RAPORT EWALUACYJNY
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W raporcie zawarto dane opracowane w ramach ewaluacji
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obowiązująca Uchwała Nr 106.VIII.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 14 marca 2019 r.
w sprawie tworzenia budżetu obywatelskiego, z późn. zm., a doprecyzowanie zasad i
ustalenie harmonogramu nastąpiło w drodze Zarządzenia Nr 1565.2021 Prezydenta Miasta
Częstochowy z dnia 14 maja 2021 r. Po raz kolejny nabór projektów zadań oraz głosowanie
odbyły się wyłącznie drogą elektroniczną. Nastąpiły dwie istotne zmiany względem
poprzedniej edycji budżetu obywatelskiego:
1) W 2021 r. odstąpiono od obowiązującego w poprzednich edycjach kryterium
wiekowego (ukończenie 13 roku życia), uprawniającego do udziału w głosowaniu na projekty
zadań zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego. Dotychczasowe rozstrzygnięcia
nadzorcze i wyroki sądowe odnoszące się do uchwał rad gmin określających procedurę
budżetu obywatelskiego wskazywały sprzeczność przyjęcia ww. kryterium względem ustawy
o samorządzie gminnym. Ustawa ta jasno określa, że uprawnieni do udziału w konsultacjach
społecznych, których szczególną formą jest budżet obywatelski, są mieszkańcy gminy.
Jakiekolwiek zawężenie kręgu osób uprawnionych do udziału w budżecie obywatelskim (np.
określenie minimalnego wieku) jest niezgodne z prawem, a żądanie podania wieku przez
mieszkańców i mieszkanki jest nadmierne i nieadekwatne do zamierzonego celu, tj. do
weryfikacji czy osoba głosująca jest mieszkańcem gminy. W konsekwencji żądanie podania
wieku jest sprzeczne z zasadą minimalizacji danych osobowych (adekwatności), wyrażoną w
art. 5 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) (Dz. Urz. UE. L 2016
Nr 119).
2) W celu zapewnienia dostępności na etapie składania projektów zadań uruchomiono
stacjonarny punkt składania projektów zadań w sposób elektroniczny dla osób
nieposiadających dostępu do sieci internet, mieszczący się przy ul. Śląskiej 3/5 w
Częstochowie. Analogicznie, na etapie głosowania, uruchomiono stacjonarny punkt
głosowania dla osób nieposiadających dostępu do sieci internet oraz dla osób bez
możliwości weryfikacji danych przez platformę internetową, mieszczący się pod
ww. adresem.
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na budżet obywatelski
W roku 2021, zgodnie z zapisami Ustawy o samorządzie gminnym, kwota
przeznaczona na budżet obywatelski stanowiła 0,5% wydatków gminy zawartych w ostatnim
przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu, ale nie mniej niż w roku poprzednim i
wyniosła, tak samo jak w roku 2020, 9 468 489 zł.

Wysokość kwot przeznaczonych na częstochowski budżet obywatelski w latach 2019 –
2021:
Rok

Wysokość kwoty BO

2019

9 468 489 zł

2020

9 468 489 zł

2021
9 468 489 zł
Nie zmienił się system podziału środków na zadania ogólnomiejskie i dzielnicowe. Na
zadania o charakterze ogólnomiejskim przeznaczono 25% ogółu środków budżetu
obywatelskiego, a na zadania dzielnicowe 75% (przy czym 10% to kwota bazowa – taka
sama dla każdej z dzielnic, 20% to kwota uwzględniająca udział obszaru dzielnicy w
stosunku do obszaru miasta, a 45% to kwota uwzględniająca udział liczby mieszkańców
dzielnicy w stosunku do liczby mieszkańców miasta).
W związku z powyższym, w 2021 roku, w ramach kwoty 9 468 489 zł, przeznaczono:
- na zadania o charakterze ogólnomiejskim - 2 367 122 zł,
- na zadania o charakterze dzielnicowym - 7 101 367 zł.
Podział środków na zadania o charakterze dzielnicowym, przy zastosowaniu algorytmu
określonego w uchwale, prezentuje tabela:
INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ BUDŻETU
OBYWATELSKIEGO NA ROK 2022
1.Ogólna wysokość środków w ramach budżetu obywatelskiego: 9 468 489 zł, w tym:
1) na zadania o charakterze ogólnomiejskim: 2 367 122 zł,
2) na zadania o charakterze dzielnicowym: 7 101 367 zł.
2. Podział środków na zadania o charakterze dzielnicowym, przy zastosowaniu algorytmu
określonego w uchwale:
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1) obszar dzielnicy wg danych z Ewidencji Gruntów i Budynków,
2) liczba mieszkańców wg stanu na dzień 9 kwietnia 2021 r.,
3) udział procentowy obszaru dzielnicy w stosunku do obszaru miasta,
4) udział procentowy liczby mieszkańców dzielnicy w stosunku do liczby mieszkańców
miasta,
5) kwota jednakowa dla każdej dzielnicy (10% ogółu środków w ramach budżetu
obywatelskiego),
6) kwota uwzględniająca udział obszaru dzielnicy w stosunku do obszaru miasta (20% ogółu
środków w ramach budżetu obywatelskiego),
7) kwota uwzględniająca udział liczby mieszkańców dzielnicy w stosunku do liczby
mieszkańców miasta (45% ogółu środków w ramach budżetu obywatelskiego)
Harmonogram VIII edycji częstochowskiego budżetu obywatelskiego został określony
w Zarządzeniu Nr 1565.2021 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 14 maja 2021 r. w
sprawie wykonania uchwały Nr 106.VIII 2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 14 marca
2019 r. w sprawie tworzenia budżetu obywatelskiego, z późn. zm.
Harmonogram realizacji budżetu obywatelskiego na rok 2022:
1) promocja działań w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2022 towarzyszy każdemu

z etapów wyłaniania zadań w trybie budżetu obywatelskiego;
2) udostępnienie do publicznej wiadomości pod adresem internetowym

http://www.e.czestochowa.pl/bo mapy terenów miejskich, na których mogą być
realizowane zadania w ramach budżetu obywatelskiego: 17 maja 2021 r.,
3) składanie projektów zadań do budżetu obywatelskiego:

247 535 zł
191 406 zł
358 481 zł
271 014 zł
223 499 zł
141 405 zł
657 692 zł
466 410 zł
264 153 zł
437 487 zł
338 197 zł

a) rozpoczęcie: 24 maja 2021 r.,
b) zakończenie: 14 czerwca 2021 r.;
4) opublikowanie na stronie internetowej zestawienia złożonych projektów zadań

do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego: 15 czerwca 2021 r.;
5) weryfikacja projektów zadań:
a) rozpoczęcie: 24 maja 2021 r.,
b) zakończenie: 24 sierpnia 2021 r.;
6) opublikowanie na stronie internetowej wstępnego zestawienia projektów zadań do

realizacji w ramach budżetu obywatelskiego, poddanych pod głosowanie: 25 sierpnia
2021 r.;
7) odwołanie od decyzji o niedopuszczeniu projektu zadania do głosowania:
a) składanie odwołań: do 1 września 2021 r.,
b) rozpatrywanie odwołań: do 15 września 2021 r.;
8) opublikowanie na stronie internetowej ostatecznego zestawienia projektów zadań do

realizacji w ramach budżetu obywatelskiego, poddanych pod głosowanie: 16 września
2021 r.;
9) promocja projektów zadań poddanych pod głosowanie:
a) rozpoczęcie: 16 września 2021 r.,
b) zakończenie: 30 września 2021 r.;
10) głosowanie nad projektami zadań:
a) rozpoczęcie: 20 września 2021 r.
b) zakończenie: 30 września 2021 r.
11) upublicznienie wyników głosowania: do 5 października 2021 r.

ETAPY REALIZACJI VIII EDYCJI CZĘSTOCHOWSKIEGO BUDŻETU
OBYWATELSKIEGO
ETAP I – nabór projektów zadań
Przygotowano plakaty informujące o naborze projektów zadań, które zostały
rozdystrybuowane wśród częstochowskich Rad Dzielnic oraz umieszczone w pojazdach
komunikacji miejskiej.

Dotarcie do szerokiej rzeszy odbiorców zapewniła współpraca z lokalnymi mediami. Na
profilu "Budżet obywatelski w Częstochowie" na portalu społecznościowym Facebook.pl na
bieżąco zamieszczane były informacje o etapach budżetu obywatelskiego.
W VIII edycji budżetu obywatelskiego mieszkanki i mieszkańcy Częstochowy zgłosili 703
projekty zadań (spośród których 173 były zadaniami ogólnomiejskimi, a 530 to projekty
dzielnicowe).
Liczba projektów zadań złożonych do budżetu obywatelskiego w latach 2019-2021
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ETAP II – tryb odwoławczy od negatywnej weryfikacji
Do Urzędu Miasta Częstochowy wpłynęło 8 odwołań od decyzji o niedopuszczeniu projektu
zadania do głosowania. W przypadku 4 z nich decyzja o negatywnej weryfikacji została
podtrzymana,
4 odwołania zostały rozpatrzone pozytywnie - w wyniku powtórnej weryfikacji, która
przebiegła
z wynikiem pozytywnym, zadania zostały dopuszczone do głosowania.
ETAP III – publikacja ostatecznego zestawienia projektów zadań poddanych pod
głosowanie
Na różnych etapach poprzedzających głosowanie, 22 projekty zadań zostały wycofane przez
ich autora/autorkę (w tym 7 ogólnomiejskich i 15 dzielnicowych).

Ostateczna lista zadań poddanych pod głosowanie objęła 410 projektów zadań (w tym 81
ogólnomiejskich i 329 dzielnicowych).
Pełne zestawienie liczebności projektów zadań prezentuje poniższa tabela:
Liczba

projektów ogólnomiejsk

dzielnicow

zadań ogółem

ie

e

Złożone

703

173

530

Odrzucone,

271

85

186

Odrzucone formalnie

37

20

17

Odrzucone merytorycznie

234

65

169

Wycofane przez autorów i autorki

22

7

15

Złożone odwołania

8

3

5

Odwołania rozpatrzone pozytywnie

4

1

3

Odwołania rozpatrzone negatywne

4

2

2

= 410

81

329

w tym:

Ostatecznie

zaakceptowane

poddane pod głosowanie
Aby ułatwić autorom i autorkom projektów zadań ich promocję, na stronie internetowej
www.konsultacje.czestochowa.pl uruchomiono funkcjonalność umożliwiającą pobranie
gotowego projektu graficznego plakatu dedykowanego konkretnemu projektowi zadania.

ETAP IV – głosowanie
Przygotowano plakaty informujące o głosowaniu, które zostały rozdystrybuowane wśród
częstochowskich Rad Dzielnic oraz umieszczone w pojazdach komunikacji miejskiej, na
słupach ogłoszeniowych oraz w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Dotarcie do szerokiej rzeszy odbiorców zapewniła współpraca z lokalnymi mediami. Na
profilu "Budżet obywatelski w Częstochowie" na portalu społecznościowym Facebook.pl na
bieżąco zamieszczane były informacje o etapach budżetu obywatelskiego.
W głosowaniu wzięło udział 20 724 osoby, z czego 20 722 głosy były ważne, 2 głosy były
nieważne. Frekwencja wyniosła 9,85%. Największym zaangażowaniem w głosowaniu
wykazali się mieszkańcy Kiedrzyna. W tej dzielnicy frekwencja wyniosła 22,08%, dzięki
czemu trafiły do niej niewykorzystane środki, które pozostały w poszczególnych pulach, w
wysokości 161 132 zł .
Głosowanie do budżetu obywatelskiego w latach 2019-2021
Rok

Liczba oddanych głosów

Liczba ważnych głosów

2019

17660

17611

2020

24570

24556

2021

20724

20722

Statystyki dotyczące głosowania do budżetu obywatelskiego w 2021 r. (głosy ważne)
prezentują się następująco:
Podział głosów ze względu na urządzenie, poprzez które oddano głos
komputery

11 687

56,4%

urządzenia
mobilne

9 035

43,6%

Podział osób głosujących w VIII edycji budżetu obywatelskiego ze względu na
płeć
kobiety

mężczyźni

11 563

9 159

56%

44,2%

Frekwencja w głosowaniu w VIII edycji budżetu obywatelskiego z podziałem na
dzielnice
liczba

oddanych frekwencja

głosów
Błeszno

498

11,89%

Częstochówka-

863

9,09%

Dźbów

921

16,8%

Gnaszyn-Kawodrza

559

10,84%

Grabówka

392

8,39%

Kiedrzyn

677

22,08%

Parkitka

-

najwyższa
Lisiniec

1 119

11,72%

Mirów

445

18,72%

Ostatni Grosz

562

7,27%

Podjasnogórska

312

9,87%

Północ

2 884

11%

Raków

1 307

6,71%

Stare Miasto

627

6,81%

Stradom

1 030

8,14%

Śródmieście

949

7,07%

Trzech Wieszczów

949

10,48%

Tysiąclecie

2 638

10,41%

Wrzosowiak

1 726

7,56%

Wyczerpy-Aniołów

1 167

13,32%

Zawodzie-Dąbie

1 099

12,86%

W wyniku głosowania mieszkanek i mieszkańców do realizacji zostały wybrane 142 projekty
zadań - 7 ogólnomiejskich i 135 dzielnicowych.

Zestawienie liczebności projektów zadań w budżecie obywatelskim w latach
2018-2020
Liczba złożonych
Ostateczna
Liczba projektów Liczba projektów
projektów zadań liczba projektów
zadań
wybranych do
negatywnie
poddanych pod
realizacji
zweryfikowanych
głosowanie
VI edycja,
rok 2019

633
(149 ogólnom.,
484 dzielnic.)

210

423
(90 ogólnom.,
333 dzielnic.)

127
(9 ogólnom.,
118 dzielnic.)

VII edycja,
rok 2020

968
(254 ogólnom.,
714 dzielnic.)

474
(145 ogólnom.,
329 dzielnic.)

455
(102 ogólnom.,
353 dzielnic.)

139
(12 ogólnom.,
127 dzielnic.)

VIII edycja,
rok 2021

703
(173 ogólnom.,
530 dzielnic.)

267
(83 ogólnom.,
184 dzielnic.)

410
(81 ogólnom.,
329 dzielnic.)

142
(7 ogólnom.,
135 dzielnic.)

