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Wprowadzenie

Niniejszy  raport  jest  rezultatem  projektu  „Skontroluj  jak  działa  budżet  obywatelski 

w twojej  gminie”  realizowanego  przez  Stowarzyszenie  Bona  Fides  w  partnerstwie 

z Ośrodkiem  Badania  Aktywności  Lokalnej  działającym  przy  Spółdzielni  Kooperatywa 

Pozarządowa  z  Warszawy.  Realizacja  projektu  współfinansowana  jest  przez  Fundację 

Batorego z Funduszy EOG w ramach Programu Obywatele dla Demokracji.

Celem projektu jest wypracowanie mechanizmów, które ułatwią lokalnym wspólnotom 

samorządowym stosowanie budżetu obywatelskiego (lub partycypacyjnego).

Władzom  samorządowym  wypracowanie  i  podjęcie  racjonalnych  decyzji  co  do  celu 

uruchomienia  tego  mechanizmu,  opracowania  procedur  regulujących  jego 

funkcjonowanie  oraz  wyznaczenia  zakresu  działania  mechanizmu:  finansowego,  czyli 

wielkości  kwoty  oddanej  do  bezpośredniego  rozdysponowania  przez  mieszkańców, 

przedmiotowego,  czyli  rodzaju  działań,  których  realizacja  może  zostać  sfinansowana 

w ten  sposób.  A  także  sankcjonowanie  rozstrzygnięć  wygenerowanych,  dzięki 

zastosowaniu  mechanizmu  oraz  okresową  ocenę  jego  funkcjonowania  i  osiągniętych 

efektów.

Administracji  samorządowej  usprawnienie  bieżącej  obsługi  mechanizmu  na  każdym 

etapie: projektowania zasad, zbierania i oceny wniosków, przeprowadzenia głosowania 

i wyboru zadań oraz realizacji wybranych przedsięwzięć, a także oceny funkcjonowania 

mechanizmu i jego efektów.

Mieszkańcom  umożliwienie  pełnoprawnego  udziału  we  wszystkich  etapach  budżetu 

obywatelskiego – od projektowania samego mechanizmu, przez proponowanie własnych 

pomysłów, uczestnictwo w wyborze zadań po ocenę funkcjonowania mechanizmu i jego 

efektów. A także wzmocnienie ich roli w tym procesie poprzez uspołecznienie samego 

budżetu  obywatelskiego  oraz  wskazanie  możliwości  i  dostarczenie  narzędzi  do  jego 

kontroli.

Raport powstał w trakcie realizacji pilotażowego etapu realizacji projektu, którego celem 

w  równym  stopniu  było  przyjrzenie  się  funkcjonowaniu  budżetu  obywatelskiego 

w wybranych  6  gminach  województwa  śląskiego,  w  tym  w  Bielsku-Białej,  jak 

i przetestowanie przygotowanego narzędzia.
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Raport  zostanie  opublikowany  na  stronie  internetowej  projektu  Skontroluj  jak  działa  

budżet  obywatelski  w  twojej  gminie http://bonafides.pl/.  Trafi  także  do  lokalnych 

mediów.  Planujemy  także  organizację  publicznej  prezentacji  wyników  badania  wraz 

z dyskusją.

Raport składa się z dwu części: analitycznej i syntetycznej. W części analitycznej w kilku 

tabelach  dokonano  analizy  i  zestawienia  najważniejszych  danych  dotyczących 

poszczególnych  etapów  realizacji  budżetu  obywatelskiego.  Natomiast  w  części 

syntetycznej  zaprezentowano  kontekst  realizacji  mechanizmu  w  danej  JST 

i sformułowano  najważniejsze  wyniki,  wnioski  i  rekomendacje  pod  adresem 

kontrolowanego mechanizmu.

Tyle, co przeczytacie Państwo w tym raporcie, zobaczyliśmy z zewnątrz. Naszym celem 

jest  przede wszystkim zachęcenie  Państwa do refleksji  nad budżetem obywatelskim. 

I choć  formułujemy  oceny  badanego  mechanizmu,  licząc  na  to,  że  nasze  uwagi 

przyczynią się do wprowadzenia korzystnych zmian, to chodzi nam raczej o pokazanie 

jak go kontrolować. Liczymy także na Państwa uwagi, komentarze do samego raportu, ale 

zachęcamy  także  do  dyskusji  na  kształtem  i  funkcjonowaniem  mechanizmu  budżetu 

obywatelskiego w Państwa gminie.

1. Metodologia badania Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej

Charakterystyka

Bielsko-Biała:

- miasto na prawach powiatu, formalnie dzieli się na 30 osiedli (jednostek pomocniczych 

gminy);

- na dzień 30 czerwca 2014 r. liczyło 173 462 mieszkańców;

- wysokość planowanych w 2014 roku wydatków z budżetu miasta – 735 327 172,00 zł1.

Budżet Obywatelski Bielska-Białej (BOBB)

- edycja 2015 (druga);

1Za: Uchwała budżetowa miasta Bielska-Białej na 2014 rok.
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- budżet edycji 3 750 000,00 zł, czyli 0,5% wydatków z budżetu JST w 2014 roku2;

- projekty – zgłoszono 79 projektów (32 ogólnomiejskie i 47 osiedlowych w 24 na 27 

osiedli3), rekomendowano 62 (odpowiednio 24 i 38 w 22 Osiedlach4);

-  wyniki  głosowania  –  liczba  głosujących  9 402,  frekwencja  6,8%  (uprawnionych  do 

głosowania  w  wyborach  samorządowych  w  dniu  16  listopada  2014  r.5),  w  tym  612 

głosów  internetowych  niepotwierdzonych  linkiem  aktywującym,  a  209  nieważnych 

z różnych przyczyn.  W 13 dzielnicach,  w których zgłoszono jedynie  po 1 pozytywnie 

zweryfikowanym projekcie nie przeprowadzono głosowania6.

Opis badania

- badanie zrealizowano w okresie listopad 2014 – styczeń 2015 r.;

- badanie typu desk research:

-  dane  do  opracowania  części  3  Wprowadzenie  –  kontekst  pobrano  ze  stron 

http://2014.obywatelskibb.pl i  http://wybory2014.pkw.gov.pl (dostęp  16  listopada 

2014 r.)

-  dane  do  opracowania  formularzy  4  –  7  ze  stron  https://obywatelskibb.pl, 

http://www.um.bielsko.pl/ i http://wybory2014.pkw.gov.pl (dostęp 17 listopada 2014 r. 

– 26 stycznia 2015 r.)

-  wywiad  grupowy  osobisty  z  4  przedstawicielami  Urzędu  Miasta  Bielsko-Biała 

odpowiedzialnymi  za  wdrożenie  BOBB:  (aktualnym)  Przewodniczącym  Rady  Miejskiej 

(inicjatorem BOBB),  Sekretarzem Miasta,  Dyrektor  Biura Rady Miejskiej,  pracownikiem 

Biura Rady Miejskiej (19 grudnia 2014 r.);

- korespondencja email z pracownikiem Urzędu Miasta kompetentnym w sprawie BOBB;

- rozmowa z osobą sprawującą funkcję radnego miejskiego poprzedniej kadencji;

-  wstępną  wersję  elektronicznego  raportu  przesłano  do  UM  Bielsko-Biała  w  dniu  26 

stycznia br., potwierdzenie otrzymania otrzymano w dniu następnym, do 12 lutego nie 

otrzymano oficjalnej odpowiedzi z uwagami.

Nie napotkano problemów w trakcie realizacji badania.

2 Za: https://obywatelskibb.pl/o_budzecie, (dostęp 16.10.2014 r., obliczenia własne).
3 Żadnego projektu nie zgłoszono w 3 Osiedlach: Aleksandrowice, Dolne Przedmieście i Polskich Skrzydeł.
4 Odrzucono wszystkie zgłoszone projekty w 2 Osiedlach: Biała Północ, Kopernika.
5 Liczba uprawnionych do głosowania w dniu 16.11.2014, za: http://wybory2014.pkw.gov.pl/pl/gminy/view/246101 
(dostęp 16.11.2014 r.).
6 Zob. informację 
https://obywatelskibb.pl/aktualnosci/20141128/43/wyniki_glosowania_na_budzet_obywatelski_bielskabialej_2015.html (dostęp 
30.11.2014 r.).

6

http://wybory2014.pkw.gov.pl/
http://www.um.bielsko.pl/
https://obywatelskibb.pl/
http://wybory2014.pkw.gov.pl/
http://2014.obywatelskibb.pl/
https://obywatelskibb.pl/aktualnosci/20141128/43/wyniki_glosowania_na_budzet_obywatelski_bielskabialej_2015.html
http://wybory2014.pkw.gov.pl/pl/gminy/view/246101
https://obywatelskibb.pl/o_budzecie


Słownik:

BOBB - Budżet Obywatelski Bielska-Białej

Procedura tworzenia Zasad organizacji  BOBB – sposób opracowania Zasad organizacji 

Budżetu Partycypacyjnego w gminie (Pozwala odpowiedzieć na pytania:  Kto, kiedy, na  

jakich  zasadach  i  w  jaki  sposób  przygotowuje  treść  przepisów  umożliwiających  

przeprowadzenie edycji budżetu partycypacyjnego?)

Zasady organizacji Budżetu Partycypacyjnego - przepisy umożliwiające przeprowadzenie 

edycji budżetu partycypacyjnego

2. Ocena organizacji  i  działania Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej – 

edycja 2015

Czy  zasady  BOBB  są  zgodne  z  przepisami  prawa  regulującymi  funkcjonowanie  

administracji  publicznej  i  samorządów terytorialnych w Polsce (dostęp do informacji  

publicznej, równość wobec prawa, planowanie strategiczne i inne)?

Zasady  edycji  BOBB  2015  wydają  się  zgodne  z  przepisami  prawa  regulującymi 

funkcjonowanie administracji publicznej i samorządów terytorialnych w Polsce.

BOBB  został  wprowadzony  uchwałą  Rady  Miejskiej,  co  należy  uznać  za  lepsze 

rozwiązanie  niż  stosowane  dość  często  uruchamianie  budżetów  obywatelskich 

Zarządzeniem Prezydenta Miasta. Dokonywane w trakcie realizacji edycji zmiany także 

wprowadzano uchwałą Rady Miejskiej. 

