Wyniki konsultacji z Suwalską Radą Działalności Pożytku Publicznego i organizacjami
pozarządowymi projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie przeprowadzenia na
terenie Gminy Miasta Suwałki konsultacji społecznych w sprawie Suwalskiego Budżetu
Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2018 rok
Organizacja zgłaszająca - Suwalska Rada Działalności Pożytku Publicznego
Lp.
Opinie i uwagi zgłoszone w trakcie konsultacji
dotychczasowy zapis:

1.

Rozdział I § 1
Konsultacje społeczne
przeprowadzone są
w sprawie
wydzielonej części
wydatków z budżetu
Gminy Miasta
Suwałki na 2018 r.,
określanych jako
Suwalski Budżet
Obywatelski
przeznaczonych na
realizację projektów
inwestycyjnych
zgłoszonych
i wybranych do
realizacji w trybie
określonym
niniejszymi Zasadami.

2.

Rozdział I § 2
Brak

Uzasadnienie do wprowadzenia
zmian

proponowana zmiana
zapisu
lub treść nowego
zapisu:
Konsultacje społeczne Zapis dotyczy wszystkich
przeprowadzone są
projektów, także społecznych i
w sprawie
kulturalnych.
wydzielonej części
wydatków z budżetu
Gminy Miasta
Suwałki na 2018 r.,
określanych jako
Suwalski Budżet
Obywatelski
przeznaczonych na
realizację projektów
zgłoszonych
i wybranych do
realizacji w trybie
określonym
niniejszymi Zasadami.

4. Nie dopuszcza się
możliwości zgłaszania
projektów
społecznych i
kulturalnych na
terenach będących
w trwałym zarządzie
szkół i placówek
w rozumieniu Ustawy
o systemie oświaty
(t.j. Dz. U. z 2015 r.
poz. 2156) oraz
żłobków
w rozumieniu Ustawy
o opiece nad dziećmi
w wieku do lat 3 (t. j.
1

Stanowisko
Prezydenta
Miasta Suwałk
- uzasadnienie

Propozycja
przyjęta.

Pozwoli to uniknąć sytuacji, Propozycja
kiedy projekt byłby lokowany w przyjęta.
szkołach
i
placówkach
oświatowych,
co
mogłoby
ograniczyć jego dostępność.

3.

4.

Dz. U. z 2013 r.
poz.1457 z późn. zm.).
5. Projekt zgłaszany
do realizacji w ramach
Suwalskiego Budżetu
Obywatelskiego musi
być ogólnodostępny.
6. Realizacja
projektów w ramach
Suwalskiego Budżetu
Obywatelskiego musi
odbywać się w ciągu
jednego roku
budżetowego.
Rozdział 2 § 5 pkt 8
Wnioskodawca
Zgoda powinna dotyczyć
Wnioskodawca
projektu musi uzyskać każdego terenu, na którym ma
projektu musi uzyskać zgodę zarządzającego być zlokalizowany projekt.
zgodę jednostki
terenem, na którym
organizacyjnej Gminy ma być zlokalizowany
Miasta Suwałki
projekt. Powyższe
zarządzającej terenem, nie dotyczy terenu
na którym ma być
w pasie drogowym
zlokalizowany
drogi publicznej.
projekt. Powyższe
nie dotyczy terenu
w pasie drogowym
drogi publicznej.
Rozdział 4 § 12 pkt 3
Jeżeli w którejś z grup
pozostaną
niewykorzystane
środki, zostaną one
przekazane na
zwiększenie puli
w grupie projektów
inwestycyjnych,
w której znalazła się
największa liczba
projektów.

Jeżeli w którejś z grup
pozostaną
niewykorzystane
środki, zostaną one
przekazane na
zwiększenie puli
w grupie projektów,
w której znalazła się
największa liczba
projektów.
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Zapis powinien dotyczyć
wszystkich projektów, także
społecznych i kulturalnych.

Propozycja
przyjęta.

Propozycja
odrzucona.
Zasady podziału
kwoty na
Suwalski Budżet
Obywatelski
gwarantują, że
zrealizowanych
zostanie co
najmniej 5
projektów
kulturalnych i
społecznych, 5
tzw. małych
projektów
inwestycyjnych i
co najmniej dwa
projekty
inwestycyjne
duże. W grupie
projektów
inwestycyjnych
często pojawia się
kwestia

5.

6.

Formularz
zgłoszeniowy
projektów do
zrealizowania w
ramach Suwalskiego
Budżetu
Obywatelskiego na
2018 rok
(j.t. Dz.U. z 2015 r.
poz.2135, ze zm.)
Formularz
zgłoszeniowy
projektów do
zrealizowania w
ramach Suwalskiego
Budżetu
Obywatelskiego na
2018 rok
ul. A. Mickiwicza 1

(t.j. Dz. U. z 2016
poz. 922).

Uaktualnienie podstawy
prawnej.

ul. Adama
Mickiewicza 1

Błąd literowy.
Ponadto skrót imienia
rozwinięty, zgodnie z
poprawionym Statutem Miasta
Suwałk.

przekroczenia
planowanych
wydatków, co
wynika m.in. z
postępowań
przetargowych,
czy konieczności
wykonania prac
dodatkowych,
stąd propozycja
ewentualnych
przesunięć kwot
nierozdysponowa
nych między
dwoma grupami
projektów
inwestycyjnych.
Propozycja
przyjęta.

Propozycja
przyjęta.

Organizacja zgłaszająca – Fundacja Akademia Piłkarska Wigry Suwałki
Lp.