ETAP V – ewaluacja VII edycji budżetu obywatelskiego
Zgodnie z § 9 Uchwały Nr 106.VIII.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 14 marca 2019 r.
w sprawie tworzenia budżetu obywatelskiego, proces realizacji budżetu obywatelskiego
podlega monitoringowi i ewaluacji. Wyniki ewaluacji mają służyć wprowadzeniu zmian
mających na celu poprawę jakości procesu wdrażania i realizacji budżetu obywatelskiego w
kolejnych latach.
Swoje opinie na temat VIII edycji budżetu obywatelskiego mieszkanki i mieszkańcy mogli
wyrazić poprzez wzięcie udziału w ankiecie ewaluacyjnej, dostępnej w dniach od 11 do 24
stycznia 2022 r. na stronie internetowej www.konsultacje.czestochowa.pl.
Ankietę ewaluacyjną podsumowującą VIII edycję budżetu obywatelskiego w Częstochowie
wypełniły 84 osoby: 44% kobiet, 56% mężczyzn.
Płeć osób ankietowanych

kobiety
44%
mężczyźni
56%

Najszerzej reprezentowaną grupą wiekową wśród ankietowanych były osoby między 31. a
45. rokiem życia – 48%.
Wiek osób ankietowanych

48%
25%
13%

11%

4%
poniżej 18 lat

18 - 30 lat

31 - 45 lat

46 - 60 lat

powyżej 60 lat

Ankietę wypełnili przedstawiciele i przedstawicielki wszystkich dzielnic poza Podjasnogórską.
Najwięcej

osób

to

mieszkańcy

i mieszkanki

dzielnicy

Wrzosowiak

(13%

ogółu

ankietowanych) oraz Częstochówka-Parkitka i Tysiąclecie (po 12%).
Dzielnice, na terenie których mieszkają osoby ankietowane
Zawodzie-Dąbie
Wyczerpy-Aniołów
Wrzosowiak
Tysiąclecie
Trzech Wieszczów
Śródmieście
Stradom
Stare Miasto
Raków
Północ
Podjasnogórska 0%
Ostatni Grosz
Mirów
Lisiniec
Kiedrzyn
Grabówka
Gnaszyn-Kawodrza
Dźbów
Częstochówka-Parkitka
Błeszno

1%
8%
13%
12%
2%
1%
6%
4%
5%
11%
6%
1%
5%
2%
2%
1%
4%
12%
4%

Osoby ankietowane zostały poproszone o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy brał/a Pan/Pani udział w VIII edycji budżetu obywatelskiego?

nie brałem/am udziału
13%

tak, zgłosiłem/am projekt
17%
tak, zgłosiłem/am projekt i brałem/am
udział w
głosowaniu
13%

tak, brałem/am udział w głosowaniu
57%

2. Jaka jest Pana/Pani opinia o zakończonej edycji budżetu obywatelskiego?

zdecydowanie negatywna
7%
raczej negatywna
11%

zdecydowanie pozytywna
23%

trudno powiedzieć
21%

raczej pozytywna
38%

3. Jak ocenia Pan/Pani poszczególne etapy budżetu obywatelskiego?

Nabór projektów
zadań
Weryfikacja
projektów zadań
Głosowanie
Realizacja
Działania
informacyjnopromocyjne

Zdecydowanie
pozytywna

Raczej
pozytywna

Trudno
powiedzieć

Raczej
Zdecydowanie
negatywna negatywna

23%

39%

24%

11%

4%

20%

24%

27%

23%

6%

46%
17%

31%
40%

8%
21%

6%
13%

8%
8%

13%

40%

20%

18%

8%

4. Czy ma Pan/Pani uwagi dotyczące etapu naboru projektów zadań?
tak
18%

nie
82%

5. Czy ma Pan/Pani uwagi dotyczące etapu weryfikacji projektów zadań?

tak
31%

nie
69%

6. Czy ma Pan/Pani uwagi dotyczące etapu głosowania?
tak
19%

nie
81%

7. Czy ma Pan/Pani uwagi dotyczące etapu realizacji zadań?

tak
33%

nie
67%

8. Czy ma Pan/Pani uwagi dotyczące działań informacyjno-promocyjnych dotyczących
budżetu obywatelskiego?

tak
27%

nie
73%

9. Jakie działania należałoby Pani/Pana zdaniem podjąć, aby zachęcić mieszkańców i
mieszkanki do udziału w kolejnej edycji budżetu obywatelskiego?

nie mam propozycji
46%

mam propozycje
54%

Ankieta zawierała także możliwość przekazania dodatkowych uwag, sugestii, o których
ankietowany/a nie wspomniał/a odpowiadając na powyższe pytania. Z możliwości tej
skorzystało 27% osób.
Zestawienie uwag zgłoszonych przez mieszkanki i mieszkańców miasta w ankiecie
ewaluacyjnej:
UWAGI I SUGESTIE DOTYCZĄCE ETAPU NABORU PROJEKTÓW ZADAŃ
Uwaga

Komentarz

Po wysłaniu drogą elektroniczną projekt
nie był przyjęty. (nie przyjął system)

W celu wysłana projektu niezbędne jest
wypełnienie wszystkich obowiązkowych pól
formularza.

Większa informacja o możliwości złożenia
projektu.

Zakres promocji związany jest z ograniczoną
wysokością środków finansowych na ten cel.

Trudna do określenia kwota zadań.

Przedstawienie kosztorysu zadania nie jest
obowiązkowe. Weryfikacja kosztów odbywa się
podczas formalnego etapu oceny projektów.

Zadania są te same, osoby nie są
kontaktowane.

Osoby zgłaszające projekty mają możliwość
uzyskania kontaktu do osoby, która złożyła
tożsamy projekt zadania. O ewentualnym
wycofaniu projektu decyduje wyłącznie jego
autor. Urząd nie ma możliwości wycofania
takich samych projektów.

Nadawanie numerów projektom jest
niezrozumiałe. Niby decyduje kolejność
zgłaszania, a jednak pojawiają się wolne
numery i są zapełniane w późniejszym
terminie.

Numery nadawane są w systemie zgodnie z
kolejnością. System umożliwia zapisanie części
przygotowywanego projektu – bez konieczności
złożenia całego projektu w danym dniu np. w
sytuacji kiedy autor czeka na niezbędny
załącznik. Jeśli po projekcie, który ma status
„rozpoczętego” wpłyną następne złożone w
terminie późniejszym, będą miały kolejne
numery. O numerze decyduje data w którym
rozpoczęły się pierwsze czynności związane z
przygotowaniem projektu w platformie.

Zbyt mała ilość projektów spowodowana
słabą akcją informacyjną.

Zakres promocji związany jest z ograniczoną
wysokością środków finansowych na ten cel.

Zbyt dużo projektów typu biblioteki, OSP,
treningi rugby i wiele projektów za niskie
kwoty, co wykorzystują organizacje do
pozyskania środków pomimo małej liczby
głosów, a wygrywają tylko małą
kwotą zadania.

O rodzaju składanych projektów decydują
wyłącznie
mieszkańcy.
Realizowane
są
projekty, które przeszły pozytywnie weryfikację
i zostały wybrane w głosowaniu.
Z
budżetu
obywatelskiego
mogą
być
finansowane zadania należące do zadań
własnych gminy i powiatu. Zatem każdy
z projektów zadań, który przejdzie pozytywną
weryfikację pod względem spełnienia wymogów
formalnoprawnych, mieści się w kategorii
obowiązków samorządu.

Umożliwienie późniejszego uzupełnienia
Istnieje taka możliwość w terminie określonym
wniosku przez osobę zgłaszającą pomysł zarządzeniem Prezydenta Miasta Częstochowy.
o wszystkie wymagane zgody na uzyskanie dostępu do budynków/pomieszczeń/
obiektów itp. lub wprowadzenie do
regulaminu konieczności uzyskania
stosownych zgód na etapie oceny formalnej przez pracownika weryfikującego wniosek.
Nie powinno być chodników, szkół, itp.
zadań które powinien realizować samorząd.

Z
budżetu
obywatelskiego
mogą
być
finansowane zadania należące do zadań
własnych gminy i powiatu. Zatem każdy
z projektów zadań, który przejdzie pozytywną
weryfikację pod względem spełnienia wymogów
formalnoprawnych, mieści się w kategorii
obowiązków samorządu.

Ewentualna pomoc jeżeli ktoś np. chciałby Przedstawienie kosztorysu zadania nie jest
zgłosić chodnik czy fragment ulicy do
obowiązkowe. Weryfikacja kosztów odbywa się
remontu.
podczas formalnego etapu oceny projektów. Na
każdym etapie istnieje możliwość dokonania
zmian w projekcie i konsultacji z urzędnikami
weryfikującymi projekt zadania.
Brak analizy uzasadnień dot. zgłaszanych
zadań. Na przykład, z jednego z uzasadnień
wynikało, że wnioskujący najprawdopodobniej mija się z prawdą, podawał, że
uzasadnieniem składanego zadania jest

Wszystkie projekty poddawane są weryfikacji
formalno-prawnej. Te które nie spełniają
obwiązujących zasad określonych w uchwale
Rady Miasta Częstochowy i Zarządzeniu
Prezydenta Miasta Częstochowy zostają
zweryfikowane negatywnie.

brak
dostępu do obiektów, a obiekty na które
się powoływał były zrealizowane w latach
poprzednich również z BO. Więc albo
podawał nieprawdziwe dane mające
uzasadnić złożenie wniosku albo faktycznie dostęp do obiektów zrealizowanych
w ramach BO był/jest utrudniony.

To mieszkanki i mieszkańcy decydują, jakie
projekty zadań do budżetu obywatelskiego
zgłoszą.
Właściwe
merytorycznie
jednostki
organizacyjne Urzędu Miasta lub podległe
Gminie Częstochowa
jednostki organizacyjne weryfikują projekty
zadań
zgłoszone
przez
mieszkanki
i
mieszkańców pod względem formalnoprawnym
oraz dokonują analizy technicznej możliwości
wykonania zadania w trakcie jednego roku
budżetowego. O tym, które z pozytywnie
zweryfikowanych projektów zadań zostaną
zrealizowane, decydują poprzez głosowanie
mieszkanki i mieszkańcy.

Nie podoba mi się, że zadania wciąż mogą
zgłaszać m.in. szkoły. Te zadania nie leżą
w interesie grupy mieszkańców danej
dzielnicy, a jedynie dzieci i rodziców,
konkretnego nauczyciela i dyrektora szkoły. Uważam, że pracownie informatyczne i
tego typu zadania nie powinny być finansowane
z budżetu obywatelskiego. Ale największym problemem są kluby sportowe, które
w ten sposób zdobywają fundusze na swoją
infrastrukturę. Mają nieporównywalne do
innych wnioskodawców możliwości
promocyjne swoich wniosków. W mojej
opinii są to działania nie fair. Podobnie jak
wydawanie gazetek promujących ich
pomysły przez inne organizacje (chodzi mi
o koncerty w dzielnicach).

Ustawa o samorządzie gminnym precyzuje, że
z
budżetu
obywatelskiego
mogą
być
finansowane wszystkie zadania należące do
zadań własnych gminy i powiatu. Projekty mogą
składać wyłącznie mieszkańcy miasta. Sposób
promocji projektów zależy wyłącznie od ich
autorów.
Formularze projektów zadań mogą składać
wyłącznie osoby fizyczne.
Niezbędnym warunkiem pozytywnej weryfikacji
projektu zadania jest jego ogólnodostępność.
W przypadku realizacji zadania na terenie
pozostającym w zarządzie (np. w szkole),
zarządca składa oświadczenie, w którym
deklaruje zapewnienie spełnienia tego kryterium
w przypadku realizacji zadania.

Nie powinny brać udziału straż pożarna,
szkoły, przedszkola.

Ustawa o samorządzie gminnym precyzuje, że
z
budżetu
obywatelskiego
mogą
być
finansowane wszystkie zadania należące do
zadań własnych gminy i powiatu.

UWAGI I SUGESTIE DOTYCZĄCE ETAPU WERYFIKACJI PROJEKTÓW ZADAŃ
Uwaga

Komentarz

Wybiórczość urzędników podczas
weryfikacji zadań. Do głosowania trafiają
tylko te zadania,
które "nie przeszkadzają" urzędnikom
bądź te, które uważają za słuszne, a nie te
które spełniają wymogi formalne.

Wszystkie projekty poddawane są weryfikacji
formalno-prawnej. Te które nie spełniają
obwiązujących zasad określonych w uchwale
Rady Miasta Częstochowy i Zarządzeniu
Prezydenta Miasta Częstochowy zostają
zweryfikowane negatywnie. Pozostałe zostają
poddane pod głosowanie.

Niektóre uzasadnienia przy odrzuceniu
Mapa terenów na których można realizować
projektów, były nielogiczne i bez sensu, jak zadania w ramach budżetu obywatelskiego jest
te
aktualizowana przed każdą edycją. Ewentualne

dotyczące projektów złożonych na terenie
parku lisiniec, czy terenu przy rzece na
stradomiu. W mapie dotyczącej BO są to
tereny oznaczone jako dostępne, a w
uzasadnieniu odrzuconego projektu jest
podane, że coś tam jest zaplanowane w
przyszłości lub nie jest teren danej
dzielnicy. Skąd składający projekt może
wiedzieć że na terenie parku lisiniec jest
coś planowane jak teren jest dostępny ?

nieścisłości zostaną skorygowane.

W ostatniej edycji dwa zadania z mojej
dzielnicy były praktycznie takie same. To
mogła być pomyłka, ale chcę zwrócić
uwagę, że duplikaty powinny być
usunięte/połączone, ponieważ głosy
mogłyby być podzielone na dwa zadania i
zadanie mogłoby nie być wybrane.

Osoby zgłaszające projekty mają możliwość
uzyskania kontaktu do osoby, która złożyła
tożsamy projekt zadania. O ewentualnym
wycofaniu projektu decyduje wyłącznie jego
autor. Urząd nie ma możliwości wycofania
takich samych projektów.

Składane identyczne zadanie raz jest
akceptowane, a w kolejnym roku
odrzucane, choć finansowo mieści się w
granicach budżetu.

W takim przypadku osoba składająca projekt
może wnieść odwołanie dotyczące weryfikacji.