Właściwie  uregulowano  wszystkie  najważniejsze  aspekty  realizacji  BOBB,  poza 

procedurą  tworzenia  Zasad.  Prace  nad  opracowaniem  Zasad  kolejnych  edycji  BOBB 

prowadzi  Rada  Miejska  i  odbywają  się  one  na  podstawie  przepisów regulujących  jej 

funkcjonowanie.  Oczywiście  można  się  zastanawiać  nad  koniecznością  opracowania 

procedury  tworzenia  Zasad  kolejnych  edycji  BOBB.  Za  takim  rozwiązaniem  mogą 

przemawiać następujące argumenty:

- szersze włączenie społeczeństwa w opracowanie Zasad BOBB – w badanych edycjach 

nad  Zasadami  pracowali  głównie  przedstawiciele  władz  samorządowych  (radni 
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i urzędnicy miejscy), udział strony społecznej ograniczał się właściwie do przedstawicieli 

rad osiedli, którzy w pewnej mierze także mieszczą się po stronie władzy samorządowej 

–  procedura  mogłaby  zwiększyć  udział  społeczeństwa  w  tym  procesie  bądź 

bezpośrednio,  gwarantując  miejsca  w  Zespole  Problemowym  ds.  budżetu 

obywatelskiego (np. reprezentacji organizacji pozarządowych),  przewidując obowiązek 

konsultacji  społecznych  projektu  Zasad  BOBB,  bądź  pośrednio,  umożliwiając 

formułowanie  opinii  i  rekomendacji  pod  adresem  Zasad  BOBB  (np.  uwzględnienie 

w procedurze ewaluacji, badania opinii, kanałów i form zbierania uwag i opinii);

-  zagwarantowanie  prawa  do  informacji  wszystkim  zainteresowanym  –  informacje 

o przebiegu prac nad Zasadami kolejnych edycji BOBB są niekompletne (np. niedostępne 

są protokoły lub relacje z prac działającego w Radzie Miejskiej Zespołu Problemowego 

ds.  budżetu  obywatelskiego),  co  utrudnia  zorientowanie  się  potencjalnie 

zainteresowanym w przebiegu i efektach dotychczasowych prac nad zmianą procedury – 

procedura mogłaby zarówno zwiększyć zakres udostępnianych informacji (np. poprzez 

zapis o upublicznianiu dokumentacji związanej z pracami nad Zasadami kolejnych edycji 

BOBB),  jak  przede  wszystkim  ustanowić  zasadę  upubliczniania  tych  informacji  na 

bieżąco, co mogłoby przyczynić się do zwiększenia stopnia uspołeczniania opracowania 

Zasad  (zainteresowanie  i  udział  lokalnej  społeczności),  a  także  zakresu  kontroli 

społecznej (możliwość monitorowania przebiegu prac);

- projekty wybrane w edycji 2015 BOBB stanowią element budżetu gminy Bielsko-Biała 

na rok 2015, a jednym z wymogów dopuszczalności projektu była zgodność z politykami 

publicznymi i to nie tylko miejskimi.

Przyjęte  Zasady  umożliwiają  sprawne  funkcjonowanie  mechanizmu  (czyli  zebranie, 

zweryfikowanie i wybór zadań do realizacji w kolejnej edycji) i rozwiązanie większości 

ewentualnych problemów (np.  dotyczących wyboru propozycji,  rozdysponowania tzw. 

„resztówek”).

Czy BOBB jest  realizowany zgodnie z  jego założeniami (zgodność z Regulaminem lub  

innym dokumentem o podobnym charakterze)?

BOBB  jest  zasadniczo  realizowany  zgodnie  z  założeniami,  wszystkie  działania 

ustanowione  w  Zasadach  zostały  zrealizowane  w  przewidziany  sposób  i  zgodnie 

z harmonogramem7.

7 Zob. http://obywatelskibb.pl/aktualnosci.
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Odstępstwem od przyjętych Zasad, było:

- dokonanie – uchwałą Rady Miejskiej – zmiany rozdysponowania tzw. „resztówek”, czyli 

środków,  które  nie  zostały  rozdzielone  w  Osiedlach  z  powodu  braku  wniosków  lub 

niewyczerpania puli; zdecydowano o przesunięciu ich na pulę ogólnomiejską;

- rezygnacja – na mocy tej samej uchwały Rady Miejskiej - z przeprowadzenia głosowania 

na  projekty  osiedlowe w tych  Osiedlach,  w których  po weryfikacji  został  „zgłoszony 

jeden lub większa liczba projektów,  których łączna wartość nie przekracza 75.000 zł,  

a zgłoszone i pozytywnie zweryfikowane projekty uznać za wybrane do realizacji w 2015 

r.”;  ograniczenie  się  wyłącznie  do  głosowania  na  projekty  ogólnomiejskie  mogło 

negatywnie wpłynąć na frekwencję głosujących. Jednak, aby głosowanie w takiej sytuacji 

miało sens należałoby uzupełnić Zasady BOBB o minimalne progi poparcia dla ważności 

ich wyboru.

Właściwie nie znamy uzasadnienia wyboru tych konkretnych rozwiązań, ani też inicjatora 

wprowadzenia  zmian.  Wydaje  się,  że  rozwiązań  możliwych  do  zastosowania  w  tej 

sytuacji  jest  więcej  niż  zastosowane.  Nie  kwestionując  zasadności  czy  poprawności 

dokonanych  zmian,  można  stwierdzić,  że  powyższe  odstępstwa  także  uzasadniają 

opracowanie procedury tworzenia Zasad BOBB.

Nie  dysponujemy  informacjami  czy  formalnie  zgłoszono  do  Urzędu  Miasta  wnioski 

kwestionujące  realizację  drugiej  edycji  BOBB  –  na  etapie  składania  wniosków,  ich 

weryfikacji, głosowania czy wyników wyboru.

Czy  realizacja  BOBB  spełnia  wymogi   uspołecznienia  i  poszanowania  dla  procedur  

demokratycznych na każdym z etapów?

Realizacja BOBB spełnia wymogi procedur demokratycznych.

Włączenie  się  w  BOBB  nie  wymaga  spełniania  wygórowanych  wymagań  formalnych 

(poza kryterium wieku i zamieszkania) i organizacyjnych (dostęp do informacji o BOBB, 

składanie wniosków i głosowanie możliwe jest w formie tradycyjnej i elektronicznej).

Możliwości udziału osób nie mogących posłużyć się instrumentami elektronicznymi są 

mniejsze  niż  osób  posługujących  się  komunikacją  elektroniczną  (z  powodu 

ograniczonego  czasu  pracy  punktów  informacyjnych,  w  których  także  można  było 

głosować).
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Mechanizm budżetu obywatelskiego adresowany jest do osób indywidualnych. Pytaniem 

czy  zasadne  nie  byłoby  włączenie  w  ten  mechanizm  organizacji  pozarządowych. 

To jednak być może wymagałoby zmiany formuły budżetu obywatelskiego. A po drugie, 

niewątpliwie pewną formą budżetu obywatelskiego wydaje się system współpracy JST 

z organizacjami  pozarządowymi,  choć  pozbawiony  elementu  oceny  propozycji 

(wniosków) przez lokalną społeczność, czyli potencjalnych ich odbiorców.

Wybrany sposób głosowania gwarantował równość udziału w tym aspekcie BOBB, choć 

po zmianach pozbawiono mieszkańców niektórych Osiedli możliwości wypowiedzenia 

się na temat proponowanych zadań8.

Zasady wyboru projektów właściwie nie budziły wątpliwości, poza brakiem określenia 

dolnej liczby głosów dla ważności wyboru. 

Realizacja BOBB spełnia wymogi uspołecznienia w ograniczonym stopniu:

- uspołecznienie BOBB ograniczono do włączenia w jego realizację na większości etapów 

(tworzenie  Zasad,  akcja  informacyjno-promocyjna,  składanie  propozycji,  weryfikacja 

i opiniowanie,  głosowanie)  jedynie  Rad  Osiedli  –  co  zresztą  zostało  potwierdzone 

zapisami  w Zasadach BOBB;  natomiast  Zasady nie  przewidują  innych  form włączenia 

mieszkańców w funkcjonowanie BOBB, w szczególności w proces ich tworzenia, oceny 

zgłoszonych  propozycji  na  etapie  opracowania  projektów czy  głosowania9,  czy  oceny 

funkcjonowania10.

Czy  realizacja  BOBB  ma  znaczenie  wspólnototwórcze  (przyczynia  się  do  zwiększenia  

aktywności społecznej, wzmacnia, integruje wspólnotę lokalną/samorządową)?

Na podstawie przeprowadzonego badania monitorującego nie jesteśmy w stanie ocenić 

oddziaływania BOBB na wspólnotę lokalną. Po pierwsze, od realizacji  pierwszej edycji 

BOBB  upłynęło  zbyt  mało  czasu,  żeby  można  było  zaobserwować  taki  wpływ,  choć 

niewątpliwie  BOBB  pozwolił  zwiększyć  aktywność  członków  Rad  Osiedli,  którzy  są 

naturalnymi liderami lokalnymi. Po drugie, w drugiej edycji odnotowano znaczny spadek 

aktywności mieszkańców: zarówno liczby zgłoszonych projektów, jak i głosujących11, co 
8 Brak progu liczby głosów dla ważności wyboru może sprzyjać nadużyciom, np. uzgadnianiu liczby i kwot projektów, tak aby nie 
przekroczyć puli środków na Osiedle, co gwarantuje ich realizację. Zaś zgłaszane projekty mogą nie służyć wszystkim mieszkańcom 
Osiedla, a jedynie konkretnej grupie. Niemożliwość ich oceny w formie publicznej debaty czy głosowania może wzmacniać takie 
tendencje.
9 Zasady nie przewidują publicznych dyskusji nad priorytetami budżetu obywatelskiego w skali miasta czy osiedli, prezentacji 
pomysłów na projekty czy nawet projektów zakwalifikowanych przez Komisję weryfikującą do głosowania. Nie umożliwia się także 
kontaktu z pomysłodawcami, co może utrudniać np. ewentualne łączenie pomysłów.
10 Zasady nie przewidują oceny funkcjonowania BOBB.
11 Zob. tabela 8 Zestawienie danych o pierwszej i drugiej edycji BOBB.
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wydaje  się  konsekwencją  dość  nieszczęśliwego  rozstrzygnięcia  pierwszej  edycji 

(przeznaczenie  prawie  całej  puli  na  1  zadanie)  oraz  niektórych  zmian  w  jego 

funkcjonowaniu, w dodatku wprowadzonych w trakcie edycji (rezygnacja z głosowania 

w niektórych Osiedlach).

Po  trzecie,  wspólnototwórcze  oddziaływanie  projektu  utrudnia  ograniczony  stopień 

uspołecznienia  BOBB,  w  szczególności  brak  publicznych  debat  nad  priorytetami 

ogólnomiejskimi i osiedlowymi, dyskusji nad pomysłami zadań czy prezentacji projektów 

zakwalifikowanych  do  głosowania.  Wybrana  forma  realizacji  BOBB  wydaje  się  zatem 

preferować działania indywidualne lub w małych grupach, natomiast nie stwarza okazji 

do aktywizacji społeczności lokalnej. Czego nie zmienia wymóg uzyskania poparcia przez 

minimum 15 osób.

Czy BOBB spełnia wymogi dobrej praktyki? Jeśli tak, to w jakim zakresie?

BOBB można zakwalifikować jako dobrą praktykę na dwóch płaszczyznach:

- formalnego i faktycznego włączenia w działanie BOBB rad osiedli i to na wielu etapach 

jego  realizacji,  co  niewątpliwie  przyczynia  się  do  przybliżenia  mieszkańcom  miasta 

mechanizmu oraz wzmacnia jednostki pomocnicze;

-  informowania  o  działaniu  BOBB  poprzez  stronę  internetową,  która  pozwala 

zainteresowanym  zapoznać  z  Zasadami  funkcjonowania  mechanizmu,  wziąć  w  nim 

udział,  dowiedzieć  się  (na  bieżąco i  z  perspektywy czasu)  o  efektach kolejnej  edycji 

BOBB12.

Czy mechanizm BOBB uwzględnia dokonywanie okresowej oceny funkcjonowania?

Zasady  BOBB  nie  przewidują  dokonywania  okresowej  oceny  funkcjonowania 

mechanizmu. Co prawda nie wyklucza się jej przeprowadzenia, co jednak uniemożliwił 

krótki okres czasu pomiędzy pierwszymi dwoma edycjami.

Przed  uruchomieniem  trzeciej  edycji  niezbędne  zatem  wydaje  się  dokonanie  oceny 

dwóch już zrealizowanych.

12 Pomijamy ograniczenia w zakresie publikacji informacji, które wynikają z ich braku, np. o procesie powstawania Zasad BOBB lub o 
realizacji wybranych zadań.
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Czy w funkcjonowaniu BOBB stwierdzono występowanie dysfunkcji? Jeśli tak, to jakich  

(identyfikacja sposobów obchodzenia regulaminu, innych)?