Wskazanie
dotychczasowego
zapisu w projekcie
uchwały, który
wymaga zmiany

Proponowane
zmienione brzmienie
zapisu lub treść
nowego zapisu
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Uzasadnienie
wprowadzenia zmian

Stanowisko
Prezydenta Miasta
Suwałk
- uzasadnienie

1.

Rozdział
1
Postanowienia ogólne
§ 2. 2. Propozycje
projektów
inwestycyjnych mogą
być realizowane na
terenie
będącym
własnością
Gminy
Miasta
Suwałki,
z wyłączeniem
terenów
będących
w trwałym zarządzie
szkół
i placówek
w rozumieniu Ustawy
- o systemie oświaty
(t.j. Dz.U. z 2015 r.
poz.2156)
oraz
żłobków
w rozumieniu Ustawy
o opiece nad dziećmi
w wieku do lat 3 (t.j.
Dz. U. z 2013 r.
poz.1457 z późn. zm.).

Rozdział
1
Postanowienia ogólne
§ 2. 2. Propozycje
projektów
inwestycyjnych mogą
być realizowane na
terenie
będącym
własnością
Gminy
Miasta Suwałki.

Proponujemy usunięcie z
projektu
uchwały
wyłączenia
terenów
będących w trwałym
zarządzie
szkół
i
placówek oraz żłobków.
Biorąc
pod
uwagę
lokalizację
szkół
w
naszym
mieście
na
terenie lub w sąsiedztwie
dużych osiedli i skupisk
zabudowań uważamy, że
infrastruktura, która ma
szansę
powstać
na
terenach
placówek
oświatowych
może
służyć
i
zaspokajać
potrzeby bardzo wielu
mieszkańców.
Jednocześnie
dostrzegamy
duże
potrzeby w zakresie
poprawy
czy
też
rozbudowy infrastruktury
na
terenie
szkół.
Uważamy,
że
zaangażowanie
i
kreatywność
rad
rodziców
oraz
rad
pedagogicznych
daje
dużą
szansę
na
wykreowanie
wielu
ciekawych pomysłów i
realizacji potrzebnych i
ciekawych inwestycji.

Propozycja odrzucona.
Uwaga była już
zgłaszana w poprzednich
latach w konsultacjach
zasad Suwalskiego
Budżetu Obywatelskiego.
Podtrzymuję
argumentację
mówiącą, że:
1. W szkołach są
realizowane liczne
inwestycje z budżetu
miejskiego, m.in.
budowa nowoczesnych
boisk, modernizacje,
bieżące remonty.
2. Ponadto naczelną
zasadą Suwalskiego
Budżetu Obywatelskiego
jest, aby projekty
zrealizowane na wniosek
mieszkańców były
ogólnodostępne i służyły
wszystkim, co w
przypadku inwestycji,
czy projektów
społecznych i
kulturalnych,
ulokowanych na terenie
placówek oświatowych
jest utrudnione. Nie ma
takiej trudności w
przypadku inwestycji
ulokowanych na terenach
jednostek takich jak
SOK, OSiR, ZBM.

Organizacja zgłaszająca – Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT
L.
p.

1.

Wskazanie
Proponowane
dotychczasowego
zmienione brzmienie
zapisu w projekcie
zapisu lub treść
uchwały, który wymaga
nowego zapisu
zmiany
Brak
§ 12.8
Każdy zrealizowany
projekt inwestycyjny
zostanie oznakowany
tabliczką o treści:
„Projekt
pn.
………….
został
zrealizowany
w
4

Uzasadnienie wprowadzenia
zmian

Stanowisko
Prezydenta
Miasta Suwałk
- uzasadnienie

Suwałki Budżet Obywatelski jest Propozycja
narzędziem
umożliwiającym przyjęta.
mieszkańcom współdecydowanie
o wydatkowaniu części środków z
lokalnego budżetu. Zgłaszając
projekty dotyczące lokalnych
potrzeb i biorąc udział w
głosowaniu, każdy mieszkaniec

ramach Suwalskiego
Budżetu
Obywatelskiego
na
2018 rok”.

Suwałk może mieć wpływ na
rozwój swojej dzielnicy i całego
miasta.
Ze środków miasta Suwałk
przeznaczanych na wydatkowanie
inicjatyw w ramach SBO udało
się do tej pory wykonać wiele
ciekawych, społecznie ważnych i
użytecznych
przedsięwzięć.
Niestety mieszkańcy nie zawsze o
tym
wiedzą.
Dlatego
proponujemy by od tej edycji
budżetu, oznaczać inwestycje
zrealizowane w ramach SBO.
Wnioskujemy
by
powstały
jednolite
dla
wszystkich
projektów z SBO tabliczki
informujące o tym, że dana
inwestycja powstała w ramach
Suwalskiego
Budżetu
Obywatelskiego. Chcemy, żeby
mieszkańcy widzieli, na co te
pieniądze są przeznaczane. To
ma służyć promocji Budżetu
Obywatelskiego i tego, by
mieszkańcy Suwałk widzieli, że
to, na co głosują, rzeczywiście
powstaje. Taka wiedza jest o tyle
istotna, że zachęca zarówno do
składania wniosków, jak i udziału
w głosowaniu. Wskazany sposób
poinformowania
o
realizacji
danego projektu ze środków SBO
przyczyni się do promocji
projektów
wybranych
i
zrealizowanych w ramach SBO
2018 oraz promocji aktywności
społecznej oraz zaangażowania
mieszkańców Suwałk.

Sporządziła
Agnieszka Szyszko, Pełnomocnik Prezydenta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Suwałki, 13 kwietnia 2017 r.
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