Zgłosiłem z żoną propozycje do budżetu
obywatelskiego, ale zostały odrzucone,
mimo iż dotyczyły terenów oznaczonych
na mapce jako „dostępne”. W pierwszym
przypadku okazało się, że tereny są
jednak na sprzedaż. W drugim przypadku,
mój projekt „wybiegu dla psów” został
odrzucony, bo „Zarządca terenu tj. ZGMTBS Sp. z o.o. w Częstochowie
i Użytkownik terenu KOSO opiniują
negatywnie
przedmiotowe przedsięwzięcie i nie
wyrażają zgody na realizację zadania na
zarządzanym terenie dz- 42/1 obręb 80,
BGLK opiniuje negatywnie przedmiotowy
wniosek”. Idea budżetu obywatelskiego
jest bardzo
fajna, ale zakup książek do bibliotek,
remont chodnika to chyba powinny być
sprawy marginalne, bonusowe. Jeśli
zarządca terenu nie wyraża zgody, to
może niech sam zawnioskuje o prywatny
parking, a najlepiej upchnie kolejny blok
(na Parkitce trwa przecież kuriozalny
"pokaz", ile budynków da się upchnąć na
tym stosunkowo niewielkim obszarze). Po
co w ogóle zawracać sobie głowę,
angażować ludzi i sprawiać pozory?
W poprzednich latach też był z tym duży
problem.

Mapa terenów na których można realizować
zadania w ramach budżetu obywatelskiego jest
aktualizowana przed każdą edycją. Ewentualne
nieścisłości zostaną skorygowane.
Zarządca terenu ma prawo do dysponowania
powierzonym mu terenem.
Ustawa o samorządzie gminnym precyzuje, że
z
budżetu
obywatelskiego
mogą
być
finansowane wszystkie zadania należące do
zadań własnych gminy i powiatu.

Weryfikację pozytywną przechodzą jedynie Wszystkie kryteria weryfikacji są szczegółowo
mniej wymagające projekty. Te, które mają określone Uchwałą Rady Miasta Częstochowy i

większy sens, ale wymagają większego
zaangażowania przy realizacji są
odrzucane, przy jednocześnie dość marnej
argumentacji.
Zazwyczaj
są
wybierane
dotyczące tych samych zadań.

Zarządzeniem
Prezydenta
Miasta
Częstochowy. W przypadku niezgodności z
wynikiem weryfikacji każdej osobie przysługuje
odwołanie od negatywnej decyzji.

projekty O tym, które zadania są realizowane decydują
wyłącznie mieszkańcy podczas głosowania.

Za długo.

Szczegółowa weryfikacja projektów wymaga
współpracy wielu jednostek merytorycznych.

Czasem projekty są odrzucane "bo tak",
bez merytorycznego uzasadnienia, dopiero
po
odwołaniach są przywracane. Inne są
konsultowane ze zgłaszającymi i
zmieniane. Każdy projekt przed
odrzuceniem powinien być konsultowany
ze zgłaszającym.

Projekty są konsultowane z osobą zgłaszającą
w przypadku, w którym możliwe lub niezbędne
jest
dokonanie
zmiany
w
projekcie.
Sporządzana jest wtedy karta zmian.

Nierównomierny
dzielnice.

podział

pomiędzy Podział środków na dzielnice jest dokonywany
zgodnie z algorytmem przygotowanym przez
grupę roboczą złożoną z mieszkańców,
członków rad dzielnic i urzędników podczas
pierwszej edycji BO.

Tak aby odrzucać projekty zdublowane Osoby składające projekty zadań mają
złożone w każdej z dzielnic.
możliwość uzyskania kontaktu do osoby, która
złożyła
tożsamy
projekt
zadania.
O
ewentualnym wycofaniu projektu decyduje
wyłącznie jego autor. Osoby weryfikujące
projekty nie mają możliwości wycofania takich
samych projektów.
Zadania nie są realizowane, ciągle tylko Każde zadanie, którego koszt nie przekracza
przesuwa się termin wykonania.
założonych w budżecie środków i technicznie
możliwe do wykonania musi być zrealizowane w
trakcie jednego roku budżetowego.
Tłumaczenia w przypadku odrzuconych
wniosków są często niezrozumiałe (np.
odsyłanie do aktów prawnych, z czego
często nic dla mieszkańca nie wynika).
Brakuje też informacji kto (przynajmniej
jaki wydział) odrzucił projekt.

W miarę możliwości technicznych platformy
informacja o jednostce/wydziale dokonującym
ostatecznej weryfikacji będzie publikowana.

Wydłużenie czasu na uzupełnienie
wniosku na wezwanie i/lub na odwołanie
od decyzji
negatywnej.

Ograniczenie czasu weryfikacji

Opisy weryfikacyjne powinny być bardziej
merytoryczne - niekiedy jest to tylko
pojedyncze zdanie w stylu "Opiniujemy
pozytywnie". Opisy weryfikacyjne
projektów zadań (a już z pewnością tych
wybranych do głosowania) powinny
np.odnosić się do szacunkowych kosztów
realizacji danego zadania czyli tak "z

Podczas weryfikacji określany jest wiążący,
końcowy koszt wykonania zadania.

grubsza" co w ramach tych kosztów
zostanie zrealizowane, czy będzie to
zakres prac tylko i WYŁĄCZNIE z projektu
czy w ramach specyfiki danego projektu (i
np. miejsca które dotyczy) w koszta
wliczone są jeszcze jakieś inne,
dodatkowe prace, dzięki którym sam
projekt zostałby zrealizowany np. w
szerszym zakresie.
To że o tym co robimy leży w gestii
urzędnika, a nie obywateli miasta i jest to
budżet
urzędniczy, a nie obywatelski - obywatele
powinni zgłaszać wnioski i oni powinni
decydować co ma być robione - a tak
robimy dokładnie to co urzędnik chce.

Projekty zadań zgłaszają mieszkańcy i
mieszkanki. Urzędnicy dokonują wyłącznie
weryfikacji projektów w oparciu o kryteria
określone w uchwale Rady Miasta Częstochowy
i Zarządzeniu Prezydenta Miasta. Do realizacji
przechodzą
zadania
wybrane
przez
mieszkańców i mieszkanki w głosowaniu.

Ceny, szczególnie zadań
infrastrukturalnych, są mocno zawyżone.
Niewiele się udaje zrobić
przy takich stawkach i cenach: za projekty,
wykonanie, materiały budowlane. Te same
rzeczy można zrobić dwa razy taniej na
otwartym rynku. Przetargi dla UM są
sztucznie wyśrubowane.

Wszystkie zadania realizowane są zgodnie z
ustawą o finansach publicznych. Realizatorzy
zadań wyłaniani są w drodze postępowania
przetargowego.

Brak analizy uzasadnień dot. zgłaszanych
zadań. Na przykład z jednego z
uzasadnień
wynikało, że wnioskujący
najprawdopodobniej mija się z prawdą,
podawał, że uzasadnieniem składanego
zadania jest brak dostępu do obiektów, a
obiekty na które się powoływał były
zrealizowane w latach poprzednich
również z BO. Więc albo podawał
nieprawdziwe dane mające uzasadnić
złożenie wniosku albo faktycznie dostęp
do obiektów zrealizowanych w ramach BO
był/jest utrudniony.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania jest
skierowane do mieszkanek i mieszkańców
miasta, którzy biorą udział w głosowaniu. Nie
jest oceniane na etapie weryfikacji. Pracownicy
Urzędu dokonują wyłącznie oceny możliwości
wykonania zadania zgodnie z kryteriami
określonymi w Uchwale Rady Miasta oraz
określają koszt realizacji.

Odrzucanie dużej ilości zgłoszonych
Zapis o kosztach utrzymania zawarty jest w
projektów infrastrukturalnych, pod
Uchwale Rady Miasta Częstochowy i jest
pretekstem
jednym z kryteriów weryfikacji.
przyszłych kosztów utrzymania. Dzięki
temu brak możliwości realizacji projektów,
które byłyby przydatne na co dzień wielu
mieszkańcom. Poza tym odrzucanie przez
MZD wniosków na projekty rzekomo
"nieefektywne", a z sukcesem realizowane
w wielu polskich miastach.
Nie skonsultowano się ze mną w sprawie Osoby weryfikujące projekty zadań konsultują
projektu.
się z autorami i autorkami projektów tylko w
przypadku, w który niezbędne jest dokonanie
zmian w projekcie zadania.

Znowu szkoły i straże pożarne.

Zarządca terenu ma prawo do dysponowania
powierzonym mu terenem.
Ustawa o samorządzie gminnym precyzuje, że
z
budżetu
obywatelskiego
mogą
być
finansowane wszystkie zadania należące do
zadań własnych gminy i powiatu.
Niezbędnym warunkiem pozytywnej weryfikacji
projektu zadania jest jego ogólnodostępność.

Wyceny projektów i kosztów utrzymania.

Koszty realizacji projektów i ich utrzymania
ostatecznie określane są podczas weryfikacji.

UWAGI I SUGESTIE DOTYCZĄCE ETAPU GŁOSOWANIA
Uwaga

Komentarz

Brak głosowania w formie papierowej.

Konieczność spełnienia wymogów sanitarnych
związanych z pandemią przesądziła o takiej
formie głosowania. W celu zapewnienia
dostępności uruchomiony został stacjonarny
punkt głosowania.

Projekty z wysoką kwotą realizacji
O kolejności w głosowaniu decydują wyłącznie
właściwie nie mają szans na powodzenie, oddane na zadania głosy mieszkańców i
bo wybieranych jest kilka innych z
mieszkanek Częstochowy.
mniejszą kwotą, a są to projekty które w
dłuższej perspektywie nie mają sensu i nic
po nich nie pozostanie, np. koncerty.
Po alokowaniu punktów powinna być
Dodatkowe
funkcjonalności
zależą
od
możliwość zmniejszenia ilości - obecnie
możliwości i specyfiki zakupionego przez UMC
trzeba usunąć zadanie i dodać na nowo, z sytemu.
mniejszą ilością punktów. Powinna być
możliwość przeglądania zadań na mapie,
tak aby po wpisaniu adresu było jasne,
które zadania "znajdują się" blisko
naszego miejsca
zamieszkania.
Wygrywają zadnia nie zawsze najlepiej
potrzebne społecznie, a często instytucji
która może uzbierać dużo głosów.

O kolejności w głosowaniu decydują wyłącznie
oddane na zadania głosy mieszkańców i
mieszkanek Częstochowy.

To, że głosować mogą osoby
W głosowaniu mogą brać udział wszystkie
zameldowane, a nie realni mieszkańcy
osoby, które oświadczają, że mieszkają na
miasta jest absurdalne.
terenie miasta Częstochowy.
Płacę tu podatki, a nie mogę głosować, za
to głosowali znajomi mieszkający na
emigracji i niemający z miastem obecnie
nic wspólnego.
Nierealizowanie zadań z uwagi na ich
cenę, jak to było w przypadku ulicy
Sportowej - budżet
przeszedł na kolejne zadania. Ponadto
ulica Sportowa była wielokrotnie zgłaszana
do głosowania i nigdy nie doszło do jej

Podczas weryfikacji określany jest wiążący,
końcowy koszt wykonania zadania. Jeśli koszty
realizacji ustalone w wyniku przeprowadzonej
procedury przetargowej przewyższają ustalony
podczas weryfikacji kosztorys, nie ma
możliwości realizacji zadania. W takim

remontu. Skoro mieszkańcy ciągle
zgłaszają to zadanie, najwidoczniej jest to
sprawa pilna i bardzo potrzebna.

przypadku, zgodnie z określoną w zarządzeniu
Prezydenta
Miasta
procedurą,
koszty
przechodzą na kolejne zadania możliwe do
realizacji w danej dzielnicy.

Słaba akcja informacyjna.

Organizacja akcji promocyjno-informacyjno
zależy od wysokości budżetu przeznaczonego
na ten cel, który jest ograniczony.

Powinny być brane zadania co uzyskały
najwięcej głosów, a nie z kwotą najniższą.
Ewentualnie wprowadzić nowy punkt
głosowania na zadania poniżej 5 000 tyś.

O kolejności w głosowaniu decydują wyłącznie
oddane na zadania głosy mieszkańców i
mieszkanek Częstochowy. Ponadto zgodnie z
ustawą o samorządzie gminnym nie można
dokonywać podziału puli środków BO według
kryterium kwotowego.

Niebezpieczeństwo użycia moich danych Z platformy do budżetu obywatelskiego nie
osobowych do głosowania bez mojej wypłynęły żadne dane osobowe.
wiedzy i zgody.
Zawiłość głosowania.

Zasady dotyczące głosowania wynikają z
obowiązujących
reguł
prawnych
oraz
konieczności zapewnienia bezpośredniości
głosowania.

Tak, samo głosowanie jest częściowo
O kolejności w głosowaniu decydują wyłącznie
zbędne, jeśli wybieramy do realizacji
oddane na zadania głosy mieszkańców i
projekty, które
mieszkanek Częstochowy.
często zajmują niskie miejsca i fatalną
ilość głosów.
Niestety niektóre zadania były powielone,
przez co głosy rozkładały się na kilka
takich samych projektów.

Osoby zgłaszające projekty mają możliwość
uzyskania kontaktu do osoby, która złożyła
tożsamy projekt zadania. O ewentualnym
wycofaniu projektu decyduje wyłącznie jego
autor. Urząd nie ma możliwości wycofania
takich samych projektów.

Większe realizacje dzielnicowe
Zasada wykonalności zadania w trakcie
np .budowa/remont ulicy nie mają szans
jednego roku budżetowego jest obowiązującym
na wygranie głosowania , poprzez
w całej Polsce zapisem ustawowym.
informację że projekt nie mieści się w
jednym roku budżetowym , a w głosowaniu
ogólnomiejskim taki projekt nikogo nie
zainteresuje.
Duże zamieszanie wprowadził brak
możliwości zagłosowania online w BO
osobom niezameldowanym w
Częstochowie. Mało kto chciał pójść do
lokalu, aby zweryfikowano miejsce
zamieszkania. Proponuję to
przeanalizować na etapie spotkania
ewaluacyjnego. W dalszym ciągu
wykluczeni są seniorzy, którzy nie mają
możliwości zagłosowania w formie online.
Proponuję przeanalizować powrót do
głosowania w formie papierowej dla tej
grupy wiekowej.

Konieczność spełnienia wymogów sanitarnych
związanych z pandemią przesądziła o takiej
formie głosowania. W celu zapewnienia
dostępności uruchomiony został stacjonarny
punkt głosowania.
W głosowaniu mogą brać udział wszystkie
osoby, które oświadczają, że mieszkają na
terenie miasta Częstochowy.