Do  kategorii  dysfunkcji  pierwszej  edycji  możemy  zakwalifikować  końcowe 

rozstrzygnięcie, czyli „skonsumowanie” prawie całej puli BOBB przez 1 zadanie. W celu 

zapobieżenia  tego  typu  sytuacjom  dokonano  zmian  w  Zasadach,  przede  wszystkim 

poprzez  wyodrębnienie  projektów  ogólnomiejskich  i  osiedlowych  oraz  ograniczenie 

wysokości jednostkowego kosztu zadania.

Natomiast w drugiej dokonaną w trakcie realizacji BOBB zmianę Zasad w zakresie:

- rozdysponowania tzw. „resztówek”;

-  rezygnacji  z  głosowania  w niektórych Osiedlach,  czego nie  przewidziano w samych 

Zasadach.

O ile pierwszą należy uznać, na płaszczyźnie idei, za pożądaną, choć dyskusyjne może 

być zastosowane rozwiązanie, to druga budzi istotne wątpliwości. Co prawda głosowanie 

nad  1  projektem  w  ustanowionej  formule  wydaje  się  nie  mieć  sensu,  to  jednak 

rezygnacja  z  głosowania  w  takiej  sytuacji  okazała  się  negatywnie  wpływać  na 

zaangażowanie mieszkańców Osiedli, w których tego głosowania nie było. Wprowadzoną 

zmianę  można  zatem  uznać  za  dość  nieszczęśliwą  z  punktu  widzenia  aktywizacji 

społeczności lokalnej.

Do  kategorii  dysfunkcji  BOBB,  jako  procesu  mechanizmu  włączania  mieszkańców 

w zarządzanie  miastem,  trzeba  zaliczyć  niski  stopień  jego  uspołecznienia, 

w szczególności na etapie opracowywania Zasad, przygotowania projektów i ich wyboru.

Tym  nie  mniej,  zidentyfikowane  w  obu  edycjach  BOBB  dysfunkcje  trudno  uznać  za 

kwestionujące  jego  wyniki  czy  uzasadniające  rezygnację  z  dalszego  stosowania 

mechanizmu.

Czy  Zasady  BOBB  umożliwiają  rozstrzyganie  wątpliwości  (w  zakresie  składania  

wniosków, głosowania, wyboru i realizacji wybranych projektów)?

Zasady  BOBB  wydają  się  umożliwiać  rozstrzyganie  wielu  wątpliwości  w  zakresie 

składania wniosków, głosowania i wyboru zadań do realizacji. Do takiego stwierdzenia 

upoważnia analiza 
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dokumentacji  dostępnej  na  stronie  internetowej  http://obywatelskibb.pl/ oraz 

udostępnionej przez pracowników Urzędu Miasta. Natomiast nie posiadamy informacji 

o zgłaszanych przez mieszkańców uwag, czy skarg, nie dotarliśmy także do przekazów 

medialnych poddających w wątpliwość funkcjonowanie  BOBB obu edycji13.  A dopiero 

konfrontacja Zasad z tego typu problemami pozwala jednoznacznie udzielić odpowiedzi 

na to pytanie.

Komentarz:

Druga edycja BOBB charakteryzowała się znacznie mniejszą aktywnością mieszkańców, 

tak  jeśli  chodzi  o  liczbę  złożonych  wniosków,  jak  w  jeszcze  większym  stopniu 

o frekwencję  głosujących.  Przyczyny  tej  sytuacji  mogą  być  zróżnicowane,  np.:  wynik 

pierwszej  edycji,  zmiany w zasadach głosowania,  ograniczony  stopień uspołecznienia 

mechanizmu,  trwały  spadek  zainteresowania  mieszkańców,  słabość  działań 

aktywizujących.  Jednak  bez  pogłębionych  badań  nie  jesteśmy  w stanie  rozwiać  tych 

wątpliwości. Odpowiedzi mogą przynieść kolejne zrealizowane edycje.

Pozytywnym aspektem drugiej edycji jest wybór do realizacji znacznej liczby projektów: 

ponad  połowy  pozytywnie  zweryfikowanych,  co  może  zwiększyć  zainteresowanie 

kolejnymi  edycjami,  jednak  uruchomienie  kolejnej  edycji  wymaga  oceny  już 

zrealizowanych.

Na uwagę zasługuje stosunkowo duży odsetek głosów nieważnych i niepotwierdzonych.

Pozytywnie należy ocenić stronę internetową, która jest przyjazna, atrakcyjna, zawiera 

niezbędne  informacje  na  temat  edycji  bieżącej  i  archiwalnej,  choć  zakres  akcji 

informacyjno-edukacyjnej  BOBB  należy  uznać  za  dość  skromną.  Za  promowanie 

własnych projektów, co oczywiste, odpowiedzialni są ich autorzy, wydaje się jednak, że 

zabrakło działań pozwalających zapoznać się mieszkańcom ze wszystkimi propozycjami 

–  krótkie  opisy  projektów,  szczególnie  ogólnomiejskich,  prezentowane  na  stronie 

internetowej  trzeba  uznać  za  niewystarczające,  a  przede  wszystkim  ograniczające 

możliwość zapoznania się z nimi osobom, które nie korzystają z dostępu do komunikacji 

elektronicznej.

13 Badaniem nie objęto tego aspektu.
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Pożądane wydaje się opracowanie procedury tworzenia Zasad kolejnych edycji  BOBB, 

które  uwzględnią  wymóg  uspołecznienia,  ale  przede  wszystkim  będą  pełnić  rolę 

drogowskazu ułatwiającego przygotowanie kolejnych edycji.

Rekomenduje  się  także  zwiększenie  stopnia  uspołecznienia  BOBB,  w  szczególności 

poprzez umożliwienie mieszkańcom debatowania nad priorytetami, formułowania opinii 

i ocen na temat pomysłów i pozytywnie zweryfikowanych projektów. Ograniczenie się 

do włączenia w ten proces jedynie Rad Osiedli trzeba uznać za niewystarczające.

BOBB  realizowany  jest  siłami  pracowników  Urzędu  Miasta,  dla  których  oznacza  to 

dodatkowe obowiązki służbowe. Z ich punktu widzenia zadanie jest trudne i stresujące, 

jednak uzyskany efekt wydaje się satysfakcjonujący.

Rekomendacje

-  opracowanie  i  przyjęcie  procedury  opracowania  Zasad,  która  określi  zadania, 

uczestników i formy jej realizacji;

- rozważenia opracowania Zasad o dłuższym horyzoncie czasowym (np. okres kadencji) 

z zachowaniem  możliwości  wprowadzania  niezbędnych  korekt  wynikających  bądź 

z zauważonych na bieżąco dysfunkcji, bądź okresowej oceny;

- uzupełnienie Zasad o wymóg przeprowadzania okresowej oceny (szczególnie istotne 

w przypadku opracowania Zasad o dłuższym horyzoncie obowiązywania);

-  umożliwienie  społecznościom  lokalnym  (mieszkańcom  obszarów  konsultacyjnych) 

uzgadniania priorytetów i uwspólnienia pomysłów (np. poprzez oficjalnie organizowane 

spotkania i/lub udostępnienie lokali, np. w punktach konsultacyjnych na spotkania takich 

grup);

-  podjęcie  działań  promujących  BOBB  na  każdym  etapie  (np.  w  formie  publicznej 

prezentacji  projektów przez ich  autorów,  umożliwiającą  zapoznanie  się  mieszkańców 

ze zgłoszonymi propozycjami i wyrobienie sobie własnej opinii);

-  wyliczenie kosztu obsługi BOBB (w szczególności  promocji)  i  podanie do publicznej 

wiadomości;

-  wprowadzanie  głosowania  na  pojedyncze  projekty  w obszarach konsultacyjnych  na 

zasadzie wyboru (tak/nie);
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-  ustanowienie  minimalnej  liczby głosów dla  ważności  wyboru projektu do realizacji 

(eliminacja przypadków wyboru do realizacji  projektów z niewielką liczbą głosów, np. 

poniżej 10);

- opublikowania wykazu faktur związanych z realizacją zadań w ramach BOBB, najlepiej 

w ramach rejestru umów;

-  wyodrębnienie  środków  na  realizację  BOBB  (wynagrodzenia  lub  gratyfikacji 

zaangażowanych pracowników, działania edukacyjno-promocyjne).

3. Kontekst uruchomienia Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej

W roku 2013 z inicjatywy radnych Rady Miejskiej rozpoczęto prace nad uruchomieniem 

budżetu  obywatelskiego  w  Bielsku-Białej.  Utworzono  specjalny  Zespół  Problemowy 

radnych,  na  którego  czele  stanął  wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej,  Jarosław 

Klimaszewski.  Po  kilku  miesiącach  dyskusji  i  spotkań  z  radami  osiedli,  organizacjami 

pozarządowymi  i  mieszkańcami  wypracowano  zasady  funkcjonowania  Budżetu 

Obywatelskiego Bielska-Białej.

Mechanizm  Budżetu  Obywatelskiego  realizowano  na  podstawie  Uchwały 

Nr XXXV/845/2013 

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zasad i trybu 

przeprowadzenia  konsultacji  społecznych  z  mieszkańcami  Bielska-Białej  na  temat 

budżetu miasta Bielska-Białej na 2014 rok.

Serwis internetowy dotyczący Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej ruszył 4 grudnia 

2013 roku od adresem https://obywatelskibb.pl/. 

Pierwsza  edycja  Budżetu  Obywatelskiego  odbyła  się  w  2014  roku.  Do  dyspozycji 

mieszkańców oddano kwotę 2 000 000 zł.  Projekty mogły mieć różnorodny charakter: 

lokalny  (dla  jednego osiedla),  ogólnomiejski  (dla  całego miasta  lub dla  kilku osiedli), 

inwestycyjny lub nieinwestycyjny dotyczące każdej ze sfer życia Bielska-Białej. 

Wnioski  można  było  składać  przez  cały  styczeń  2014  r.  na  podstawie  specjalnego 

Formularzy: propozycji projektu oraz listy poparcia dla projektu, stanowiących Załącznik 

Nr 1 do uchwały Nr XXXV/845/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z 29 października 

2013 r.
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W pierwszej edycji złożono 171 projektów14.

Weryfikacja  złożonych  projektów  przez  powołany  Zarządzeniem  Prezydenta  Miasta 

z dnia 3 marca 2014 r. Zespół odbyła się pomiędzy 4 a 17 marca – zarekomendowano 

108 projektów, 10 zostało wycofanych za zgodą projektodawców. Wyniki prac Zespołu 

opublikowano 17 marca w formie zestawienia tabelarycznego obejmującego informacje 

o Wnioskodawcy (imię i nazwisko)15, tytuł zadania i krótki opis, lokalizację zadania i jego 

szacunkowy koszt (podany przez wnioskodawcę lub zweryfikowany przez Zespół), opinię 

rekomendację zespołu wraz z uzasadnieniem w przypadku opinii negatywnej16.

Od  19  marca  ruszyła  promocja  projektów  zakwalifikowanych  do  głosowania.  Temu 

celowi  służyła  zakładka  na  stronie  Budżetu  Obywatelskiego  poświęcona  prezentacji 

projektów, gdzie można było „zapoznać się z jego autorem, krótką charakterystyką oraz 

kosztem szacunkowym realizacji przedsięwzięcia.” Także w tym czasie również autorzy 

projektów mogli „szeroko promować swoje projekty wśród mieszkańców miasta Bielska-

Białej.” Nie wiemy czy takie działania miały miejsce.

