelskim. Natomiast mniejsza powinna być
kwota, która wynika z liczby mieszkańców określonej dzielnicy.
Dzięki temu w większym stopniu osiągnięta zostanie równowaga i sprawiedliwość oraz
zrównoważony rozwój poszczególnych dzielnic Gdańska.