Głosowanie
przez
nowonarodzonych Konieczność wprowadzania takiego zapisu
częstochowian - świadomość oddania wynika z obowiązujących w Polsce zapisów
głosu.
ustawowych.
UWAGI I SUGESTIE DOTYCZĄCE ETAPU REALIZACJI ZADAŃ
Uwaga

Komentarz

Brak realizacji części zadań. Przykładem
może być inwestycja, na którą nie
znaleziono
wykonawcy w przetargu. Pieniądze można
było przenieść na nowy rok i wówczas
ponowić przetargi. Albo zadanie
zrealizować własnym sumptem.

Środki przyznane na realizację zadania w
ramach budżetu obywatelskiego muszą być
wydatkowane
w
ciągu
jednego
roku
budżetowego, co wynika bezpośrednio z
przepisów prawa. W określonych przypadkach
można przedłużyć realizację zadania na I
półrocze kolejnego roku budżetowego, ale
wyłącznie w przypadku, gdy w roku planowanej
realizacji
została
podpisana
umowa
z
wykonawcą.

Więcej informacji na temat postępów Bieżąca informacja o etapie realizacji zadań jest
i realizacji.
publikowana i aktualizowana w systemie
kwartalnym na stronie budżetu obywatelskiego.
Niestety zbyt długo trzeba czekać na
rozpoczęcie realizacji zadań. Zadania
powinny być szybciej realizowane.

Realizacja zadań jest procesem wieloetapowym
i odbywa się na podstawie przepisów prawa.
Warunkiem jest ukończenie realizacji do końca
roku budżetowego.

Inne zadanie które było przyjęte do
realizacji w roku nie zostało zrealizowane
do końca roku
2021.

W określonych przypadkach można przedłużyć
realizację zadania na I półrocze kolejnego roku
budżetowego, ale wyłącznie w przypadku, gdy
w roku planowanej realizacji została podpisana
umowa z wykonawcą.

Niektóre z zadań zostały
niechlujnie, na tzw. odwal się.

wykonane Wszystkie zadania są realizowane zgodnie z
normami i przepisami prawa oraz w ramach
zabezpieczonych środków finansowych.

1. Przyjmowane są projekty, które
wygrywają, a później nie są realizowane,
bo koszty
inwestycji w projekcie są zniżone.
2. W różnych dzielnicach taki sam projekt,
oba wygrywają i w jednej dzielnicy da się
go zrealizować, a w drugiej nie.

1. Wycena szacunkowego kosztu realizacji
zadania następuje na etapie weryfikacji, czyli
prawie rok przed planowaną realizacją. Ceny
rynkowe usług i materiałów ulegają stałym
zmianom, dlatego trudno jest oszacować jaki
będzie finalny koszt realizacji.
2. Brak możliwości realizacji zadania może
wynikać z różnych przyczyn, nie tylko
finansowych.

Realizacja zadań trwa zdecydowanie za Realizacja zadań jest procesem wieloetapowym
długo.
i odbywa się na podstawie przepisów prawa.
Warunkiem jest ukończenie realizacji do końca
roku budżetowego.
Niektóre zadania są w realizacji, mimo że Bieżąca informacja o etapie realizacji zadań jest
planowany termin upłynął. Nie ma
publikowana i aktualizowana w systemie
informacji na
kwartalnym na stronie budżetu obywatelskiego.
temat statusu i nowego szacowanego
terminu realizacji.

Duża część zadań dotycząca parków
miejskich nie została zrealizowana, lub jest
odsunięta
mocno w czasie. Przykład rewitalizacja
parku na Parkitce.

Sytuacja epidemiologiczna wpłynęła w 2021
roku na dostępność materiałów i uniemożliwiła
wykonawcy terminową realizację zadań.
Zgodnie z przepisami prawa przedłużono
realizację zadań na I półrocze 2022 r.

Wybór firm do realizacji projektów jest
Wykonawca jest wyłaniany w postępowaniu
kwestią, którą kiedyś trzeba będzie
przetargowym na podstawie przepisów o
wyjaśnić, bo "coś
udzielaniu zamówień publicznych.
tu nie gra" (tutaj choćby przykład parku
kompaktowego na Rakowie czy braku
realizacji parku Parkitka).
Większa informacja o terminach i etapach Organizacja akcji promocyjno-informacyjno
realizacji.
zależy od wysokości budżetu przeznaczonego
na ten cel, który jest ograniczony.
Wybór oferentów, którzy nie wywiązują się Wykonawca jest wyłaniany w postępowaniu
należycie i terminowo ze zleconych zadań. przetargowym na podstawie przepisów o
udzielaniu zamówień publicznych.
Nie wyrabiacie się w terminie, osoba której
zadanie wygrało nie jest kontaktowana aby
coś
dopowiedzieć.

Nie są w
obietnic.

ogóle

realizowane.

Realizacja zadań jest procesem wieloetapowym
i odbywa się na podstawie przepisów prawa.
Warunkiem jest ukończenie realizacji do końca
roku budżetowego. W przypadku konieczności
wprowadzenia zmian na etapie realizacji
zadania jednostka realizująca kontaktuje się z
osobą zgłaszającą projekt i podpisywana jest
karta zmian do projektu.

Mimo W przypadku każdego wyłonionego w
głosowaniu zadania podejmowane są wszelkie
niezbędne kroki w celu jego realizacji. Zadań
niezrealizowanych jest niewiele, a ich realizacja
nie jest możliwa przeważnie z powodu
niemożności
wybrania
wykonawcy
w
postępowaniu przetargowym ze względu na
oferty przewyższające zabezpieczone środki
finansowe.

Informacja czy coś się dzieje w temacie.

Bieżąca informacja o etapie realizacji zadań jest
publikowana i aktualizowana w systemie
kwartalnym na stronie budżetu obywatelskiego.

Niektóre działania, choćby dotyczące
poprawy bezpieczeństwa pieszych,
realizowane są pod
koniec roku. W większości nie są to
zadania kosztowne i mogą być wykonane
na początku roku.

Realizacja zadań jest procesem wieloetapowym
i odbywa się na podstawie przepisów prawa.
Warunkiem jest ukończenie realizacji do końca
roku budżetowego.

Nie wiem czy Mapa Realizacji zadań
wybranych w ramach BO jest
aktualizowana na bieżąco - czyli gdy
projekt zmieni status, np.finalnie zostanie
zrealizowany, to czy na mapie w miarę "na
bieżąco" tenże status etapu realizacji jest
aktualizowany.

Mapa realizacji zadań jest aktualizowana w
systemie
kwartalnym
po
otrzymaniu
sprawozdań od jednostek o stanie realizacji
zadań.

Realizacja zadań z BO 2021 w roku 2022 W przypadku każdego wyłonionego w
r. dopiero nastąpi. Natomiast realizacja z
głosowaniu zadania podejmowane są wszelkie
BO 2020 nie spełniła moich oczekiwań.
niezbędne kroki w celu jego realizacji.
Zadanie przeglosowane do realizacji nie
zostało wykonane z powodu źle
wycenionych kosztów, miało je zastąpić
inne niestety także nie "wypaliło". Nie
dociekałam dlaczego. Mam
zastrzeżenia co do jakości weryfikacji
zadań.
Przy rozpisywaniu przetargów z góry
Wykonawca jest wyłaniany w postępowaniu
wykluczać firmy, które wygrał przetarg na przetargowym na podstawie przepisów o
realizację zadania, ale dają ciała przy jego udzielaniu zamówień publicznych.
realizacji, jak ma się to np. w tej chwili
z parkami rekreacyjnymi i jednym
kieszonkowym, których wykonawcą jest
firma z Podkarpacia.
Długi czas realizacji.

Zadania są realizowane
rozciągnięte w czasie.

Realizacja zadań jest procesem wieloetapowym
i odbywa się na podstawie przepisów prawa.
Warunkiem jest ukończenie realizacji do końca
roku budżetowego.
ospale

i j.w.

Zauważalny jest fakt, iż część zadań z
budżetu obywatelskiego przyjęta do
realizacji, przeciąga się w czasie, co nie
powinno mieć miejsca.

j.w.

Terminy realizacji nie mają nic wspólnego
z informacją podaną na stronie, do tego
dochodzi słaba jakość wykonania.

Bieżąca informacja o etapie realizacji zadań jest
publikowana i aktualizowana w systemie
kwartalnym na stronie budżetu obywatelskiego.

Zadanie czasami są realizowane byle jak,
szczególnie dotyczące infrastruktury, bez
zwracania uwagi na szczegóły. Za takie
pieniądze inwestycje powinny lśnić.

Wszystkie zadania są realizowane zgodnie z
normami i przepisami prawa oraz w ramach
zabezpieczonych środków finansowych.

Niektóre zadania nie zostały do tej pory
zrealizowane, np. plac zabaw przy ul.
Meliorantów/Połaniecka.

Sytuacja epidemiologiczna wpłynęła w 2021
roku na dostępność materiałów i uniemożliwiła
wykonawcy terminową realizację zadań.
Zgodnie z przepisami prawa przedłużono
realizację zadań na I półrocze 2022 r.

Opóźnienie.

j.w.

Niektóre zadania nie są realizowane.

W przypadku każdego wyłonionego w
głosowaniu zadania podejmowane są wszelkie
niezbędne kroki w celu jego realizacji. Zadań
niezrealizowanych jest niewiele, a ich realizacja
nie jest możliwa przeważnie z powodu
niemożności
wybrania
wykonawcy
w
postępowaniu przetargowym ze względu na
oferty przewyższające zabezpieczone środki
finansowe.

UWAGI I SUGESTIE DOTYCZĄCE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH
Uwaga

Komentarz

Za mało.

Organizacja akcji promocyjno-informacyjno
zależy od wysokości budżetu przeznaczonego
na ten cel, który jest ograniczony.

Gdyby nie to, że czasami wchodzę na
strony urzędu to nie wiedziałabym o
istnieniu budżetu
obywatelskiego. Moi rodzice 60+ w ogóle
nic nie wiedzą. Nie widziałam żadnych
informacji na temat budżetu
obywatelskiego poza internetem, a
widziałam je tylko dla tego, że ich
szukałam. Jak dla mnie nie ma działań
informacyjno-promocyjnych dotyczących
budżetu obywatelskiego.

Na etapie promocji poszczególnych etapów
budżetu obywatelskiego wykorzystywane są
wszystkie dostępne kanały informacyjne: media
społecznościowe, strony Urzędu Miasta, prasa,
radio,
telewizja,
plakaty
w
pojazdach
komunikacji miejskiej oraz na słupach
ogłoszeniowych.
Plakaty
są
ponadto
przekazywane
do
Rad
Dzielnic
do
rozdystrybuowania. Promocja jest prowadzona
w miarę przeznaczonych na ten cel środków
budżetowych.

Więcej informacji o rozpoczęciu akcji.

j.w.

Informacje o budżecie nie są dostatecznie j.w.
rozpropagowane.
Zbyt
mało
informacji,
ludzie
nie Informacje o budżecie obywatelskim są
korzystający z internetu o nim nie wiedzą. przekazywane mieszkankom i mieszkańcom na
różne dostępne sposoby, np. radio, prasa,
plakaty, ulotki, broszury informacyjne.
Słaba promocja, mimo że codziennie wiele
godzin spędzam w internecie, o
głosowaniu
dowiedziałam się dopiero ostatniego dnia.

Wszystkie informacje nt. etapów budżetu
obywatelskiego można znaleźć na miejskich
portalach
społecznościowych
i
stronach
internetowych do których śledzenia zachęcamy.

Wiele osób, które nie korzystają biegle Informacje o budżecie obywatelskim są
z Internetu nawet nie wie o istnieniu BO.
przekazywane mieszkankom i mieszkańcom na
różne dostępne sposoby, np. radio, prasa,
plakaty, ulotki, broszury informacyjne.
Niewidoczny w mediach i mieście.

Organizacja akcji promocyjno-informacyjno
zależy od wysokości budżetu przeznaczonego
na ten cel, który jest ograniczony.

Dużo
osób
nie
wie
o
takim Informacje o budżecie obywatelskim są
przedsięwzięciu. Mam na myśli osoby przekazywane mieszkankom i mieszkańcom na
starsze.
różne dostępne sposoby, np. radio, prasa,
plakaty, ulotki, broszury informacyjne, Internet.
Mało informacji w mediach lokalnych gazety, papierowe i internetowe, radio
Jura, TV Orion
prawie wcale nie podawały informacji
o zgłaszaniu zadań do BO.

Urząd Miasta nie ma wpływu na ilość, jakość i
częstotliwość informacji przekazywanych przez
lokalne media. Biuro Prasowe Urzędu Miasta
przekazuje mediom informacje o etapach
budżetu obywatelskiego.

Tylko informacje w sieci poza tym nic Urząd Miasta nie odpowiada za działalność Rad
więcej nie dociera - rada dzielnicy nie Dzielnic.
istnieje.
Znikoma informacja w mieście. Wiele osób Promocja w przestrzeni miejskiej odbywa się w
nie czyta prasy, nie przegląda mediów
miarę
dostępnych
możliwości
oraz

społecznościowych.

przeznaczonych na ten cel środków.

Przydało by się roznieść ulotki (ze
wszystkimi zadaniami zgłoszonymi do
budżetu z danej
dzielnicy) do osób starszych, szczególnie
mieszkających w peryferyjnych
dzielnicach, które rzadko opuszczają dom,
najwyżej do osiedlowego sklepu, kościoła
bądź przychodni, nie wspominając o tym,
że takie osoby zazwyczaj nie posługują się
biegle internetem. Mogłyby być to nawet
już arkusze do
głosowania z adresem zwrotnym bądź
można by było oddać je listonoszowi.

Rady Dzielnic otrzymują plakaty promocyjne BO
do rozwieszenia w dzielnicach. Środki
przeznaczone
na
promocje
budżetu
obywatelskiego są niewystarczające na tak
szeroko zakrojoną akcję promocyjną. Ponadto
nie ma możliwości głosowania na arkuszach
papierowych.

Ewidentnie działania promocyjne są
niewystarczające, nie widać plakatów,
banerów, reklam na i w pojazdach MKP.
Poprzez, fakt, że od kilku lat aktywnie
uczestniczę w BO, widzę, że wiedza
mieszkańców Częstochowy, którzy sami
z siebie nie uczestniczą w BO nie
zwiększa się i cały czas jest na poziomie
minimalnym.
Nie możma przerzucać zadania
promowania BO, poprzez promowanie już
konkretnych zadań na etapie głosowania.
Miasto aktywnie również powinno
informować zarówno o samym BO, jak i na
jego poszczególnych etapach.