Głosowanie  odbyło  się  w  dniach  od  7  do  11  kwietnia  na  podstawie  Zarządzenia 

Prezydenta  Miasta  Bielska-Białej  z  dnia  25  marca  2014  r.,  które  określiło  termin 

głosowania, zasady głosowania oraz wzór karty do głosowania na projekty pozytywnie 

zaopiniowane przez Zespół do spraw weryfikacji projektów. Zarządzenie wskazało także 

punkty  do  głosowania  bezpośredniego  oraz  ustaliło  godziny  ich  funkcjonowania. 

Głosować można było internetowo, bezpośrednio lub korespondencyjnie.

Oddano  28  469  głosów,  czyli  w  głosowaniu  wzięło  udział  20,6%  uprawnionych  do 

głosowania  w  wyborach  samorządowych  w  dniu  16  listopada  2014  r.17 Prawie  2/3 

głosów  oddano  za  pośrednictwem  sieci  Internet,  1/3  osobiście  w  wyznaczonych 

punktach  do  głosowani,  a  nieliczne  korespondencyjnie.  Oddano  761  (2,7%)  głosów 

nieważnych,  jednak  3  020  głosów  (czyli  ponad  10,6%)  nie  zostało  potwierdzonych 

linkiem aktywacyjnym w głosowaniu internetowym.

14 Lista zgłoszonych projektów dostępna jest pod tym linkiem 
http://2014.obywatelskibb.pl/aktualnosci/20140122/13/lista_tytulow_zgloszonych_projektow.html.
15 W pierwszej edycji wystąpiły okresowe problemy z zabezpieczeniem danych osobowych głosujących.
16 Zob. http://2014.obywatelskibb.pl/aktualnosci/20140317/16/wyniki_prac_zespolu_ds_weryfikacji_projektow.html.
17 Liczba uprawnionych do głosowania w dniu 16.11.2014 za: http://wybory2014.pkw.gov.pl/pl/gminy/view/246101  - dostęp 
16.11.2014 r.
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W wyniku głosowania wybrano do realizacji 3 projekty na łączną kwotę 1 989 900 zł, na 

które oddano łącznie 6 266 głosów (22%) i przyznano im 52 558 pkt (18,5%). W tym 1 

o wartości  stanowiącą  98%  rozdysponowanej  puli,  na  który  oddano  około  20% 

wszystkich głosów. Wyniki głosowania opublikowano 7 maja18.

Listę projektów zatwierdzonych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Bielska-

Białej  na  2014  rok  Zarządzeniem  Prezydenta  Miasta  z  dnia  8  maja  2014  roku 

opublikowano 9 maja19.

Archiwalne  materiały  dostępne  są  na  stronie  Budżetu  Obywatelskiego 

http://2014.obywatelskibb.pl/ (dostęp 16.11.2014 r.).

18 Zob. http://2014.obywatelskibb.pl/aktualnosci/20140507/29/wyniki_glosowania_na_budzet_obywatelski.html.
19 Zob. 
http://2014.obywatelskibb.pl/aktualnosci/20140509/30/lista_projektow_do_realizacji_w_ramach_budzetu_obywatelskiego_2014.h
tml.
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4. Projektowanie BOBB

1. Procedura tworzenia Zasad organizacji BOBB

1.1 Czy istnieje i jest publicznie dostępna?
(forma i miejsce udostępnienia)

Procedura tworzenia Zasad organizacji BOBB nie jest opracowana. Prace nad Zasadami 
organizacji kolejnych edycji, z uwagi na fakt, że prowadzone są z inicjatywy i pod 
kierunkiem radnych, odbywają się na podstawie przepisów regulaminu Rady Miejskiej 
Bielska Białej.

1.2 Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną 
za opracowanie procedury?
(funkcja w strukturze JST)

Formalnie nie wyznaczono, faktycznie sprawował ją Przewodniczący Zespół 
Problemowy ds. budżetu obywatelskiego Jarosław Klimaszewski.

2. Uspołecznienie procedury tworzenia Zasad organizacji BOBB

2.1 Czy jest tworzona przez osoby 
reprezentujące różne środowiska? Jakie?

Procedura nie jest tworzona. Prace nad przygotowaniem Zasad organizacji BOBB 
prowadzą przede wszystkim radni – członkowie Zespołu Problemowego ds. budżetu 
obywatelskiego. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele klubów radnych. 

2.2 Czy informacja o pracach nad procedurą (kto 
i kiedy brał w nich udział oraz czy osoby  
spoza tego grona mieli możliwość zgłaszania  
do niej uwag) została opublikowana?
(forma, miejsce i czas publikacji)

Informacja o pracach nad procedurą nie została opublikowana. 

2.3 Czy opracowana procedura została poddana 
konsultacjom społecznym?
(forma konsultacji, ich wynik, publikacja  
wyników)

Procedurą nie została poddana konsultacjom społecznym.

3. Zespół ds. BOBB
3.1 Czy istnieje Zespół ds. BOBB?

Jeśli nie, to dlaczego?
Tak, Zespół Problemowy ds. budżetu obywatelskiego

3.2 W oparciu o jakie zasady działa Zespół? 
(zarządzenia burmistrza, regulamin pracy,  

Zespół ukonstytuował się w dniu 2 kwietnia 2013 r. w ramach wspólnego posiedzenia 
Komisji Budżetu Strategii i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Bezpieczeństwa 
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inne)
Jakie są kompetencje zespołu?

i Samorządności (nie była podejmowana w tym zakresie żadna Uchwała Rady Miejskiej). 
W wyniku wspólnego głosowania w/w dwóch Komisji i zgodnie z §47 ust. 7 Statutu 
Miasta Bielska-Białej został powołany Zespół problemowy ds. budżetu obywatelskiego 
w składzie 9 radnych.

3.3 Na jakich zasadach następuje rekrutacja 
członków Zespołu?
(instytucje i środowiska oraz formy  
zgłaszania kandydatur, dokonywania wyboru  
członków)

Zgodnie z zasadami obowiązującymi w Radzie Miejskiej.

3.4 Jaki jest skład Zespołu?
(liczba członków, reprezentowane instytucje  
i środowiska)
Czy skład Zespołu jest publicznie znany?
(forma, miejsce i czas publikacji)

W skład Zespołu wchodzą tylko radni, w posiedzeniach, w charakterze zaproszonych 
gości, brali udział przedstawiciele Rad Osiedli.
Skład Zespołu nie jest publicznie znany.

3.5 W jaki sposób pracuje Zespół? 
(forma i częstotliwość spotkań, frekwencja)
Czy prace Zespołu są rejestrowane, 
a protokoły upubliczniane?
(forma, czas i miejsce upubliczniania)
Jakie są efekty tej pracy Zespołu?
(konkretne rezultaty, np. procedura, zmiany  
procedury, inne)

Zespół prowadził dyskusję na temat Zasad organizacji BOBB opierając się 
o doświadczenia i wiedzy jej członków oraz posiłkując się osiągnięciami 
i doświadczeniem innych miast.
Zespół nie wypracowywał regulaminu. Pracami Zespołu kierował i odpowiadał za ich 
przebieg jego przewodniczący - Pan Jarosław Klimaszewski. On także przedstawił 
uzgodnione propozycje dotyczące kształtu BOBB na posiedzeniach Komisji 
Bezpieczeństwa i Samorządności, która jako Komisja merytoryczna mogła wystąpić 
z inicjatywą uchwałodawczą i przygotować projekt uchwały w sprawie BOBB 
i przedłożyć go Radzie Miejskiej.

3.6 W jaki sposób informuje się o pracach 
Zespołu?
(forma, czas – na ile przed spotkaniem  
Zespołu? i miejsce upubliczniania)

W zakładce Zespołu na stronie http://rm.um.bielsko.pl/ - informacja o miejscu, czasie 
i porządku spotkania Zespołu opublikowano na tydzień przed spotkaniem.

3.7 Czy spotkania Zespołu są otwarte dla osób 
spoza jego grona?
Czy w pracach zespołu mogą brać udział 

Na posiedzeniach Zespołu byli obecni także mieszkańcy miasta (przede wszystkim 
przedstawiciele Rad Osiedli), którzy mogli zgłaszać swoje propozycje i uwagi, z czego 
korzystali, np. przedstawiciele Rad Osiedli wnioskowali o wprowadzenie podziału BOBB 
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osoby spoza Zespołu?
Czy o takiej możliwości informowano w 
ogłoszeniach o spotkaniach Zespołu?
Czy zapraszano imiennie takich uczestników 
(np. eksperci, reprezentanci określonych  
środowisk)?
Czy ci uczestnicy mogli zgłaszać uwagi 
i pytania? 

na ogólnomiejski i dzielnicowy, co zostało zaakceptowane.
Informacja o posiedzeniach Zespołu była jawna i publicznie dostępna (informacje na 
tablicach ogłoszeń i na stronie Urzędu Miejskiego o terminach posiedzeń ww. Zespołu).

4. Przyjęcie Zasad organizacji BOBB

4.1 W jaki sposób przyjęto Zasady BOBB Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIII/1024/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zasad 
i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Bielska-Białej na 
temat budżetu miasta na 2015 r.

4.2 Czy w procedurze określono pulę środków 
na BOBB i jego poszczególne komponenty

 Określono ogólną pulę środków na BOBB (§ 1 ust 2).
 Wyodrębniono i zdefiniowano projekty ogólnomiejskie i lokalne (tj. osiedlowe) 

(§ 1 ust. 3 pkt 1 i 2 oraz ust. 6).
 Przypisano pule środków na projekty ogólnomiejskie i lokalne (osiedlowe) 

(§ 1 ust. 4 i ust. 5).
 Określono zasady podziału puli środków pomiędzy Osiedla (§ 1 ust. 3 ppkt 3).
 Już w trakcie realizacji BO (październik br.) zmieniono zasady podziału puli – 

z uwagi na fakt, „że nie zostały zgłoszone propozycje projektów o charakterze lokalnym 
(osiedlowym) w niektórych z Osiedli”, co oznaczałoby niewykorzystanie przewidzianej 
na BO puli, „uznano za zasadne, aby niewykorzystane środki finansowe na projekty 
o charakterze lokalnym (osiedlowym) powiększyły dotychczasową pulę 1.500.000 zł 
przeznaczoną na projekty ogólnomiejskie.” Zmiana wprowadzona Uchwałą Rady 
Miejskiej Nr XLVI/1108/2014 Rady Miejskiej z dnia 21 października 2014 r. Procedura 
nie przewiduje zmiany w obowiązującym mechanizmie w trakcie jego realizacji.
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5. Wdrożenie BOBB

1. System informacji o BOBB

1.1 Czy w zasadach określono politykę 
informowania o BOBB?

 Zobowiązano Prezydenta Miasta do wyznaczenia punktów konsultacyjnych 
w sprawie BOBB (§ 1 ust 2).

 Procedura realizacji BO przewiduje prowadzenie szerokiej kampanii edukacyjnej, 
m.in. z wykorzystaniem ulotek, plakatów i mediów (§ 1 ust. 8 pkt 1) 
oraz zapoznanie mieszkańców z propozycjami projektów (§ 1 ust. 8 pkt 4).

 Zagwarantowano odrębną pulę środków na kampanię edukacyjną BO (§ 1 ust. 10).
1.2 Czy prowadzono kampanię promocyjną 

BOBB?
(forma, czas, budżet)

 Kampanię promocyjną BOBB prowadzono na dwóch etapach: przygotowania 
wniosków i głosowania.