Na etapie promocji poszczególnych etapów
budżetu obywatelskiego wykorzystywane są
wszystkie dostępne kanały informacyjne: media
społecznościowe, strony Urzędu Miasta, prasa,
radio,
telewizja,
plakaty
w
pojazdach
komunikacji miejskiej oraz na słupach
ogłoszeniowych.
Plakaty
są
ponadto
przekazywane
do
Rad
Dzielnic
do
rozdystrybuowania. Promocja jest prowadzona
w miarę przeznaczonych na ten cel środków
budżetowych.

To o czym wspomniałam - nierówność
Za sposób promocji poszczególnych zadań
w działaniach informacyjno-promocyjnych. odpowiadają ich autorzy.
Oczywiście nie dotyczy to samej strony
poświęconej budżetowi czy miejskich
informacji. Ale promocji, przez tych
zdecydowanie bogatszych
wnioskodawców jak kluby sportowe czy
organizacje wydające własne gazetki. Ich
wnioski nie są lepsze od innych,
najczęściej są gorsze ale o nich się mówi,
dzięki takim działaniom pomysły tych
wnioskodawców są bardziej znane
mieszkańcom i wygrywają albo są blisko
wygranej.
Brak działań promocyjnych
budżetu obywatelskiego.

dotyczący Na etapie promocji poszczególnych etapów
budżetu obywatelskiego wykorzystywane są
wszystkie dostępne kanały informacyjne: media
społecznościowe, strony Urzędu Miasta, prasa,
radio,
telewizja,
plakaty
w
pojazdach
komunikacji miejskiej oraz na słupach
ogłoszeniowych.
Plakaty
są
ponadto
przekazywane
do
Rad
Dzielnic
do
rozdystrybuowania. Promocja jest prowadzona
w miarę przeznaczonych na ten cel środków

budżetowych.
Zdecydowanie za mało informacji - może
np. ogłoszenie w lokalnych rozgłośniach
radiowych
lub tablice reklamowe w ruchliwych
miejscach miasta.

Urząd Miasta nie ma wpływu na ilość, jakość i
częstotliwość informacji przekazywanych przez
lokalne media. Biuro Prasowe Urzędu Miasta
przekazuje mediom informacje o etapach
budżetu obywatelskiego. Środki finansowe
przeznaczone na cele promocyjne BO są
ograniczone.

Słaba promocja.

Organizacja akcji promocyjno-informacyjno
zależy od wysokości budżetu przeznaczonego
na ten cel, który jest ograniczony.

Brak akcji uświadamiającej jak ważny jest
każdy głos mieszkańców, że biorąc udział
np. w głosowaniu mają częściowo wpływ
na to jak zmienia się na lepsze ich miasto.

Tego
typu
działania
promocyjne
były
podejmowane do 2020 roku i polegały m.in. na
organizacji lekcji obywatelskich w szkołach.
Niestety możliwość organizacji tego rodzaju
przedsięwzięć mocno ograniczyła, a częściowo
wręcz uniemożliwiła pandemia COVID-19.

Brak promocji w mediach.

Urząd Miasta nie ma wpływu na ilość, jakość i
częstotliwość informacji przekazywanych przez
lokalne media. Biuro Prasowe Urzędu Miasta
przekazuje mediom informacje o etapach
budżetu obywatelskiego.

BO jest mało widoczny.

Organizacja akcji promocyjno-informacyjno
zależy od wysokości budżetu przeznaczonego
na ten cel, który jest ograniczony.

PROPOZYCJE JAK ZACHĘCIĆ DO UDZIAŁU W BO
Uwaga
Więcej
informacji
społecznościowych.

Komentarz
na

Pokazywać
mieszkańcom
zrealizowanych projektów.

portalach Możliwe do wprowadzenia.
efekty Biuro Prasowe Urzędu Miasta prezentuje na
stronie internetowej UM efekty zrealizowanych
projektów po otrzymaniu informacji od
wydziałów lub jednostek odpowiedzialnych za
ich realizację.

Social media i strona powinna bardziej być Dodatkowe
funkcjonalności
zależą
od
aktywna i przyjazna.
możliwości i specyfiki zakupionego przez UMC
sytemu.
W zależności jak pozwoli na to rozwój
pandemii, ale przydałyby się miejsca, w
których można zagłosować (otrzymać
pomoc przy głosowaniu lub dowiedzieć się
jak to wygląda) czy np. parkingi przy
marketach (jeżeli się da to punkty w
środku), galerii czy centrach handlowych.
Rozwiesić plakaty o budżecie
obywatelskim w szkołach, na
przystankach, przy marketach.

Rezygnacja z oddawania głosów w formie
papierowej wynika z konieczności zapewnienia
bezpieczeństwa danych osobowych oraz
ograniczonych zasobów kadrowych Referatu
Dialogu i Praw Człowieka do zabezpieczenia
głosowania w punktach innych niż wyznaczony
w ww. dokumentach. Urząd Miasta może
umieszczać plakaty wyłącznie w obiektach
miejskich.
Plakaty
są
umieszczane
w
komunikacji miejskiej i szkołach.

Szerzej go reklamować. Plakaty, ulotki Organizacja akcji promocyjno-informacyjno
w blokach lub skrzynkach pocztowych.
zależy od wysokości budżetu przeznaczonego
na ten cel, który jest ograniczony.
Jeszcze większą
obywatelskiego.

promocja

budżetu j.w.

Zorganizować możliwość konsultacji
(osobiscie/mailowo). Planowałam zgłosić
propozycje zadań w tym roku, ale miałam
wątpliwości i ostatecznie termin upłynął.

Stale istnieje możliwość kontaktu telefonicznego
oraz mailowego, a także osobistego z
pracownikami Referatu Dialogu i Praw
Człowieka, którzy służą pomocą w obrębie
budżetu obywatelskiego. Dane kontaktowe
można znaleźć na stronie internetowej budżetu
obywatelskiego w Częstochowie w zakładce
Kontakt.

Przy okazji wizyty w urzędzie, szkole, Rezygnacja z oddawania głosów w formie
przedszkolu umożliwić zagłosowanie i papierowej wynika z konieczności zapewnienia
pomóc w tym.
bezpieczeństwa danych osobowych oraz
ograniczonych zasobów kadrowych Referatu
Dialogu i Praw Człowieka do zabezpieczenia
głosowania w punktach innych niż wyznaczony
w
ww.
dokumentach.
W
placówkach
umożliwiających dostęp do komputera można
samodzielnie
zagłosować
przez
system
internetowy.
Promocja w dzielnicach.

Rady Dzielnic otrzymują plakaty promocyjne BO
do rozwieszenia w dzielnicach. Do 2020 roku
odbywały się w dzielnicach spotkania z
pracownikami Referatu Dialogu i Praw
Człowieka przed etapem głosowania w celu
przybliżenia
zgłoszonych
zadań
oraz
zachęcenia
do
udziału
w
głosowaniu.
Zrezygnowano z organizacji spotkań na skutek
stanu epidemii.

Osoby decyzyjne na poziomie weryfikacji
powinny kierować się nie tylko "łatwością"
realizacji, ale głównie interesem
mieszkańcow.

Każde zadanie oceniane jest zgodnie z
kryteriami weryfikacji określonymi w Uchwale
Rady Miasta nt. budżetu obywatelskiego.
Jednym
z
kryteriów
jest
konieczność
zakończenia realizacji zadania w ciągu jednego
roku budżetowego, co często wyklucza
możliwość realizacji wielkoskalowych projektów.

Promocja.

Organizacja akcji promocyjno-informacyjno
zależy od wysokości budżetu przeznaczonego
na ten cel, który jest ograniczony.

Może na placu bieganskiego stanie namiot Taka forma promocji zależy w dużej mierze od
na kilka dni.
zasobów i możliwości kadrowych Referatu
Dialogu i Praw Człowieka
Większa
promocja
społecznościowych.

w

mediach Możliwe do wprowadzenia

Szeroka akcja od projektu po głosowanie.

Organizacja akcji promocyjno-informacyjno
zależy od wysokości budżetu przeznaczonego
na ten cel, który jest ograniczony. Ponadto za

promocję
poszczególnych
odpowiadają ich autorzy.

projektów

Więcej plakatów i informacji do skrzynek
pocztowych mieszkańców, ewentualnie
rozlosowanie nagród wśród uczestników
typy wejścia na basen imprezy
organizowane przez miasto lub rzeczowe.
Ewentualnie piknik miejski z punktem do
głosowania.

Środki przeznaczone na promocje budżetu
obywatelskiego są niewystarczające na tak
szeroko zakrojoną akcję promocyjną.

Możliwość głosowania osób starszych,
składając swoje sugestie do skrzynki przy
Urzędzie Miasta lub przy budynkach
użyteczności publicznej.

W celu zagwarantowania ochrony danych
osobowych osób głosujących odstąpiono od
głosowania w formie papierowej. W trakcie
głosowania funkcjonuje stacjonarny punkt do
głosowania w którym można w obecności
urzędnika i z jego pomocą zagłosować w
sposób elektroniczny. Zachęcamy starsze
osoby do korzystania z tego rozwiązania.

Wrzucić do skrzynek
możliwości głosowania.

wiadomości

o Środki przeznaczone na promocje budżetu
obywatelskiego są niewystarczające na tak
szeroko zakrojoną akcję promocyjną.

Większa promocja, szybsza realizacja.

Organizacja akcji promocyjno-informacyjno
zależy od wysokości budżetu przeznaczonego
na ten cel, który jest ograniczony. Zadania są
realizowane
priorytetowo,
ponieważ
ich
realizacja musi zakończyć się w ciągu jednego
roku budżetowego.

Bardziej nagłośnić, może jakiś konkurs
Organizacja akcji promocyjno-informacyjno
przy tym, nagrody banalne i niewielkie, aby zależy od wysokości budżetu przeznaczonego
nie
na ten cel, który jest ograniczony.
ucierpiał budżet, ale ludzie lubią brać
udział w loteriach.
Nagłośnienie w mediach lokalnych, w
radiu, prasie i telewizji lokalnej, oraz w
internecie.
Można
by
było
też
dostarczyć
reklamy/ulotki do skrzynek pocztowych.

Informacje o etapach budżetu obywatelskiego
są na bieżąco przekazywane przez Biuro
Prasowe Urzędu Miasta do lokalnych mediów.
Urząd Miasta nie ma wpływu na częstotliwość
przekazywania
informacji
przez
media
zewnętrzne. Ograniczony budżet na działania
promocyjne uniemożliwia organizację szeroko
zakrojonej akcji ulotkowej.

Zapewnienie maks. bezpieczeństwa
danych osobowych, wprowadzenie
procedur
zapewniających szybkie reagowanie na
zgłoszenia o ew. wykorzystaniu danych,
wyłączyć z projektów miękkich te
miejsca/obiekty, które w ub. roku zostały
objęte zadaniem BO, aby umożliwić
realizację
zadań w nowych lokalizacjach, a nie ciągle
w tych samych, np. doposażenie straży
pożarnych często zabiera miejsce

Z platformy do budżetu obywatelskiego nie
wypłynęły żadne dane osobowe, a każde
podejrzenie nieuprawnionego wykorzystania
danych osobowych w procesie głosowania
można zgłaszać do Referatu Dialogu i Praw
Człowieka.
O tym, które zadania są realizowane decydują
wyłącznie mieszkańcy podczas głosowania.
Ograniczenie tego rodzaju w realizacji zadań
inwestycyjnych jest konieczne ze względu na
możliwość kolizji zadań realizowanych w danym
roku z tymi zgłaszanymi do realizacji w roku

środkom dzielnicowym.
Zwiększenie
zasięgu.
przystankach.

kolejnym.
Reklama

na Organizacja akcji promocyjno-informacyjno
zależy od wysokości budżetu przeznaczonego
na ten cel, który jest ograniczony.

Każdą kolejną edycję BO przeprowadzać
na jak najwyższym poziomie
profesjonalizmu i merytorycznego
podejścia do idei BO, tak aby każdy
mieszkaniec (nawet ten, który zgłosi
projekt dotyczący zasadzenia "jednego
klombu") miał poczucie iż może mieć
realny wpływ na infrastrukturę, szeroko
rozumianą funkcjonalność przestrzeni
publicznej czy estetykę/wygląd miasta lub/i
swojej dzielnicy.

Pracownicy Urzędu Miasta biorący udział w
przeprowadzaniu procedury BO w każdej edycji
dokładają wszelkich starań do tego, aby proces
ten był na jak najlepiej realizowany. Każdy
projekt jest rozpatrywany indywidualnie i
zgodnie z kryteriami określonymi w Uchwale
Rady Miasta oraz Zarządzeniu Prezydenta nt.
budżetu obywatelskiego.

Uważam, że to rola Rad Dzielnicowych.
Urząd Miasta nie odpowiada za działalność Rad
Rady powinny na dostępnych tablicach
Dzielnic.
informować na bieżąco o przebiegu
całorocznych prac związanych z BO. Rada
Dzielnicowa Wrzosowiak nie jest w ogóle
zainteresowana działaniem w tym
zakresie, a przecież wielu mieszkańców
jest wykluczonych cyfrowo.
Ufundowanie jakichś nagród.

Organizacja akcji promocyjno-informacyjno
zależy od wysokości budżetu przeznaczonego
na ten cel, który jest ograniczony.

Zmienić formułę - obywatele zgłaszają Projekty zadań zgłaszają mieszkańcy i
i decydują co jest i ma być robione.
mieszkanki. Urzędnicy dokonują wyłącznie
weryfikacji projektów w oparciu o kryteria
określone w uchwale Rady Miasta Częstochowy
i Zarządzeniu Prezydenta Miasta. Do realizacji
przechodzą
zadania
wybrane
przez
mieszkańców i mieszkanki w głosowaniu.
Głosowanie przez aplikację.

Strona internetowa budżetu obywatelskiego
umożliwia głosowanie za pomocą urządzeń
mobilnych. Zakup nowych narzędzi do
głosowania tj. aplikacji zależy od aktualnych
możliwości finansowych, które są ograniczone.

Bierność mieszkańców Częstochowy
w interesowaniu się miastem jest
porażająca. Więcej plakatów, ulotek
kontaktów z uczniami w szkołach.

Organizacja akcji promocyjno-informacyjno
zależy od wysokości budżetu przeznaczonego
na ten cel, który jest ograniczony. Spotkania z
uczniami w szkołach zostały zawieszone ze
względu na sytuację epidemiologiczną.

Wykształcić więcej liderów BO, którzy Możliwe do realizacji przy założeniu, że zgłoszą
promowali by BO w swoich dzielnicach.
się nowi kandydaci.
Ulotki informacyjne wrzucane do skrzynek Środki przeznaczone na promocje budżetu
mieszkańców. Wiele starszych osób nie
obywatelskiego są niewystarczające na tak
słyszało o budżecie.
szeroko zakrojoną akcję promocyjną.
Rozwieszać plakaty.

Plakaty są umieszczane m.in. w komunikacji
miejskiej, na słupach ogłoszeniowych, na

budynkach Urzędu Miasta, w szkołach.
Zakaz zgłaszania w budżetach
dzielnicowych zadań, które pochłoną
więcej niż 60% budżetu.
Zwiększenie puli środków w BO.

Taka propozycja była wielokrotnie omawiana
podczas organizowanych w ramach ewaluacji
wysłuchaniach
publicznych.
Każdorazowo
mieszkańcy dzielnic z niewielką pulą środków
zgłaszali, że uniemożliwiłoby to realizację
większych inwestycji w dzielnicy. Ewentualne
zwiększenie puli środków BO zależy od
możliwości finansowych miasta.

Więcej informacji, na i w samochodach
MPK, banery i ulotki, czyli bardziej
zdecydowana i dłuższa kampania przed
edycją kolejnego BO. Ze szczególnym
wskazaniem, że od nas zależy to co
będzie się działo i w mieście, ale też
w konkretnej dzielnicy.

Środki przeznaczone na promocje budżetu
obywatelskiego są niewystarczające na tak
szeroko zakrojoną akcję promocyjną.

Informacje podawane w dzielnicach.

Rady Dzielnic otrzymują plakaty promocyjne BO
do rozwieszenia w dzielnicach.

Lepsza promocja.

Organizacja akcji promocyjno-informacyjno
zależy od wysokości budżetu przeznaczonego
na ten cel, który jest ograniczony.

Wskazywanie, które inwestycje zostały Zadania inwestycyjne są oznaczane tablicami
zrealizowane z Budżetu Obyw.
informacyjnymi o realizacji ze środków budżetu
obywatelskiego.
Za mało reklam na dzielnicach, nie tylko Rady Dzielnic otrzymują plakaty promocyjne BO
internet ale i forma papierowa jest ważna. do rozwieszenia w dzielnicach.
So tego plakaty, banery, reklamy
społeczne w lokalnych mediach, w MPK,
na przystankach, ulotki w skrzynkach
pocztowych.

Organizacja akcji promocyjno-informacyjno
zależy od wysokości budżetu przeznaczonego
na ten cel, który jest ograniczony.

Spotkania w dzielnicach.

Do 2020 roku odbywały się w dzielnicach
spotkania z pracownikami Referatu Dialogu i
Praw Człowieka przed etapem głosowania w
celu przybliżenia zgłoszonych zadań oraz
zachęcenia
do
udziału
w
głosowaniu.
Zrezygnowano z organizacji spotkań na skutek
stanu epidemii.

INNE UWAGI I SUGESTIE
Uwaga

Komentarz

Mile widziane są dla mnie zadania dot.
Każde zadanie które mieści się w katalogu
budowy nowych placów zabaw w Dzielnicy zadań własnych gminy i powiatu może zostać
Północ, tworzenie nowych miejsc zieleni i zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego.
wypoczynku dla Dzielnicy Północ, zadania
dot. darmowych zajęć kreatywnych,
tanecznych, jakichkolwiek.
Aby środki przyznane na konkretne
zadanie nie przepadały w przypadku

Środki przeznaczone na zadanie zgodnie z
zapisami ustawy o samorządzie gminnym

niemożliwości
muszą zostać wykorzystane do końca roku
nierealizowania zadania w określonym budżetowego. W przypadku gdy nie ma
terminie.
możliwości realizacji zadania do końca roku
budżetowego wybierane do realizacji są kolejne
zadania z listy rankingowej głosowania, których
realizacja jest możliwa do końca roku.
Propozycja moja jest taka, żeby
poinformować lepiej mieszkańców o
miejscach nieprzeznaczonych pod
projekty, np. Park Lisiniec oraz o tym, że
nie przejdą takie projekty jak pomniki czy
rzeźby. Wyeliminowałbym także wszelkie
projekty, w których jest przyznawana
kwota na pensję lub gażę.

Mapa terenów na których można realizować
zadania w ramach budżetu obywatelskiego jest
aktualizowana przed każdą edycją. Ewentualne
nieścisłości zostaną skorygowane.
Każde zadanie które mieści się w katalogu
zadań własnych gminy i powiatu może zostać
zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego.

Być może można by w przystępnej formie
udostępnić mieszkańcom zadania BO z
innych
miast. Pomysły z innych miast mogłyby
być zaimplementowane również u nas.
Zgłaszane zadania są dość powtarzalne.
Łatwiej powielić dobry pomysł niż wymyślić
coś "od zera".

Urząd Miasta Częstochowy odpowiada za
przeprowadzenie
procedury
budżetu
obywatelskiego: nabór zadań, weryfikacja,
głosowanie, realizacja. Za zgłaszanie pomysłów
(propozycji)
zadań
odpowiadają
osoby
zgłaszające projekty, którze mogą korzystać ze
wszystkich dostępnych źródeł inspiracji, do
czego zachęcamy.

Ograniczenie możliwości uczestnictwa
spółdzielni mieszkaniowych. Jeśli
spółdzielnia forsuje swój projekt, ze
względu na dużą siłę przebicia ma 100%
szanse wygranej.

Spółdzielnie mieszkaniowe nie mogą zgłaszać
projektów do budżetu obywatelskiego. Projekty
mogą zgłaszać wyłącznie osoby fizyczne.
Warunkiem realizacji projektu jest jego
ogólnodostępność oraz lokalizacja na terenie
będącym własnością gminy.

Zatwierdzanie zadań, które będą służyć
jak największej liczbie osób i są potrzebne
(np. drogi rowerowe), a nie tej dla wąskiej
zamkniętej grupy (treningi rugby, remonty
wewnętrzne czy uzupełnianie stanu
posiadania). Np. ścieżką rowerowa może
służyć i korzystać każdy, a z książek
w bibliotece lokalnej tylko mała grupa
osób.

O dopuszczeniu projektu pod głosowanie
decyduje spełnienie kryteriów weryfikacji.
Jednym
z
nich
jest
kryterium
ogólnodostępności. Ponadto z filii bibliotek
dzielnicowych mogą korzystać mieszkańcy
całego miasta, nie tylko danej dzielnicy.

Powróćmy do otwartego głosowania dla Głosować mogą
mieszkańców.
mieszkanki miasta.

wszyscy

mieszkańcy

i

Nie powinno się wybierać zadań do
głosowania, które nie są ogólnodostępne,
jak np. toaleta w szkole nie jest
ogólnodostępnym miejscem czy kastracja
psów i kotów, gdyż nie każdy ma psa czy
kota.

W przypadku projektu zgłoszonego na terenie
będącym w zarządzie zarządca obiektu
oświadcza, że w przypadku realizacji zadania
będzie ono ogólnodostępne. W rozumieniu
przepisów uchwały Rady Miasta Częstochowy
ogólnodostępność
oznacza
możliwość
swobodnego i nieodpłatnego dostępu do działań
lub efektów działań. Przez ogólnodostępność
obiektów i urządzeń rozumie się połowę czasu
czynnego funkcjonowania danego obiektu lub
urządzenia na dobę.

Projekt inwestycyjny powinien być

Na jednym formularzu projektu można zgłosić

realizowany na jednej działce lub
działkach ze sobą
sąsiadujących.

tylko jedno zadanie. Może być zlokalizowane w
różnych miejscach, pod warunkiem, że są to
inwestycje tego samego rodzaju.

Budowa parkingu lub wyznaczenie miejsc Aby zgłosić projekt zadania należy na etapie
parkingowych dla mieszkańców TBS Armii naboru projektów wypełnić formularz na stronie
Krajowej.
budżetu obywatelskiego w Częstochowie.
Są niejasne zasady ogólnodostępności do
zadań zrealizowanych w ramach BO i brak
zestawienia informacji na ten temat ich
dostępności, czy to na etapie głosowania
(a to może być kluczowe dla oceny przeze
mnie wniosku) lub ew. należałoby info
o ogólnodostępności podać przy okazji
publikacji wyników głosowania. To
należałoby doprecyzować i jasno określić i
podać do publicznej wiadomości
przyporządkowane do konkretnego
wniosku.

Za
zapewnienie
ogólnodostępności
odpowiedzialny jest zarządca terenu na którym
zrealizowano
zadania,
zgodnie
z
oświadczeniem
dołączanym
do
projektu
zadania na etapie weryfikacji.

Jeśli z różnych powodów projekt nie może
zostać zrealizowany to niech pieniążki na
niego przeznaczone niech zostaną
rozdysponowane do KOŃCA na
zgłoszenia w danej dzielnicy, a nie jak do
tej
pory po prostu przejdą zupełnie gdzieś
indziej. Tak właśnie stało się w dzielnicy
Wrzosowiak.

W przypadku braku możliwości realizacji
zadania, zgodnie z zapisami Zarządzenia
Prezydenta Miasta o monitoringu realizacji
zadań w budżecie obywatelskim, do realizacji
wybierane są kolejne zadania z listy
rankingowej danej dzielnicy możliwe do
realizacji do końca danego roku budżetowego.

Zasilenie finansowe częstochowskich
szpitali, żeby dorównywały zagranicznym
placówkom
medycznym.

Aby zgłosić projekt zadania należy na etapie
naboru projektów wypełnić formularz na stronie
budżetu obywatelskiego w Częstochowie.

Można by było zorganizować w
osiedlowych sklepach bądź kościołach
urny, do których
mieszkańcy mogliby wrzucać swoje
oddane głosy na BO. Musiałyby być tam
również do pobrania te arkusze.

W związku z koniecznością zapewnienia
właściwej ochrony danych osobowych osób
głosujących takie rozwiązanie nie jest możliwe.

Tak, moją sugestią jest to żeby zastanowić
się jaki jest sens budowania kolejnych
placów
rekreacyjny ruchowych , ponieważ są już
prawie pod każdym blokiem a frekwencja
jest na nich mocno wątpliwa, a obywatele
na to głosują ponieważ nie mają innych
pomysłów, czy nie lepiej skupić się na
inwestycjach, które będą przynosić
korzyści przez kilka następnych lat np.
komunikacyjne czy ekologiczne.

Projekty zadań zgłaszają mieszkańcy i
mieszkanki. Do realizacji przechodzą zadania
wybrane przez mieszkańców i mieszkanki w
głosowaniu.

Równomierny podział środków w danej
dzielnicy. Np. w dzielnicy Wyczerpy
(osiedle -

1 i 4. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi
przepisami krajowymi nie ma możliwości
dzielenia pul budżetu obywatelskiego na inne

blokowisko) - realizowane są co roku duże
projekty za duże kwoty ponieważ jest tam
dużo mieszkańców, którzy oddają głosy.
Teren Rząsawy należący też do tej
dzielnicy (same domki jednorodzinne)
rzadko kiedy mają realizowane projekty
ponieważ jest mało osób, które oddają
głos. Nawet jeśli wszyscy
mieszkańcy oddaliby głosy, nie są w stanie
przeskoczyć ilości osób oddajanych
głosów na blokowisku. Mieszkańcy
Rząsaw chcieliby mieć wpływa na rozwój
dzielnicy w obrębie swoich domów a nie
blokowiska, gdzie rzadko kiedy ktoś jeździ
i korzysta ze zrealizowanych projektów.
Przykładowe propozycje
rozwiązania tej patowej sytuacji:
1. Kwota dzielnicowa powinna być
podzielona: pół kwoty dla Rząsaw i pół
kwoty dla Wyczerp osiedla lub
2. w jednym roku realizowany duży projekt
w Rząsawach a w kolejnym roku na
blokowisku lub
3. ustalenie, że np. w 2022 będą
przyjmowane tylko zadania dotyczące
terenu Rząsaw i można na nie głosować a
w kolejnym roku można zgłaszać tylko
projekty dla Wyczerp bloki lub
4. rozdzielenie Rząsaw i Wyczerp Bloków
jako oddzielne dzielnice do głosowania.
Byłoby to sprawiedliwe dla wszystkich
mieszkańców tej dzielnicy. Teren całej
dzielnicy stałby się atrakcyjny dla lokalnej
społeczności. Myślę, że problem ten
dotyczy nie tylko terenu dzielnicy
Wyczerpy, ale również innych dzielnic,
gdzie z jednej strony jest duże skupisko
bloków, a z drugiej strony same domki
jednorodzinne.
Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej
propozycji ponieważ jako osoba
składająca projekty oraz biorąca udział w
głosowaniu widzę w poruszonej powyżej
kwestii duży problem.

niż
o
zasięgu
ogólnomiejskim
oraz
dzielnicowym (zgodnie z podziałem miasta na
jednostki pomocnicze tj. dzielnice).
2 i 3. Urząd Miasta nie może wykluczyć z
głosowania lub realizacji żadnych zadań
spełniających kryteria weryfikacji. O wyborze
zadań decydują mieszkańcy w głosowaniu.