 Szacunkowe koszty działań informacyjno - promocyjnych dla edycji 2015, w tym 
opracowanie i wdrożenie strony http://obywatelskibb.pl/, przygotowanie i druk 
plakatów (200 sztuk w formacie B2 - 480mm x 680mm) oraz 20 tys. ulotek - 
tryptyk DL po rozłożeniu 297mm x 210mm w druku dwustronnym, przygotowanie 
stojących roll-up’ów oraz koszt rozplakatowania - ok. 36 tys. zł brutto (realizator 
firma Media Partner Spółka Jawna z Katowic, ul. Sikorek 9, rozplakatowanie - 
Wydział Gospodarki Miejskiej. Umowę z firmą zewnętrzną przygotowywał Wydział 
Informatyki UM).

 W edycji 2015 Urząd Miasta Bielsko-Biała nie płacił mediom za tzw. spoty 
informacyjne. Media i publikatory same dowiadywały w Urzędzie o założeniach 
i celach BOBB i regularnie zamieszczały takie informacje w formie newsów 
z własnej inicjatywy, we własnych kanałach informacyjnych. Tego typu wydatek 
poniesiono jedynie w 2013 r. kiedy ruszała pierwsza, „dziewicza” edycja 
i „należało jak najszerzej poinformować mieszkańców o jego założeniach” - była to 
opłata dla radia Bielsko za spot informacyjny w wysokości ok. 1 200 zł za 14-
krotną emisję tegoż spotu.

 Środki na pokrycie kosztów działań promocyjnych nie zostały uwzględnione 
w budżecie miasta i zostały wygospodarowane z wydatków bieżących działań 
promocyjnych Urzędu Miasta.

 Szeroką akcję informacyjno - promocyjną prowadził UM wszelkimi dostępnymi 
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kanałami (media i publikatory własne, strona internetowa http://um.bielsko.pl, 
strona BOBB, http://www.um.bielsko.pl/bip/, 
https://www.facebook.com/pl.bielskobiala).

 W promocję aktywnie włączali się radni Rady Miejskiej, Rady Osiedli i sami 
mieszkańcy (strona umożliwiała promowanie projektów na indywidualnych 
profilach na FB).

1.3 Czy istnieje strona internetowa BOBB?
Czy informacje o najważniejszych etapach 
BOBB publikowano na stronie głównej 
urzędu czy jedynie w dedykowanej 
stronie/zakładce?
Czy założono profil BOBB na portalach 
społecznościowych?
aktualizacja, liczba śledzących
Czy na stronie internetowej poświęconej 
BOBB dostępne są dane dotyczące 
poprzednich edycji?

Tak, pod adresem https://obywatelskibb.pl/, strona zawiera:
 regulamin,
 kalendarz,
 listę pozytywnie i negatywnie zweryfikowanych projektów (wraz z komentarzami),
 opisy projektów, ale bez możliwości ich komentowania),
 punkty głosowania – w Zarządzeniu Prezydenta Miasta w formie odrębnego pliku 

do pobrania,
 wyniki głosowania,
 dane dotyczące poprzednich edycji,
 kontakt do punktów konsultacyjnych w sprawie BO wraz z godzinami 

funkcjonowania.
 informacje o postępie realizacji wybranych projektów w edycji 201420.
Strona jest aktualizowana na bieżąco.
Informacje o najważniejszych etapach BOBB publikowano na stronie głównej urzędu.
Nie założono profilu BO na portalach społecznościowych, informacje o BO 
publikowano na miejskim portalu na FB.

1.4 Czy wydano i dystrybuowano materiały 
promocyjne (broszury, ulotki, plakaty i inne)
Ocena jakości materiałów: analiza języka,  
ważności treści, dostępności  
(przyswajalności) informacji.
Autor(rzy) treści i grafik.

W ramach działań promocyjnych przygotowano:
1) stronę internetową
2) opracowano i wydrukowano plakaty,
3) opracowano i wydrukowano ulotki,
4) przygotowano roll up’y,

20

 Zob. http://obywatelskibb.pl/aktualnosci/20150128/45/raport_z_realizacji_zwycieskich_zadan_budzetu_obywatelskiego_na_2014_rok.html (dostęp 13.02.2015 r.).
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W jaki sposób dystrybuowano te materiały?
(czas, miejsce, forma – papierowa, online,  
efektywność systemu dystrybucji – stopień  
rozdysponowania materiałów)

5) zorganizowano spotkania w Ratuszu.
Szczegółowe informacje na temat materiałów patrz pkt 1.2.
Materiały były kolportowane w instytucjach związanych z realizacją BOBB, także przez 
projektodawców.

1.5 Czy organizowano spotkania informacyjno-
promocyjne BOBB?
Czy spotkania się odbywały?
Kto był ich organizatorem?
(czy tylko Urząd, czy na wniosek Urzędu także  
rady osiedli, organizacje pozarządowe)
W jakich terminach były organizowane i jaki 
był czas ich trwania?
W jaki sposób informowano o spotkaniach?
Jaka była tematyka spotkań?
(wyłącznie promocja BOBB, sprawy formalne  
związane z udziałem w BOBB – składanie  
wniosków, głosowanie, dyskusja  
mieszkańców nad potrzebami  
miasta/dzielnicy)
Kto prowadził spotkania? Kto występował?
(np. urzędnicy, którzy wyjaśniali pewne  
kwestie, członkowie Zespołu ds. BOBB spoza  
Urzędu)
Jaka była frekwencja?
Czy opublikowano relacje ze spotkań?

W pierwszej edycji spotkanie inaugurujące BOBB zorganizowano w Sali Sesyjnej Urzędu 
Miasta. Wzięło w nim udział około setki uczestników, w tym radni miejscy.
W drugiej edycji, z uwagi na stosunkowo krótki okres czasu, nie zorganizowano 
spotkania.
Nie organizowano spotkań w dzielnicach.

1.7 Czy ukazywały się publikacje o BOBB 
w lokalnych mediach?

Tak, 
 dodatek Gazety Wyborczej 

http://bielskobiala.gazeta.pl/bielskobiala/1,88025,16927409,Bielszczanie_wybio
ra_sposrod_61_projektow.html (dostęp 20.11.2014 r.),

 portal nasze miasto Dziennik Zachodni 
http://bielskobiala.naszemiasto.pl/artykul/budzet-obywatelski-bielska-bialej-
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2015-glosowanie-czas,2476063,art,t,id,tm.html#b13e8b10fd5a2605,1,3,60 
(dostęp 20.11.2014 r.)

 Kronika Beskidzka,
 Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, 

http://www.um.bielsko.pl/bielsko/web/uploads/temp/pages/page_3345/text_im
ages/ma%C5%82y%20MS%2031.10.pdf (dostęp 2.01.2015 r.).

1.6 Czy wyznaczono osoby odpowiedzialne za 
kampanię informacyjną w sprawie BOBB
prowadzenie strony i profili
opracowanie materiałów informacyjnych
kontakty z mediami
(funkcja, wydział Urzędu)

Za promocję odpowiedzialny był Wydział Promocji Miasta, w szczególności naczelnik i 
redakcja Magazynu Samorządowego „W Bielsku-Białej”.

2. Przygotowanie projektów

2.1 Czy określono zasady przygotowania 
projektów?
Jakie zasady obowiązywały w badanym 
okresie?

Tak,
 uprawnieni wszyscy mieszkańcy miasta (projekty ogólnomiejskie) lub Osiedla 

(projekty osiedlowe) w wieku 16 lat (§ 2 ust. 1);
 wyróżniono jedynie 2 kategorie projektów: ogólnomiejskie i dzielnicowe; 

opublikowano wykaz ulic wchodzących w skład poszczególnych Osiedli 
https://obywatelskibb.pl/aktualnosci/20140808/30/ogloszenie_o_rozpoczeciu_p
rzyjmowania_projektow.html (dostęp 19.11.2014 r.);

 formalne warunki dopuszczalności projektów: 
       - zamieszkiwanie i wiek wnioskodawcy,
       - wymagana liczba poparć wniosku,
       - złożenie wniosku na właściwym formularzu w określonym terminie (§ 2 ust. ust. 
1, 2, 3 i 6);
 merytoryczne warunki dopuszczalności projektów
     - koszt projektu nie może przekroczyć puli środków odpowiednio dla projektu 
lokalnego lub ogólnomiejskiego;
     - projekt nie może generować kosztów niewspółmiernie wysokich w stosunku do 
wartości proponowanego zadania;
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     - projekt nie może stać w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami i 
programami, w tym w szczególności z planami zagospodarowania przestrzennego, 
programami branżowymi, unijnymi, przedsięwzięciami wpisanymi do Wieloletniej 
Prognozy Finansowej, itp.,
     - projekt, który wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotów zewnętrznych 
musi posiadać pisemne, wyraźne potwierdzenie gotowości do współpracy w formie 
Oświadczenia,
     - projekt nie może naruszać obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, 
w tym prawa własności;
     - projekt nie może zakładać realizacji jedynie części zadania, w tym sporządzenia 
wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia lub jedynie środki na wykonanie, bez 
zabezpieczenia środków na projektowanie;
 forma składania: papierowa i elektroniczna (skany dokumentów) (§ 2 ust. 6)
 konieczność oszacowania, ale nie precyzyjnego wyliczenia, budżetu przez 

wnioskodawcę (formularz zgłoszeniowy propozycji projektu do Budżetu 
Obywatelskiego na 2015 rok, pkt 8);

 terminy składania wniosków ogłasza Prezydent na stronie internetowej BOBB, 
tablicy ogłoszeń UM oraz Magazynie Samorządowym „W Bielsku-Białej” (§ 2 ust. 5) 
– ogłoszenie zostało wydane 6 sierpnia br., opublikowane na stronie BOBB 8 
sierpnia br., wnioski można było składać od 11 sierpnia do 12 września br21.

2.2 Czy udzielano wsparcia potencjalnym 
wnioskodawcom?
Jeżeli tak, to w jakiej formie?
(doradztwo, spotkania, konsultacje projektów
FAQ na stronie poświęconej BOBB, dodatkowe  
informacje pomocne przy opracowani  
projektów, np.: przykładowe cenniki, diagnozy  
itp.)
Czy informowano o możliwości skorzystania 

 uruchomiono 2 punkty konsultacyjne – w Biurze Rady Miasta i Inkubatorze 
Społecznej Przedsiębiorczości w Wydziale Spraw Obywatelskich;

 na stronie BO uruchomiono zakładkę FAQ, na której w miarę przystępnie 
objaśniono zasady udziału w BOBB na etapie opracowania i zgłaszania projektu 
https://obywatelskibb.pl/faq (dostęp 19.11.2014 r.);

 nie informuje się o możliwości uzyskania wsparcia przy projektowaniu czy 
generalnie kontaktu w sprawie BOBB – jedynie o możliwości otrzymania 
formularzy, a także możliwości weryfikacji własności gruntów.

21 Plik ogłoszenia uszkodzony (dostęp 19.11.2014 r. i 25.01.2015 r..
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ze wsparcia?
(formy, terminy, miejsc doradztwa i inne)
Ocena funkcjonowania systemu (aktualność,  
rzetelność informacji poradniczych, np. w  
FAQ, korzystanie z systemu – liczba pytań,  
czas udzielania odpowiedzi na pytania  
mieszkańców)

2.3 Czy etap opracowania projektów był 
uspołeczniony?
Czy organizowano formalne i/lub 
nieformalne spotkania mieszkańców 
poświęcone dyskusji nad pomysłami? 
miejsca, pory spotkań, sposób informowania  
o spotkaniach, sposób zorganizowania  
spotkań (patrz pkt 1.5)
Czy funkcjonowały fora internetowe, 
na których mieszkańcy mogli dyskutować 
o swoich pomysłach?
Czy zapewniono możliwość kontaktu 
z wnioskodawcami?