Na etapie realizacji powinny być ustalone
konkretniejszego zasady dot. właśnie
realizacji,
wyjaśniające czy po prostu informujące
osoby realizujące z urzędu zadania, co
jest dopuszczalne, na przykład zakres
możliwych zmian uzupełnień czy korekt,
należy pamiętać, że od momentu złożenia
zadania, do momentu jego realizacji
czasem upływa 12 miesięcy i mogą zajść

W przypadku ścisłego określenia w projekcie
zadania np. rodzaju sprzętu, który ma zostać
zakupiony z pełną specyfikacją autor projektu
powinien mieć świadomość, że w przypadku
wybrania zadania do realizacji będzie ono
realizowane zgodnie z zapisami projektu. Przy
zgłaszaniu projektów nie ma konieczności
podawania szczegółowej specyfikacji do
produktów, które miałyby zostać zakupione. To
od autora projektu zależy, czy w ten sposób

okoliczności, które
powodują, że to co było zapisane w
zadaniu nie jest możliwe/zasadne, aby
realizować dokładnie z czasem dokładnym
(zbyt?) opisem zawartym w składanym i
przegłosowanym zadaniu, nie może być
tak że argumentem wiążącym jest
sformułowanie, "bo na taki wniosek wraz z
załącznikiem głosowano), przykład:
załącznik zawierał zapis, że mają zostać
zakupione przyłbice chroniące przed
zakażeniem wirusem, z tym, że kilka
miesięcy potem zostały wydane
rekomendacje, że tylko maski są uznaną
formą ochrony. Również
uważam, że w opracowanych zasadach,
wytycznych, czy po prostu informacji dla
osób z urzędu, ale też i dla wnioskodawcy,
który jak ja stara się uczestniczyć aktywnie
na etapie realizacji zadania, że ważny jest
cel, przedmiot, dla którego zostało złożone
zadanie, a nie dokładne trzymanie się
czasem jak wcześniej napisałem
dokładnych specyfikacji zawartych w
załącznikach do złożonego zadania.
Trzecią sprawą są
środki, tutaj również potrzebna byłaby
wyraźniejsza, (ale nie żaden sztywny
regulamin, nie o to mi chodzi) informacja,
że skoro dla poszczególnego zadania
została przez miasto określona konkretna
kwota, to ta
kwota jest do dyspozycji, a nie że są
podejmowane działania w sumie
zmierzające do jej samoograniczenia.
Chodzi mi o to, że ma być zrealizowany
przedmiot zadania i jeśli się okaże że po
zrealizowaniu tego właśnie celu,
przedmiotu zadania, to oczywiste jest dla
mnie, że pozostałe środki są
przeznaczane na inne zadania. A nie że
podejmowane są oszczędności, nawet
przy mojej jako
wnioskodawcy zgodzie, ale nie przekłada
się to (lub raczej były trudności, ale
pokonane, aby to się udało) przeniesienie
zaoszczędzonych środków w ramach tego
samego zadania na inny element, który na
przykład okazał się droższy to na etapie
składania wniosku, czy również
szacowania kosztów przez miasto.
Więcej informacji
dzielnic.

dla

„usztywni” projekt, czy pozostawi realizatorowi
możliwość elastycznej realizacji zadania.
Realizacja np. zakupu produktów lub usług
odbywa się w oparciu o zapytania ofertowe lub
przetargi, w których określa się zakres rzeczowy
zamówienia. Ze złożonych ofert wybiera się
najkorzystniejszą, która spełnia wymogi.
Ingerencja na tym etapie w zakres rzeczowy
zamówienia
powodowałaby
konieczność
powtórzenia procedury wyłonienia dostawcy.
Mogłoby to spowodować niezrealizowanie
zadania w wymaganym ustawowo terminie
jednego roku budżetowego.

mieszkańców Organizacja akcji promocyjno-informacyjno
zależy od wysokości budżetu przeznaczonego
na ten cel, który jest ograniczony.

Żeby nie brały udziału
obywatelskim
szkoła,
ochotnicza straż pożarna.

w budżecie Każde zadanie które mieści się w katalogu
przedszkola, zadań własnych gminy i powiatu może zostać
zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego.

Więcej przyjętych pozytywnie zadań
dotyczących środowiska (roślinność,
zwierzaki) oraz zadań ułatwiających życie
niepełnosprawnym.

Projekty zadań zgłaszają mieszkańcy i
mieszkanki. Każde zadanie spełniające kryteria
weryfikacji jest poddawane pod głosowanie. Do
realizacji przechodzą zadania wybrane przez
mieszkańców i mieszkanki w głosowaniu.

Oczyścić
dobre
imię
budżetu Z platformy do budżetu obywatelskiego nie
obywatelskiego po ostatnich sytuacjach.
wypłynęły żadne dane osobowe.
Przekazane opinie i uwagi uwagi zostały wnikliwie omówione podczas wysłuchania
publicznego, które odbyło się w formie online w dn. 31 stycznia 2022 r.
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VII

EDYCJI

BUDŻETU

OBYWATELSKIEGO
W 2021 roku realizowano inwestycje wybrane przez mieszkanki i mieszkańców podczas VII
edycji budżetu obywatelskiego. Informacje na temat liczebności zadań prezentuje poniższa
tabela:
Zadania
ogółem

ogólnomiejskie

dzielnicowe

wybrane do realizacji
139

12

127

niezrealizowane
3

0

3

zrealizowane w miejsce niezrealizowanych – kolejne z listy
rankingowej
5

0

5

zrealizowane w ramach powstałych oszczędności
0

0

0

ogółem realizowanych
141

12

129

136

10

126

5

2

3

w tym:
zakończona
realizacja
w trakcie realizacji
w dn. 31.12.2021 r.

Zestawienie zadań:
Numer Nazwa zadania
zadania

Jednostka
realizująca

Szacunkowy
Koszt
koszt realizacji poniesiony

Zadania ogólnomiejskie
9

Częstochowianie bezdomnym
zwierzętom ze Schroniska

OŚR

260 000,00 zł

184

Budowa boiska Victorii
Częstochowa z nawierzchnią
sztuczną

IZ

1 120 000,00 zł Realizacja
przedłużona
do dn.
30.03.2022 r.

188

Walczymy z COVID-19 Zd
respiratory dla szpitala miejskiego

550 000,00 zł

549 165,00 zł

555

Nowoczesna Biblioteka dla
Częstochowy

254 000,00 zł

254 000,00 zł

272

Pracownia informatyczna w V
Ed
Liceum Ogólnokształcącym im. A.
Mickiewicza

67 000,00 zł

66 999,48 zł

293

Częstochowianie pomagają
zwierzętom – darmowa
sterylizacja psów i kotów
posiadających właścicieli

OŚR

31 000,00 zł

30 252,00 zł

776

Remont i doposażenie sali
gimnastycznej w SP 26

Ed

25 000,00 zł

25 000,00 zł

666

Zakup umundurowania dla OSP
Częstochowa – Gnaszyn

BZK

43 500,00 zł

43 500,00 zł

150

Dodanie Częstochowy do Google
Transit

BIR

0 zł

Zadanie
bezkosztowe.
Realizacja
przedłużona
do końca
2022 r.

468

Bramki do RUGBY na Miejskim
Stadionie Lekkoatletycznym

KPS

14 500,00 zł

14 493,49 zł

134

Poprawa bezpieczeństwa na
przejściu dla pieszych

CUK

750,00 zł

515,16 zł

273

Poprawa bezpieczeństwa
skrzyżowania ul. Krakowska,
Kanał Khona

CUK

800,00 zł

413,42 zł

922

Park w dzielnicy Brzeziny

CUK

85 000,00 zł

83 402,05 zł

253

Doposażenie jednostki OSP
Częstochowa - Błeszno

BZK

166 000,00 zł

165 954,29 zł

913

Nowe Łazienki

Ed

70 000,00 zł

69 917,44 zł

640

Bezpieczeństwo rowerzystów –
ul. Bugajska (granica miasta)

MZD

2 000,00 zł

1 992,37 zł

KPS

208 009,12 zł

Błeszno

Częstochówka-Parktika
270

Rewitalizacja miejskiego parku na IZ
Parkitce

215 000,00 zł

Realizacja
przedłużona
do dn.
30.03.2022 r.

503

Zakup nowości wydawniczych do
Filii nr 15 Biblioteki Publicznej

KPS

20 000,00 zł

20 000,00 zł

840

Festiwal - Koncerty na Parkitce!

KPS

50 000,00 zł

49 960,00 zł

809

Darmowa sterylizacja i kastracja
psów i kotów posiadających
właścicieli w dzielnicy
Częstochówka - Parkitka

OŚR

6 500,00 zł

6 493,20 zł

693

Budki lęgowe dla ptaków w
parkach i skwerach Parkitki

OŚR

1 300,00 zł

1 296,15 zł

691

Zakup sprzętu i umundurowania
dla OSP Kuźnica Marianowa i
OSP Liszka Dolna

BZK

190 000,00 zł

189 968,13 zł

886

Budowa parkingu przy cmentarzu
na ul. Ostatniej

MZD

120 000,00 zł

166 164,07 zł

488

Zakup sprzętu oraz
umundurowania dla OSP Dźbów

BZK

40 000,00 zł

40 000,00 zł

86

Odbudowa mini boiska do piłki
nożnej przy placu zabaw

CUK

15 700,00 zł

13 742,50 zł

810

Darmowa sterylizacja i kastracja
psów i kotów posiadających
właścicieli w dzielnicy Dźbów

OŚR

6 500,00 zł

6 390,00 zł

470

Ogólnodostępne treningi rugby dla KPS
dzieci i młodzieży - rozwijamy
ciało i ducha!

2 000,00 zł

2 000,00 zł

Dźbów

Gnaszyn-Kawodrza
533

II etap przebudowy nawierzchni ul. MZD
Torowej w Częstochowie - 200 m
(wykorytowanie, nawiezienie
kruszywa, położenie nawierzchni
asfaltowej)

209 000,00 zł

222 295,08 zł

654

Nowości dla Filii nr 21

KPS

9 000,00 zł

9 000,00 zł

812

Darmowa sterylizacja i kastracja
psów i kotów posiadających
właścicieli w dzielnicy GnaszynKawodrza

OŚR

6 500,00 zł

6 395,00 zł

236

Miejsce spotkań

CUK

3 400,00 zł

3 228,75 zł

471

Ogólnodostępne treningi rugby dla KPS
dzieci i młodzieży - rozwijamy
ciało i ducha!

2 000,00 zł

2 000,00 zł

Grabówka

334

Nowoczesna technologia
wspomagająca rozwój dzieci w
dzielnicy Grabówka w Miejskim
Przedszkolu nr 32

Ed

75 000,00 zł

75 000,00 zł

553

Dzielnicowy punkt nauki i
integracji międzypokoleniowej w
Szkole Podstawowej nr 29 w
Częstochowie

Ed

128 930,00 zł

128 848,60 zł

733

Poprawa bezpieczeństwa na
MZD
przejściu dla pieszych na
skrzyżowaniu ul. Rocha z Gminną

35 000,00 zł

21 723,70 zł

205

Poprawienie bezpieczeństwa w
dzielnicy

MZD

2 500,00 zł

2 460,00 zł

813

Darmowa sterylizacja i kastracja
psów i kotów posiadających
właścicieli w dzielnicy Grabówka

OŚR

6 500,00 zł

3 000,00 zł

41

Chodnik na Młodości

MZD

175 000,00 zł

174 960,19 zł

814

Darmowa sterylizacja i kastracja
psów i kotów posiadających
właścicieli w dzielnicy Kiedrzyn

OŚR

6 500,00 zł

6 474,80 zł

259

Zakup i montaż stacji naprawy
rowerów

MZD

7 182,00 zł

7 170,90 zł

250

Poprawa komfortu i
bezpieczeństwa na dojściu do
Parku Lisiniec

MZD

140 000,00 zł

75 276,50 zł

514

Doposażenie jednostki OSP Wielki BZK
Bór

110 000,00 zł

109 980,51 zł

38

Budowa oświetlenia
MZD
ul. Szydłowska,Kłodzka,Bocheńsk
a

79 800,00 zł

87 534,99 zł

815

Darmowa sterylizacja i kastracja
psów i kotów posiadających
właścicieli w dzielnicy Lisiniec

OŚR

6 500,00 zł

6 280,00 zł

473

Ogólnodostępne treningi rugby dla KPS
dzieci i młodzieży - rozwijamy
ciało i ducha!

2 000,00 zł

2 000,00 zł

8

Ławka (zakup + montaż)
skrzyżowanie ulic Wyszyńskiego
Podhalańska Szczecińska

1 700,00 zł

1 359,15 zł

99 000,00 zł

98 802,31 zł

Kiedrzyn

Lisiniec

CUK

Mirów
943

Bezpieczna szkoła, bezpieczna
Ed
dzielnica – montaż szafek do
przechowywania odzieży i rzeczy
osobistych sposobem na redukcje
zagrożenia epidemiologiczne

728

Budowa chodnika na ul. Filtrowej
na odcinku między ul. Mirowską
i ul. Komornicką

MZD

200 000,00 zł

150 388,79 zł

957

Budowa placu street workoutu

CUK

50 400,00 zł

Realizacja
przedłużona
do dn.
29.04.2022 r.

Ostatni Grosz
31

Budowa chodnika do szkoły nr 8

MZD

30 000,00 zł

20 588,00 zł

622

Biblioteka dla Ostatniego Grosza

KPS

17 000,00 zł

17 000,47 zł

499

Piknik za Ostatni Grosz

KPS

100 000,00 zł

99 960,00 zł

676

Mała siłownia na powietrzu

BGLK

61 440,00 zł

56 271,86 zł

183

Cztery klomby nieogrodzone

CUK

10 000,00 zł

3 699,00 zł

985

Renowacja trawnika w ulicy
Równoległej

CUK

1 600,00 zł

0 zł Zadanie
zrealizowane
w ramach
przebudowy
układu
drogowego
Al. Niepodległ
ości.

998

Rabatka berberysów

CUK

1 500,00 zł

1 500,00 zł

Podjasnogórska
656

Wyposażenie Filii nr 4 i zakup
książek

KPS

50 000,00 zł

50 000,00 zł

559

Domofon w bloku przy ul. Św.
Augustyna 32

BGLK

7 500,00 zł

7 499,00 zł

818

Darmowa sterylizacja i kastracja
psów i kotów posiadających
właścicieli w dzielnicy
Podjasnogórska

OŚR

6 500,00 zł

6 500,00 zł

675

Budki lęgowe dla ptaków w
parkach i skwerach dzielnicy
Podjasnogórska

OŚR

1 500,00 zł

1 471,65 zł

439

Poprawa bezpieczeństwa na
MZD
ścieżce rowerowej przy
skrzyżowaniu ul. Popiełuszki z ul.3
Maja (przy kortach tenisowych w
Parku 3 Maja)

7 500,00 zł

7 380,00 zł

983

Festiwal - Koncerty w dzielnicy
Podjasnogórska!

50 000,00 zł

49 800,00 zł

474

Ogólnodostępne treningi rugby dla KPS
dzieci i młodzieży - rozwijamy
ciało i ducha!

2 000,00 zł

2 000,00 zł

938

Ogólnodostępne treningi futbolu
amerykańskiego dla młodzieży i

3 600,00 zł

3 600,00 zł

KPS

KPS

dorosłych
Północ
18

Modernizacja drogi pieszej i
MZD
rowerowej wzdłuż Fieldorfa
między Wyzwolenia z Promenadą

650 000,00 zł

638 101,65 zł

785

Budki lęgowe dla ptaków w
parkach i skwerach zielonej
Północy

OŚR

2 000,00 zł

1 964,25 zł

475

Ogólnodostępne treningi rugby dla KPS
dzieci i młodzieży - rozwijamy
ciało i ducha!