Nie.
Przewodniczący Rad Osiedli organizowali spotkania wyjaśniające zasady i służące 
propagowaniu idei BOBB. Pełnomocnicy Prezydenta Miasta udzielali w ich trakcie 
informacji technicznych na temat organizacji BOBB.
Frekwencja na spotkaniach nie była duża, uczestniczyło w nich po kilka osób.
Dyskusje nad projektami organizowane były oddolnie przez samych zainteresowanych. 
Samorząd nie podejmował takich inicjatyw.

3. Zgłaszanie i weryfikacja projektów

3.1 Czy zasady określały termin składania 
projektów?
Czy poinformowano o rozpoczęciu
i zakończeniu przyjmowania oraz liczbie 
złożonych projektów?
Czy dokonywano zmian (wydłużenia,  
skrócenia) w kalendarzu składania 
wniosków?
Jeśli tak, to dlaczego?

 Zasady nie określały terminu składania projektów (patrz Tab. 5 pkt 2.1),
 poinformowano o rozpoczęciu i zakończeniu przyjmowania oraz liczbie złożonych 

projektów (patrz Tab. 5 pkt 2.1),
 nie dokonywano zmian w kalendarzu składania wniosków,
 z uwagi na uszkodzenie pliku Ogłoszenie (patrz Tab. 5 pkt 2.1) nie ma możliwości 

sprawdzenia czy zasady przewidywały wprowadzenie zmian w kalendarzu 
składania wniosków.
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Czy możliwość wprowadzania zmian 
przewidywały zasady organizacji BOBB? 

3.2 Czy opublikowano listę złożonych projektów 
wraz z ich opisami?
Czy składane propozycje były publikowane 
na bieżąco czy dopiero po upływie terminu  
ich składania?
Czy upubliczniono dane wnioskodawcy
Czy umożliwiono kontakt 
z wnioskodawcami?
Czy na tym etapie zaobserwowano  
odstępstwa od przyjętych zasad i w jaki  
sposób je rozwiązywano?

 Opublikowano listę złożonych projektów wraz z ich opisami,
 składane propozycje były publikowane na bieżąco,
 nie upubliczniono danych wnioskodawcy, oprócz nazwiska,
 nie umożliwiono kontaktu z wnioskodawcami.
Na tym etapie nie zaobserwowano odstępstw od przyjętych Zasad.

3.3 Jak przebiegała weryfikacja złożonych 
projektów?
Czy w Regulaminie określono zasady 
weryfikacji formalnej i merytorycznej?
Czy określono harmonogram weryfikacji 
i czy został on dotrzymany?
Czy wskazano dokonujących weryfikacji?
Czy umożliwiono projektodawcom 
dokonywanie modyfikacji na etapie 
weryfikacji? Jeśli tak, to jakich i w jakim 
czasie?
Czy dopuszczono możliwość modyfikacji 
projektu przez operatora BOBB? Jeśli tak to 
w jakim zakresie i czasie?
Czy informowano wnioskodawców o  
wprowadzonych zmianach? Czy  
wprowadzenie zmiany wymagało zgody  
wnioskodawcy?

 W Regulaminie określono zasady weryfikacji formalnej i merytorycznej – aspekty 
podlegające ocenie zawarto w Załączniku nr 2 do Zasad BOBB na 2015 rok – Karta 
obiegowa analizy projektu zgłoszonego do BOBB na 2015 roku: część C Ocena 
merytoryczna;

 w procedurze nie określono harmonogramu weryfikacji – ani w Zasadach BOBB, ani 
w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Nr ON.0050.3736.2014.RM z dnia 16 
października 2014 roku w sprawie powołania Zespołu ds. weryfikacji projektów 
złożonych w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2015 rok;

 wskazano dokonujących weryfikacji: 1) wstępna ocena formalna przez właściwą 
komórkę UM; 2) opiniowanie, w tym budżetu i możliwości realizacji projektu, przez 
wydział UM lub miejską jednostkę organizacyjną; 3) ocena merytoryczna przez 
Zespół ds. weryfikacji projektów;

 nie umożliwiono projektodawcom dokonywania modyfikacji na etapie weryfikacji;
 przewidziano kontakt z wnioskodawcą przez podmiot opiniujący projekt w 

przypadku wątpliwości;
 23% projektów odrzucono na etapie weryfikacji formalnej i merytorycznej, w tym 

25% ogólnomiejskich i 19% osiedlowych;
 nie przewidziano możliwości odwołania od negatywnej weryfikacji;
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Jaki odsetek projektów został odrzuconych na  
etapie weryfikacji formalnej i merytorycznej?
Czy przewidziano możliwość odwołania od 
negatywnej weryfikacji? Jeśli tak, to do kogo 
i w jakim czasie?
Czy informowano projektodawców o wyniku 
weryfikacji, w szczególności o powodach 
odrzucenia projektu(ów)?
Czy na tym etapie zaobserwowano  
odstępstwa od przyjętych zasad i w jaki  
sposób je rozwiązywano?

 nie informowano projektodawców o wyniku weryfikacji, w szczególności o 
powodach odrzucenia projektu(ów), zgodnie z niepisaną zasadą „proszę śledzić 
stronę internetową”.

Na tym etapie nie zaobserwowano odstępstw od przyjętych zasad.

3.4 Czy weryfikacja projektów była 
uspołeczniona?
Czy informowano o rozpoczęciu, 
zakończeniu i wynikach weryfikacji 
projektów? Jeśli tak, to w jaki sposób?
Czy opublikowano listy projektów:
- odrzuconych z przyczyn formalnych 
i merytorycznych wraz z uzasadnieniem,
- listy projektów, w których dokonano  
modyfikacji (o ile procedura to dopuszczała),
- listy projektów zakwalifikowanych 
do głosowania wraz z opisami?

 Weryfikacja projektów była uspołeczniona – w skład Zespołu ds. weryfikacji 
zgodnie z (§ 3 ust. 6) wchodzi 3 przedstawicieli Rad Osiedli wybranych przez 
Kolegium Rad Osiedli w formie głosowania, co stanowi 1/3 składu rady 
(wyznaczono im funkcję współprzewodniczącego Zespołu);

 informowano o rozpoczęciu, zakończeniu i wynikach weryfikacji projektów 
za pośrednictwem strony BOBB - https://obywatelskibb.pl;

 opublikowano wyniki weryfikacji zgłoszonych projektów w formie zestawień 
tabelarycznych (odrębnych dla projektów ogólnomiejskich i osiedlowych) 
obejmujących informacje o Wnioskodawcy (imię i nazwisko), tytuł zadania i krótki 
opis, lokalizację zadania i jego szacunkowy koszt (podany przez wnioskodawcę lub 
zweryfikowany przez Zespół), rekomendację zespołu wraz z uzasadnieniem 

w przypadku opinii negatywnej;
 opublikowano listy projektów zaakceptowanych.

4. Wybór projektów

4.1 Czy zasady określały sposób wyboru 
projektów do realizacji?
- forma wyboru (np. głosowanie, ranking,  
inne),
- uprawnieni,

Zasady (§ 4 ust. 1-8) określiły formę wyboru projektów – głosowanie:
 uprawnieni – każdy mieszkaniec miasta w wieku 16 lat na projekty ogólnomiejskie, 

każdy mieszkaniec danego Osiedla na osiedlowe w tym osiedlu;
 głosowanie bezpośrednio i elektronicznie na podstawie formularza głosowania, 

którego wzór zostanie określony w Zarządzeniu Prezydenta Miasta z 31 
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- sposób oddawania głosu (Internet, osobiście  
- urna, wyszczególnienie miejsc głosowania –
korespondencyjnie, inne),
- określenie minimalnej liczby głosów do  
ważności wyboru.

października 2014 r.;
 zgodnie z Zasadami głosowanie powinno trwać minimum 5 dni;
 głosownie jawne;
 określono warunki ważności głosów: uprawnieni, zastosowanie formularza, jeden 

głosujący – po jednym głosie na oba typy projektów: ogólnomiejskie i osiedlowe;
 nie określono minimalnej liczby głosów do ważności wyboru projektu;
 określono sposób rozstrzygnięcia sytuacji konfliktowych dotyczących sytuacji, 

gdy: a) koszt realizacji kolejnego nie mieści się w puli środków wybiera się kolejny 
mieszczący się w puli; b) koszt realizacji projektów z równą liczbą głosów 
przekracza pulę środków – wybiera się droższy.

4.2 Jakie przebiegał wybór projektów do 
realizacji?
formy, miejsca, czas i pory głosowania
różnorodność miejsc głosowania osobistego  
przeciwdziałające wykluczeniu niektórych  
grup potencjalnych głosujących: instytucje  
władzy (urząd miasta, siedziby jednostek  
pomocniczych), kultury (domy kultury,  
biblioteki), edukacji (szkoły, przedszkola,  
świetlice); pomocy społecznej (OPS, DPS),  
sportu (OSiR), inne (jakie?)
Czy dopuszczono wyłącznie głosowanie 
bezpośrednie czy możliwe było oddanie 
głosu za pośrednictwem osób trzecich? Jakie 
warunki trzeba było spełnić, aby głosować 
w czyimś imieniu? Czy zdarzały się przypadki  
głosowania w czyimś imieniu? Czy było to  
zgodne czy niezgodne z zasadami?
Czy możliwe było głosowanie na więcej niż 
jeden projekt?
W jaki sposób zapewniono przejrzystość 

 Na podstawie Zarządzenie Nr On.120.69.2014.Rm Prezydenta Miasta Bielska-
Białej z dnia 30 października 2014 roku w sprawie zarządzenia głosowania na 
projekty, terminu głosowania oraz wzoru karty do głosowania w ramach Budżetu 
Obywatelskiego (Partycypacyjnego) na 2015 r.;

 Formy – internetowe i bezpośrednie;
 Czas - od 7 do 14 listopada, za wyjątkiem, w przypadku głosowania 

bezpośredniego 9 listopada (niedziela) i 11 listopada (święto państwowe);
 miejsca – siedzibie rady każdego z 27 osiedli w godzinach od 16 do 17 oraz w 3 

wydziałach Urzędu Miasta w godzinach ich działania;
 dopuszczono wyłącznie głosowanie bezpośrednie;
 nie było możliwości głosowanie na więcej niż jeden projekt;
 gwarancja przejrzystości i bezpieczeństwa głosowania – potwierdzenie tożsamości 

numerem PESEL, potwierdzenie oddania głosu linkiem aktywizacyjnym, z jednego 
adresu e-mail może zagłosować 5 osób, system głosowania automatycznie 
sprawdza wykorzystanie limitu.

Zdarzały się próby nadużywania zaufania. Oprócz tego na tym etapie nie 
zaobserwowano odstępstw od przyjętych zasad.
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oraz bezpieczeństwo głosowania (np. 
zabezpieczenie urn w różnych miejscach  
głosowania, systemu informatycznego)?
Czy na tym etapie zaobserwowano  
odstępstwa od przyjętych zasad i w jaki  
sposób je rozwiązywano?

4.3 Czy prowadzono działania aktywizujące 
i uświadamiające głosujących?
- spotkania, debaty, dyskusje, fora  
aktywizujące mieszkańców do głosowania,  
umożliwiające zapoznanie się i dyskusję nad  
projektami zakwalifikowanymi do  
głosowania
- tematyka, forma (np. moderowanie), czas 
i miejsce spotkań, organizator, dostępność,  
informowanie, frekwencja, sprawozdania  
(patrz punkt 1.5)
- bieżące informowanie o przebiegu  
głosowania (frekwencji) 

Nie. Taką rolę pełniła strona internetowa i media lokalne.

4.4 Jakie formy poinformowania o głosowaniu 
i jego wynikach zapisano w zasadach?
W jaki sposób faktycznie poinformowano 
o głosowaniu i jego wynikach?
- sposób i czas opublikowania wyników  
głosowania (strona internetowa Urzędu,  
BOBB, profile społecznościowe, media  
lokalne, tablice ogłoszeń, inne),
Czy opracowano i opublikowano statystyki 
głosowania?
Czy projektodawców poinformowano 
o wynikach głosowania?

 W zasadach zapisano jedynie sporządzanie protokołu z głosowania zawierającego 
informacje o liczbie oddanych głosów w ogóle, liczbie głosów oddanych na 
poszczególne projekty i listę projektów wybranych do realizacji w 2015 roku wraz 
z szacunkowymi kosztami ich realizacji (§ 4 ust. 9);

 o głosowaniu i jego wynikach informowano na stronie https://obywatelskibb.pl;
 wyniki głosowania opublikowano na stronie https://obywatelskibb.pl 28 listopada, 

czyli 2 tygodnie po zakończeniu głosowania;
 opracowano i opublikowano statystyki głosowania (obejmujące liczbę głosów, 

liczbę głosów nieważnych, przyczyny nieważności głosów, z podziałem na 
głosowanie ogólnomiejskie i osiedlowe);

 projektodawców nie poinformowano o wynikach głosowania, zgodnie z niepisaną 
zasadą „proszę śledzić stronę internetową”.
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Czy na tym etapie zaobserwowano  
odstępstwa od przyjętych zasad i w jaki  
sposób je rozwiązywano?

Na tym etapie nie zaobserwowano odstępstw od przyjętych zasad.

4.4 Czy zasady zawierały wytyczne w sprawie 
ustalania ostatecznej listy rankingowej?
Czy zasady pozwalały rozstrzygnąć sytuacje 
wątpliwe (np. zasady ustalania kolejności w 
przypadku równej liczby punktów, 
nie zmieszczenia się „całego projektu” w puli  
środków, głosowania w przypadku zgłoszenia  
1 wniosku, minimalna liczba głosów 
do ważności głosowania)?
Czy w trakcie wyboru projektów do realizacji 
konieczne było zastosowanie specjalnej 
procedury?
liczba, typ, rozstrzygnięcie
W jaki sposób rozstrzygano wątpliwości 
wykraczające poza procedurę? 
Czy ostateczny wybór projektów do 
realizacji nie budził wątpliwości, protestów?
Jaka była skala nie wykorzystania wszystkich 
oddanych głosów?
odsetek głosów oddanych na zwycięskie  
projekty w stosunku do ogólnej liczby głosów
Czy na tym etapie zaobserwowano  
odstępstwa od przyjętych zasad i w jaki  
sposób je rozwiązywano?

Tak, na podstawie wyników głosowania tworzy się listę projektów rekomendowanych do 
realizacji w 2015 r. wraz z określenie kwoty (§ 5 ust. 1).
Wybór projektów nie budził wątpliwości. Oficjalnie nie zgłoszono żadnych protestów, „na 
forach komentarze były różne”. W pierwszej edycji niezadowolenie budził podział puli, z 
uwagi na zdecydowaną dominację 1 projektu.
Skala niewykorzystanych głosów:
a) ogólnomiejskie – 22,3%22, 
b) osiedlowe:
W przypadku większości spośród 9 Osiedli, w których po weryfikacji pod głosowanie 
poddano co najmniej 2 projekty, choć tylko w 1 więcej niż 5 (Wojska Polskiego) odsetek 
niewykorzystanych głosów był mniejszy niż 50% (od 27% na Osiedlu Mieszka I do 46% 
na Osiedlach Beskidzkie i Mikuszowie Krakowskie). Natomiast tylko w 2 przypadkach 
(Wojska Polskiego i Złote Łany) przekroczył 50%.
W przypadku 13 Osiedli, w których po weryfikacji pod głosowanie poddano po 1 
projekcie nie przeprowadzono głosowania23. O takiej sytuacji nie mówi Uchwała w 
sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Bielska-
Białej na temat budżetu miasta na 2015 r. Zob. Rozdział 4 Głosowanie mieszkańców na 
projekty.

22 W stosunku do głosów ważnych.
23 Zob. informację https://obywatelskibb.pl/aktualnosci/20141128/43/wyniki_glosowania_na_budzet_obywatelski_bielskabialej_2015.html (dostęp 30.11.2014 r.).
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5. Realizacja projektów

5.1 Czy zasady przewidują informowanie 
o przebiegu realizacji wybranych projektów?

Nie

5.2 Czy projekty wybrane przez mieszkańców 
zostały zrealizowane? Jeśli tak, to w jakim 
czasie? Jeśli nie, to czy rozpoczęto ich 
realizację? Dlaczego nie rozpoczęto lub 
niezrealizowano projektów?
Czy pomysłodawcy brali udział w realizacji 
własnych projektów? Czy mieli wpływ na 
kształt realizacji?
Czy koszt realizacji projektów był zgodny 
z wnioskiem?

Projekty wybrane w pierwszej edycji BOBB są realizowane.

5.3 Czy informuje się o postępach realizacji 
projektów?
forma i czas publikacji informacji
Czy zrealizowane projekty oznacza się logo 
BOBB lub w inny sposób o podobnym 
charakterze?

O postępach ich realizacji informuje się na stronie internetowej24.

6. Budżet BOBB
6.1 Jaki odsetek wydatków JST przeznaczono 

na BOBB?
W edycji 2014 – 0,27%, w edycji 2015 – 0,5% (obliczono na podstawie budżetu na 2014 
rok i Założenia do projektu budżetu miasta Bielska-Białej na 2015 rok)

6.2 Czy w trakcie edycji dokonano zmiany 
wielkości puli? Czym uzasadniono tę 
decyzję?

Nie

6.3 Czy w zasadach określono sposób 
rozdysponowania całego budżetu?
przekazanie „resztówek” pozostałych po  

Nie, choć w trakcie realizacji BOBB zmieniono zasady podziału puli (patrz Tab. 4 pkt 4.2)
W drugiej edycji po etapie wyboru projektów na podstawie wyników głosowania zostało 
około 262 439 zł. Samorząd deklaruje gotowość dotrzymania umowy społecznej, która 

24 Zob. http://obywatelskibb.pl/aktualnosci/20150128/45/raport_z_realizacji_zwycieskich_zadan_budzetu_obywatelskiego_na_2014_rok.html. 
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rozdysponowaniu zagwarantowała mieszkańcom wpływ na wydatkowanie określonej puli środków z 
budżetu miasta. Ta kwota została rozdzielona na 4 projekty ogólnomiejskie 

6. Ewaluacja BOBB

1. Ewaluacja

1.1 Czy wykonano ewaluację realizacji 
poprzednich edycji BOBB?
Jeśli tak, to w jaki sposób (jakiego typu dane  
– pierwotne, wtórne – wykorzystano)?
Kto był ewaluatorem?
Kto uczestniczył w ewaluacji (operator,  
zespół ds. BO, społeczność lokalna –  
organizacje pozarządowe, mieszkańcy)?
Czy aktywizowano potencjalnych 
uczestników do udziału w ewaluacji?
Jeśli nie wykonano ewaluacji, to dlaczego?

Podsumowanie przebiegu I edycji Budżetu Obywatelskiego na 2014 rok - wnioski 
i spostrzeżenia jak punkt porządku spotkania Zespołu problemowego ds. Budżetu 
Obywatelskiego.
Z uwagi na krótki okres czasu dzielący pierwszą i drugą edycję BOBB (obie zrealizowano 
w 2014 roku) nie prowadzono badania ewaluacyjnego, natomiast przeanalizowano uwagi 
zgłaszane przez mieszkańców.

1.2 Czy informowano o rozpoczęciu, realizacji i 
zakończeniu ewaluacji?
Czy opublikowano raport z ewaluacji?
forma i czas publikacji informacji

Nie, poinformowano jedynie o spotkaniu Zespołu problemowego ds. Budżetu 
Obywatelskiego poświęconego podsumowaniu I edycji.
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1.3 Czy w kolejnej edycji BOBB dokonano zmian 
zasad jego realizacji?
Czym były podyktowane zmiany?
- koniecznością wyeliminowania problemów  
w realizacji,
- koniecznością zabezpieczenia się przez  
odstępstwami od procedury,
- wynikami ewaluacji,
- innymi czynnikami.
Jakie zmiany w kolejnej edycji BOBB 
wprowadzono?
Czy, a jeśli tak, to w jaki sposób uzasadniono 
konieczność wprowadzenia zmian?
W jaki sposób uzasadniono nie 
wprowadzanie zmian w zasadach realizacji 
BOBB?

Jak czytamy w opisie edycji BOBB na 2015 rok „Uchwała w sprawie zasad i trybu 
przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Bielska-Białej na temat 
budżetu miasta na 2015 w znakomitej części uwzględnia postulaty i uwagi mieszkańców 
zgłoszone podczas pierwszej edycji.”25.
1) Wyodrębniono pulę na projekty ogólnomiejskie i osiedlowe.
2) Zdefiniowano projekt ogólnomiejski i osiedlowy.
3) Ograniczono maksymalny koszt projektu.
4) Wyznaczono wiek mieszkańców uprawionych do składania wniosków, ich popierania 
i głosowania na 16 lat (w poprzedniej edycji uprawniony był pełnoletni mieszkaniec 
miasta).
5) Zmniejszono liczbę wymaganych poparć pod projektem z 20 do 15.
6) Uzupełniono zasady o warunki merytorycznej dopuszczalności realizacji projektów (§ 
3 ust. 3).
7) Doprecyzowano zakres opinii wydawanej przez Wydział Urzędu Miasta.
8) Określono sposób wyboru przedstawicieli Rad Osiedli.
9) Zmniejszono liczbę miejsc publikacji informacji o wynikach weryfikacji i projektach 
wybranych do realizacji (usunięto punkty konsultacyjne).
10) Dostosowano zasady głosowania do nowej formuły BO (uwzględniono podział na 
projekty ogólnomiejskie i osiedlowe).
11) Zastąpiono opcję przydziału przez głosującego 10 punktów na wybrane projekty 
opcją pojedynczego głosu na projekty ogólnomiejskie i osiedlowe.
12) Określono zawartość karty do głosowania.
13) Zrezygnowano z możliwości głosowania korespondencyjnego.

25 Zob. https://obywatelskibb.pl/o_budzecie (dostęp 22.11.2014 r.).
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7. Problemy ogólne

1. Zasoby realizacji BOBB

1.1 Czy Urząd zabezpieczył środki na obsługę 
BO? (wynagrodzenia, publikacje, spotkania 
i inne)
Czy środki były wystarczające?

Nie, środki zostały wygospodarowane z budżetów wydziałów. Przystępując do realizacji 
pierwszej edycji BOBB nie orientowano się w kosztach tego przedsięwzięcia. Zresztą 
niektóre są trudne do oszacowania.

1.2 Jakie kadry z ramienia urzędu były 
odpowiedzialne za realizację BOBB?
liczba pracowników, jednostki organizacyjne
Kto koordynował realizację BOBB?
Czy realizacja BO była zajęciem dodatkowym 
czy oznaczała zmniejszenie 
dotychczasowego zakresu obowiązków?

W realizacje BOBB zaangażowany był stały zespół liczący kilka osób, który na potrzeby 
weryfikacji wniosków zwiększył się do kilkunastu osób. Dla każdego z nich były to 
dodatkowe zadania w ramach zakresu zadań.