2 000,00 zł

2 000,00 zł

746

Remont sali gimnastycznej przy
SP 7

IZ

180 000,00 zł

173 757,48 zł

554

Doposażenie szkoły w sprzęt do
prowadzenia zajęć rozwijających
uzdolnienia uczniów SP 34

Ed

18 000,00 zł

18 000,00 zł

744

Z biblioteką po sąsiedzku

KPS

45 000,00 zł

45 000,00 zł

820

Darmowa sterylizacja i kastracja
psów i kotów posiadających
właścicieli w dzielnicy Raków

OŚR

6 500,00 zł

6 460,00 zł

722

Park kieszonkowy na Rakowie!

IZ

115 000,00 zł

114 228,60 zł

874

Festiwal - Koncerty na Rakowie!

KPS

50 000,00 zł

49 800,00 zł

723

Więcej zieleni na Rakowie!

CUK

10 000,00 zł

9 180,00 zł

999

Kino na Leżakach Raków

KPS

14 000,00 zł

14 000,00 zł

845

Stojaki rowerowe na Al. Pokoju

MZD

8 940,00 zł

8 929,80 zł

727

Tablice informacyjne dla Rady
Dzielnicy oraz innych podmiotów

OŚR

9 000,00 zł

7 582,95 zł

Raków

Stare Miasto
885

Szkolenie sportowe dzieci i
młodzieży Victa 2021

KPS

43 000,00 zł

43 000,00 zł

738

Piknik "Przystanek Warta"

KPS

30 000,00 zł

30 000,00 zł

825

Darmowa sterylizacja i kastracja
psów i kotów posiadających
właścicieli w dzielnicy Stare
Miasto

OŚR

6 500,00 zł

6 410,00 zł

795

Festiwal - Koncerty na Starym
Mieście!

KPS

50 000,00 zł

49 990,00 zł

493

Zakup książek i doposażenia dla KPS
Filii nr 16 i 18 Biblioteki Publicznej
w Częstochowie

82 000,00 zł

82 000,15 zł

155

Remont chodnika wzdłuż
ul.Senatorska 33 od sklepu
Społem do skrzyżowania

40 000,00 zł

39 131,52 zł

MZD

z ul.Kozia
660

Stojaki rowerowe na Starym
Mieście

MZD

12 175,00 zł

12 164,70 zł

Stradom
878

Dzielnicowy punkt integracji i
Ed
aktywizacji artystycznej w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w
Częstochowie

122 575,00 zł

122 575,00 zł

616

Chodnik na ulicy Zaciszańskiej

MZD

300 000,00 zł

214 377,29 zł

789

Jerzyki walka z komarami w
dzielnicy Stradom

OŚR

23 000,00 zł

22 220,00 zł

924

Statuetki dla "Stradomski
mieszkaniec z pasją"

PS

500,00 zł

500,00 zł

Śródmieście
13

Remont nawierzchni ulicy Glogera MZD
na odcinku od ul. Focha do ul.
Kopernika

300 000,00 zł

378 792,40 zł

652

Rewitalizacja terenu zielonego
przy ul. Focha 28/32, 36,
Nowowiejskiego 20

30 000,00 zł

28 920,00 zł

827

Darmowa sterylizacja i kastracja
OŚR
psów i kotów posiadających
właścicieli w dzielnicy Śródmieście

6 500,00 zł

6 450,00 zł

967

Budki lęgowe dla ptaków w
parkach i skwerach dzielnicy
Śródmieście

OŚR

1 500,00 zł

1 471,65 zł

CUK

Trzech Wieszczów
339

Zakup książek dla Filii nr 5
Biblioteki Publicznej

KPS

25 000,00 zł

25 000,00 zł

678

Doposażenie Promenady
Śródmiejskiej w urządzenia do
rekreacji

IZ

160 000,00 zł

158 237,89 zł

479

Odrestaurowanie trawnika i drzew CUK
przy ul. Ogińskiego przy SP nr 9
(dawniejszym gimnazjum) poprzez
postawienie słupków i blokad
parkingowych

35 000,00 zł

25 284,00 zł

234

Zasadzenie drzew na placu przy
ulicy Korczaka 4A

CUK

7 500,00 zł

7 400,00 zł

829

Darmowa sterylizacja i kastracja
psów i kotów posiadających
właścicieli w dzielnicy Trzech
Wieszczów

OŚR

6 500,00 zł

6 450,00 zł

476

Ogólnodostępne treningi rugby dla KPS
dzieci i młodzieży - rozwijamy
ciało i ducha!

2 000,00 zł

2 000,00 zł

887

Stojak rowerowy przy Przedszkolu Ed
nr 27

2 000,00 zł

2 000,00 zł

292

Stojaki rowerowe na osiedlu przy
ul. Sobieskiego 11, 11a i 11b

5 500,00 zł

4 500,00 zł

BGLK

Tysiąclecie
621

„Centrum czytelniczo-medialne” w Ed
Szkole Podstawowej nr 31 im.
Orła Białego w Częstochowie

66 700,00 zł

66 700,00 zł

781

Chodnik i parking Kurpińskiego
Ponurego

MZD

260 000,00 zł

284 876,06 zł

114

Przebudowa i remont chodnika
przy ulicy Czartoryskiego

MZD

91 000,00 zł

59 846,63 zł

830

Darmowa sterylizacja i kastracja
psów i kotów posiadających
właścicieli w dzielnicy Tysiąclecie

OŚR

6 500,00 zł

6 440,00 zł

626

Centrum nowoczesnej technologii Ed
wspomagająca rozwój dzieci
w Przedszkolu 42

107 960,00 zł

107 915,08 zł

17

Budowa
parkingu/zagospodarowanie
terenu

MZD

25 600,00 zł

25 350,39 zł

848

Festiwal - Koncerty na Tysiącleciu! KPS

50 000,00 zł

49 800,00 zł

264

Remont chodnika

BGLK

11 291,00 zł

11 070,00 zł

581

Krzewy liściaste 10 szt.
Wodzickiego 111

CUK

500,00 zł

300,00 zł

Wrzosowiak
23

Park kieszonkowy w dzielnicy
Wrzosowiak

IZ

220 000,00 zł

11 070,00 zł
Odstąpiono
od realizacji.

335

Remont i modernizacja toalet w
Szkole Podstawowej nr 26 w
Częstochowie

Ed

100 000,00 zł

99 999,99 zł

593

Dzielnicowy punkt nauki języków
obcych i integracji
międzypokoleniowej w Szkole
Podstawowej nr 53 w
Częstochowie

Ed

122 837,00 zł

122 829,17 zł

596

Biblioteka - uczestnictwo w
kulturze

KPS

55 000,00 zł

55 000,00 zł

831

Darmowa sterylizacja i kastracja
OŚR
psów i kotów posiadających
właścicieli w dzielnicy Wrzosowiak

6 500,00 zł

6 500,00 zł

989

Kino na Leżakach Wrzosowiak!

KPS

14 000,00 zł

14 000,00 zł

47

Podpórki rowerowe

MZD

7 960,00 zł

7 380,00 zł

92

Uzupełnienie miejsca po

CUK

650,00 zł

496,80 zł

uschniętym drzewie za wiaduktem
na DK-1 na wysokości ul.
Rakowskiej między torami
tramwajowymi, a chodnikiem
381

Obniżenie krawężnika na drodze
rowerowej – ul. Jagiellońska

MZD

2 000,00 zł

2 000,00 zł

718

Stojaki na rowery przed klatkami
na ul. Bienia i w pobliżu

CUK

6 300,00 zł

3 837,60 zł

704

Obniżenie wysokiego krawężnika
na Wrzosowiaku - Jagiellońska /
Makro

MZD

1 500,00 zł

1 500,00 zł

958

Ogólnodostępne treningi futbolu
amerykańskiego dla młodzieży i
dorosłych

KPS

3 600,00 zł

3 600,00 zł

576

Montaż słupów z aktywnym
wyświetlaczem rozkładu jazdy
MPK przy SP 53 ul. Orkana

BIR

160 000,00 zł

0 zł
Odstąpiono
od realizacji.

Wyczerpy-Aniołów
802

Zaplecze szatniowe dla młodych
sportowców

IZ

280 000,00 zł

0 zł
Odstąpiono
od realizacji.

518

Zakup nowości wydawniczych do
Filii nr 14 Biblioteki Publicznej

KPS

32 000,00 zł

32 000,32 zł

43

Mini Plac zabaw skwer
Meliorantów/Połaniecka

CUK

90 000,00 zł

Realizacja
przedłużona
do dn.
29.04.2022 r.

834

Darmowa sterylizacja i kastracja
psów i kotów posiadających
właścicieli w dzielnicy Wyczerpy Aniołów

OŚR

6 500,00 zł

6 500,00 zł

1009

Brakujący fragment chodnika przy BGLK
nowym placu zabaw - ul.
Kontkiewicza

3 000,00 zł

2 890,50 zł

261

Stacja naprawy rowerów

MZD

7 182,00 zł

7 170,90 zł

245

Uprzątnięcie i pielęgnacja parku
Rząsawy

CUK

29 500,00 zł

28 400,00 zł

132

Chodnik przy ul. Pankiewicza

MZD

202 000,00 zł

177 507,56 zł

256

Montaż ławek na przystankach
autobusowych ul. Meliorantów

BIR

5 200,00 zł

4 276,07 zł

243

Montaż 4 stojaków rowerowych
skrzyżowanie
Meliorantów/Połaniecka

MZD

2 800,00 zł

2 779,80 zł

PS

211 977,00 zł

198 643,20 zł

Zawodzie-Dąbie
131

Międzypokoleniowe Centrum
Aktywności Dzielnicy Zawodzie-

Dąbie
491

Zakup nowości wydawniczych i
gier planszowych dla Filii nr 2

KPS

25 000,00 zł

25 000,00 zł

978

Festiwal - Koncerty na Zawodziu!

KPS

50 000,00 zł

49 900,00 zł

835

Darmowa sterylizacja i kastracja
psów i kotów posiadających
właścicieli w dzielnicy ZawodzieDąbie

OŚR

6 500,00 zł

6 500,00 zł

1004

Kino na Leżakach Zawodzie!

KPS

14 000,00 zł

13 800,00 zł

974

Budki lęgowe dla ptaków w
parkach i skwerach zielonej
dzielnicy Zawodzie - Dąbie

OŚR

1 300,00 zł

1 296,15 zł

477

Ogólnodostępne treningi rugby dla KPS
dzieci i młodzieży - rozwijamy
ciało i ducha!

2 000,00 zł

2 000,00 zł

703

Obniżenie krawężników na
Zawodziu - skrzyżowanie ulicy
Legionów i Olsztyńskiej

MZD

38 000,00 zł

37 000,00 zł

404

Budowa stołu do tenisa stołowego CUK

20 000,00 zł

16 605,00 zł

643

Ulice ślepe nie dotyczące
rowerzystów na Zawodziu

MZD

19 000,00 zł

18 987,35 zł

107

Ustawienie 6 podpórek
rowerowych przy ul. Legionów

MZD

11 940,00 zł

11 070,00 zł

673

Montaż 7 leżaków miejskich w
parku przy ul. Żabiej

CUK

25 900,00 zł

15 670,20 zł

ŁĄCZNIE:

7 487 465,22
zł
UWAGA:
Całościowy
poniesiony
koszt nie
uwzględnia
kosztu zadań
pozostającyc
h w trakcie
realizacji
(zad. 184,
zad. 270, zad.
957, zad. 43).

Niezrealizowano 3 zadań:
- zad. nr 23 „Park kieszonkowy w dzielnicy Wrzosowiak” (zadanie dzielnicowe - Wrzosowiak)
Przeprowadzono trzy postępowania przetargowe celem wyboru wykonawcy robót, w tym
dwukrotnie po ograniczeniu zakresu zadania w porozumieniu z autorem projektu zadania.
Każdorazowo złożone oferty cenowe przewyższały kwotę przeznaczoną na realizację

zadania. W związku z powyższym odstąpiono od realizacji zadania. Pozostały do
wykorzystania środki budżetowe w wysokości 208 930,00 zł, które zostały przesunięta na
zadania: nr 576 „Montaż słupów z aktywnym wyświetlaczem rozkładu jazdy MPK przy SP 53
ul. Orkana”* - 180 000 zł oraz nr 957 „Budowa placu street workoutu przy ul. Morenowej” –
28 930 zł.
- *zad. nr 576 „Montaż słupów z aktywnym wyświetlaczem rozkładu jazdy MPK przy SP 53
ul. Orkana” (zadanie dzielnicowe - Wrzosowiak)
Zadanie weszło do realizacji w ciągu roku w wyniku niezrealizowania zadania nr 23 „Park
kieszonkowy w dzielnicy Wrzosowiak”, jednak czas realizacji zadania okazał się zbyt krótki.
Problemy z uzyskaniem komponentów oraz zbyt krótki czas na uzyskanie niezbędnych
pozwoleń spowodowały, że zadanie nie zostało zrealizowane.
- zad. nr 802 „Zaplecze szatniowe dla młodych sportowców” (zadanie dzielnicowe –
Wyczerpy-Aniołów)
Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe celem wyboru wykonawcy robót.
Każdorazowo złożone oferty cenowe przewyższały kwotę przeznaczoną na realizację
zadania. W związku z powyższym odstąpiono od realizacji zadania. Do realizacji weszły
kolejne zadania z listy rankingowej: nr 245 „Uprzątnięcie i pielęgnacja parku Rząsawy”, nr
132 „Chodnik przy ul. Pankiewicza”, nr 256 „Montaż ławek na przystankach autobusowych
ul. Meliorantów”, nr 243 „Montaż 4 stojaków rowerowych skrzyżowanie
Meliorantów/Połaniecka”. Pozostałe 40 500 zł zostały przesunięte na niedoszacowane
zadanie ogólnomiejskie nr 184 „Budowa boiska Victorii Częstochowa z nawierzchnią
sztuczną”.
Nieznany jest ostateczny koszt 4 zadań, które wedle sprawozdań na dzień
31.12.2021 r. pozostają w realizacji (piąte z zadań pozostających w realizacji jest
bezkosztowe), a ich sumaryczny szacunkowy koszt wynosi 1 475 400,00 zł (tj. „zad. nr 184
„Budowa boiska Victorii Częstochowa z nawierzchnią sztuczną” – 1 120 000,00 zł, zad. nr
270 „Rewitalizacja miejskiego parku na Parkitce” – 215 000,00 zł, zad. nr 957 „Budowa placu
street workoutu” – 50 400,00 zł, zad. nr 43 „Mini Plac zabaw skwer Meliorantów/Połaniecka”
– 90 000,00 zł).