1.3 Czy Rada i radni JST zostali włączeni w 
realizację BOBB? Jeżeli tak, to w jaki sposób?
Czy radni brali udział w opracowywaniu 
zasad?
- wchodzili w skład Zespołu ds. BOBB,
- BOBB był dyskutowany na posiedzeniach 
komisji, sesjach Rady,
- był przedmiotem interpelacji radnych.

Radni zostali włączeni w realizację BOBB – uczestniczyli w jego opracowaniu (Zespół 
problemowego ds. Budżetu Obywatelskiego), wchodzą w skład Zespołu ds. weryfikacji 
(1/3 składu i funkcja przewodniczącego), komisje Rady Miejskiej (Bezpieczeństwa 
i Samorządności oraz Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospdoarcze3go) opiniują projekt 
uchwały, podejmują inicjatywę w sprawie zmiany zasad (klub radnych PiS, zob. protokół z 
sesji Rady Miejskiej w dniu 24 czerwca 2014 r.). 
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Czy Rada podjęła uchwałę o BO? Jaki był jej 
wynik?
Czy radni brali udział w promowaniu 
i informowaniu mieszkańców o BOBB? Jeśli 
tak, to w jaki sposób?
- brali udział w spotkaniach,
- aktywizowali mieszkańców do udziału 
w spotkaniach, składaniu wniosków,  
głosowaniu,
- w inny sposób.
Czy radni składali własne projekty?
Jaki był odbiór przez mieszkańców
i urzędników zaangażowania radnych 
w realizację BOBB?
Jeśli Rada i radni nie zostali włączeni 
w realizację BOBB, to dlaczego?
Jaki był stosunek radnych do BOBB?

1.4 Czy jednostki pomocnicze (JP - rady dzielnic, 
osiedli, sołectwa) zostały włączone w 
realizację BOBB? Jeżeli tak, to w jaki sposób?
Czy JP brały udział w opracowywaniu zasad?
- przedstawiciele JP wchodzili w skład Zespołu  
ds. BOBB,
- zasady BOBB były dyskutowane w JP,
- zasady JP były przedmiotem interwencji JP.
Czy JP brały udział w promowaniu
i informowaniu mieszkańców o BOBB? Jeśli 
tak, to w jaki sposób?
- organizowały spotkania poświęcone JP,
- aktywizowali mieszkańców do udziału 
w spotkaniach, składaniu wniosków,  

Tak.
Pełniły funkcje punktów konsultacyjnych, głosowania.
Przedstawiciele Rad Osiedli wchodzili w skład Zespołu weryfikującego projekty.
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głosowaniu,
- w inny sposób.
Czy członkowie JP składali własne projekty?
Jaki był odbiór przez mieszkańców 
i urzędników zaangażowania JP w realizację 
BOBB?
Jeśli JP nie zostały włączone w realizację 
BOBB, to dlaczego?
Jaki był stosunek JP do BOBB?

1.5 Czy urzędnicy byli przygotowani do realizacji 
BOBB? Skąd czerpali wiedzę o BOBB?
Czy w Urzędzie opracowano zasady udziału 
pracowników UG w procesie BOBB? 
Czy były jasne zasady i podział kompetencji 
wśród urzędników zajmujących się BOBB?
Czy dla osób oddelegowanych do obsługi 
BOBB było to dodatkowe zajęcie czy 
zmniejszono ich inne obowiązki? 
Czy osoby obsługujące BOBB zostały 
docenione przez przełożonych? W jaki 
sposób?

Urzędnicy przystępując do realizacji pierwszej edycji BO nie posiadali żadnej 
specjalistycznej wiedzy, korzystali z doświadczeń i podpowiedzi innych miast, które już 
wdrożyły ten mechanizm, w szczególności Dąbrowy Górniczej.

2. BO a polityki JST
2.1 Czy BOBB wpisywał się w polityki JST 

(strategia rozwoju gminy, strategie, programy  
i plany sektorowe)?
Czy w trakcie weryfikacji formalnej 
zgłaszanych projektów powoływano się na 
zapisy w dokumentach strategicznych?

Tak, jednym z wymogów dopuszczalności projektu była zgodność z politykami 
publicznymi, nie tylko miejskimi (§ 3 ust. 3 pkt 3).

2.2 Czy BO wpisywał się w proces budżetowy 
JST?

Wyniki drugiej edycji BOBB zostaną uwzględnione w budżecie na 2015 rok.
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2.3 Czy w momencie wdrożenia BOBB zmieniła 
się pula środków na konkursy ofert na 
realizację zadań publicznych?
Czy w momencie wdrożenia BOBB pojawiły 
się inne formy wsparcia aktywności 
mieszkańców (np. inicjatywa lokalna)?

W momencie wdrożenia BOBB nie zmieniła się pula środków na konkursy ofert na 
realizację zadań publicznych.
W 2013 roku wysokość środków z budżetu Bielska-Białej dla organizacji pozarządowych 
wyniosła 3 870 200 zł (na podstawie Sprawozdanie z realizacji programu współpracy 
Gminy Bielsko-Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w 
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie na rok 2013).
Na 2014 zaplanowano nie mniej niż 3.500.000,00 zł (za Program współpracy Gminy 
Bielsko-Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2014 rok).
Na 2015 zaplanowano nie mniej niż 3.500.000,00 zł (na podstawie Projekt uchwały 
w sprawie Programu współpracy na 2015 rok).

3. Efekty społeczne realizacji BOBB

3.1 Czy w momencie wdrożenia BO pojawiły się 
grupy nieformalne?
Czy w momencie wdrożenia BO zmienił się 
poziom korzystania z inicjatywy lokalnej 
(tam gdzie istnieje taka możliwość)?

W momencie badania trudno odpowiedzieć na to pytanie. Wydaje się jednak, 
że od realizacji pierwszej edycji BOBB upłynęło zbyt mało czasu, żeby można było 
zaobserwować takie zmiany. Natomiast niewątpliwie BOBB pozwolił zwiększyć 
aktywność członków rad osiedli, naturalnych liderów lokalnych.

3.2 Czy mieszkańcy podejmowali działania na 
rzecz promocji swych pomysłów?
Jakie formy działań promocyjny ze strony 
mieszkańców pojawiły się w trakcie realizacji 
procesu BOBB?

Tak, sami projektodawcy prowadzili działania aktywizujące i promujące własne projekty, 
m.in. za pośrednictwem własnych profili na FB.
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8. Zestawienie danych o pierwszej i drugiej edycji BOBB

Dane Edycja 2014 Edycja 2015
1. Budżet BOBB
1.1 Nominalnie (w mln zł) 2,0 3,75
1.2 Odsetek wydatków z 
budżetu JST w danym roku

0,5% 0,5%

1.3 Wykorzystanie puli środków 99,5% 99,9%26

2 Typy projektów 
2.1 Ze względu na cel Inwestycyjne i 

nieinwestycyjne
Inwestycyjne 
i nieinwestycyjne

2.2 Typ projektów ze względu 
na zasięg terytorialny

Nie wyodrębniono 
odrębnych kategorii: miasto 
i Osiedla

Tak, wyodrębniono odrębne 
kategorie: miasto i 30 Osiedli

3. Projekty
3.1 Złożone 171 79 (32 miejskie i 47 

osiedlowe)
3.2 Pozytywnie zweryfikowane 
(podane pod głosowanie)

108 62 (odpowiednio 24 i 38)

3.3 Wybrane do realizacji 3 33 (11 ogólnomiejskich i 22 
osiedlowe) 

3.4 Zrealizowane27 W realizacji Planowana realizacja w 2015 
r.

4. Głosowanie
4.1 Liczba oddanych głosów 28 469 9 402
4.2 Frekwencja28 20,6% 6,5%
4.3 Głosy nieważne 3 781 821
4.4 Głosy niewykorzystane 78% 22,3%29

26Po wprowadzeniu zmian zgodnie z uchwałą Rady Miasta nr XLVI/1108/2014 i zarządzeniami Prezydenta Miasta nr 
ON.120.75.2014.ON z 2 grudnia 2014 r. i nr ON.120.76.2014.ON z 4 grudnia 2014 r. na projekty ogólnomiejskie 
przeznaczono ostatecznie 2 258 348 zł, czyli o 50,6% więcej niż zaplanowano), a na osiedlowe 1 487 561 zł, czyli o 34% 
miej niż zaplanowano.
27 Stan na 25 stycznia 2015 r.
28 Liczona w stosunku do liczby uprawnionych do głosowania w wyborach 16 listopada 2014 r.
29 W głosowaniu ogólnomiejskim.
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Źródła danych

1.  Uchwała  budżetowa  miasta  Bielska-Białej  na  2014  rok,  Uchwała 
Nr XXXVII/883/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2013 r.
2.  Sprawozdanie  z  realizacji  programu  współpracy  Gminy  Bielsko-Biała 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 
ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku  publicznego 
i o wolontariacie na rok 2013 
3. Program współpracy Gminy Bielsko-Biała z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami,  o których mowa w art.  3 ust.  3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok
4. Projekt uchwały w sprawie Programu współpracy na 2015 rok
5.  Uchwała  Nr  XXXV/845/2013  Rady  Miejskiej  w  Bielsku-Białej  z  dnia  29 
października  2013  r.  w  sprawie  zasad  i  trybu  przeprowadzenia  konsultacji 
społecznych z mieszkańcami Bielska-Białej na temat budżetu miasta Bielska-Białej 
na 2014 rok.
6. Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIII/1024/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie 
zasad i  trybu przeprowadzania  konsultacji  społecznych  z  mieszkańcami  Bielska-
Białej na temat budżetu miasta na 2015 r.
7.  Uchwała  Rady  Miejskiej  Nr  XLVI/1108/2014  Rady  Miejskiej  z  dnia  21 
października 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/1024/2014 Rady Miejskiej 
w Bielsku-Białej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia 
konsultacji  społecznych  z  mieszkańcami  Bielska-Białej  na  temat  budżetu  miasta 
Bielska-Białej na 2015 rok
8.  Zarządzenie  Prezydenta  Miasta  Nr  ON.0050.3736.2014.RM  z  dnia  16 
października 2014 roku w sprawie powołania Zespołu ds.  weryfikacji  projektów 
złożonych w ramach Budżetu Obywatelskiego (Partycypacyjnego) na 2015 rok.
9. Zarządzenie Nr ON.120.69.2014. Rm Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 30 
października 2014 roku w sprawie zarządzenia  głosowania  na  projekty,  terminu 
głosowania  oraz  wzoru  karty  do  głosowania  w ramach  Budżetu  Obywatelskiego 
(Partycypacyjnego) na 2015 r.
10.  Zarządzenie  Prezydenta  Miasta  nr  ON.120.75.2014.ON  z  2  grudnia  2014  r. 
w sprawie  określenia  listy  projektów  do  realizacji  w  ramach  Budżetu 
Obywatelskiego na 2015 r. oraz określenia kwoty przeznaczonej na te projekty
11.  Zarządzenie  Prezydenta  Miasta  nr  ON.120.76.2014.ON  z  4  grudnia  2014  r. 
w sprawie określenia dodatkowej listy projektów do realizacji w ramach Budżetu 
Obywatelskiego  na  2015  r.,  z  uwzględnieniem  środków  niewykorzystanych  w 
Osiedlach, w których nie zgłoszono żadnego projektu lub zgłoszone projekty nie 
uzyskały  wymaganej  rekomendacji  oraz  określenia  kwoty  przeznaczonej  na  te 
projekty
12. Protokół nr XLIII/2014 sesji Rady Miejskiej w Bielsku Białej w dniu 24 czerwca 
2014 r.
13.  Listy  projektów  ogólnomiejskich  i  osiedlowych  wraz  z  opiniami 
i uzasadnieniami odrzucenia wniosków.
14. Oficjalna strona BO https://obywatelskibb.pl
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