RAPORT
Ewaluacja VII edycji
budżetu obywatelskiego
w Częstochowie

W raporcie zawarto dane opracowane w ramach ewaluacji
VII edycji BO w Częstochowie
przeprowadzonej w Referacie Dialogu i Praw Człowieka
Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Częstochowy
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Wstęp
Na termin oraz sposób przeprowadzenia VII edycji budżetu obywatelskiego decydujący wpływ
miały okoliczności zewnętrzne. Sytuacja epidemiologiczna panująca w Polsce w 2020 r.
spowodowała, że rozpoczęcie procedury zostało przesunięte w czasie, a nabór projektów
zadań i głosowanie odbyły się wyłącznie w formie elektronicznej, w celu zminimalizowania
ryzyka epidemiologicznego.
Ze względu na szczególną sytuację epidemiologiczną panującą w całej Polsce wiosną 2020 r.,
wszelkie działania przygotowawcze dotyczące uruchomienia procedury w Częstochowie na okres
marca i kwietnia 2020 r. zostały zawieszone. Wprowadzane na szczeblu rządowym ograniczenia
dotyczące poszczególnych obszarów życia społecznego spowodowały, że wysoce prawdopodobne
było wprowadzenie rozporządzenia o zawieszeniu procedury budżetu obywatelskiego w 2020 r. lub
o jego fakultatywnym charakterze dla miast na prawach powiatu, dla których zgodnie z art. 5a ust. 5
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym utworzenie budżetu obywatelskiego jest
obowiązkowe. Z tego względu dopiero w maju przystąpiono do opracowania projektu uchwały Rady
Miasta w sprawie budżetu obywatelskiego. Wprowadzenie zmian względem dotychczas obowiązującej
uchwały wynikało z konieczności jej dostosowania do wymogów ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym, do której zmiany wprowadziła ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz z konieczności dostosowania warunków
przeprowadzenia naboru projektów zadań i głosowania w stanie zagrożenia epidemicznego oraz
w stanie epidemii. Ponadto, aby uczynić procedurę budżetu obywatelskiego jeszcze bardziej
przystępną dla mieszkańców i mieszkanek oraz mając na uwadze konieczność wypełnienia zaleceń
wydanych przez Inspektora Ochrony Danych Osobowych Urzędu Miasta Częstochowy dotyczących
bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych, została podjęta decyzja o zakupieniu nowej
dedykowanej platformy internetowej umożliwiającej przeprowadzenie całej procedury budżetu
obywatelskiego online.

Najważniejsze zmiany w VII edycji BO
26 czerwca 2020 r. weszła w życie Uchwała Nr 415.XXX.2020 Rady Miasta Częstochowy z dnia
8 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie tworzenia budżetu obywatelskiego.
1. Na wniosek Rady Miasta Częstochowy wprowadzono zapis mówiący o tym, że miasto zobowiązane
jest do zapewnienia środków na utrzymanie zwycięskich projektów w kolejnych latach. Środki te
powinny być ujęte w budżetach wydziałów lub jednostek utrzymujących dane projekty.
2. Dodano dwa kryteria oceny projektów zadań:


zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o ile jest to możliwe,
z uwzględnieniem uniwersalnego projektowania, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia
19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
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koszt utrzymania projektu, określony wstępnie przez osobę składającą projekt i potwierdzony
przez

wydział

merytoryczny

lub

jednostkę

realizującą,

w

kolejnych

pięciu

latach

nie przekracza łącznie 30% wartości zgłoszonego projektu (kryterium dodane na wniosek
Rady Miasta Częstochowy).
3. Wprowadzono zapisy zmieniające obowiązujące dotychczas zasady zgłaszania projektów zadań
oraz formy głosowania.
Podczas stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz po ich odwołaniu w czasie
trwającej procedury budżetu obywatelskiego w danym roku:


zgłoszenia projektu zadania można było dokonać wyłącznie w formie elektronicznej
(zrezygnowano z formularzy papierowych),



odwołanie od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania można było złożyć na piśmie
wyłącznie za pośrednictwem operatora pocztowego (zrezygnowano z odwołań składanych
w kancelarii Urzędu Miasta),



głosowanie odbyło się wyłącznie drogą elektroniczną (zrezygnowano z papierowych kart
do głosowania, przy zachowaniu możliwości oddania głosu tą drogą przez osoby
o ograniczonej możliwości ruchowej potwierdzonej orzeczeniem o znacznym stopniu
niepełnosprawności).

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na budżet obywatelski
W roku 2020, 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 2019, 9 468 489 zł.
Wysokość kwot przeznaczonych na częstochowski budżet obywatelski w latach 2018 - 2020
Rok

Wysokość kwoty BO

2018

9 468 489 zł

2019

9 468 489 zł

2020

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,

3

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 2020 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:

Harmonogram VII odsłony częstochowskiego budżetu obywatelskiego został określony w Zarządzeniu
Nr 1053.2020 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowych
zasad budżetu obywatelskiego na 2021 r., zmienionym Zarządzeniem Nr 1258.2020 Prezydenta
Miasta Częstochowy z dnia 24 listopada 2020 r.
Harmonogram realizacji budżetu obywatelskiego na rok 2021:
1) promocja działań związanych z realizacją budżetu obywatelskiego na rok 2021 towarzyszy
każdemu z etapów wyłaniania zadań w trybie budżetu obywatelskiego;
2) 31 lipca 2020 r. 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;
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3) składanie projektów zadań do budżetu obywatelskiego:
a) rozpoczęcie: 10 sierpnia 2020 r.,
b) zakończenie: 10 września 2020 r.;
4) opublikowanie na stronie internetowej zestawienia złożonych projektów zadań do realizacji
w ramach budżetu obywatelskiego: 11 września 2020 r.;
5) weryfikacja formalnoprawna projektów zadań:
a) rozpoczęcie: 10 sierpnia 2020 r.,
b) zakończenie: 20 października 2020 r.;
6) opublikowanie na stronie internetowej wstępnego zestawienia projektów zadań do realizacji
w ramach budżetu obywatelskiego, poddanych pod głosowanie: 21 października 2020 r.;
7) tryb odwoławczy od decyzji o niedopuszczeniu projektu zadania do głosowania:
a) składanie odwołań: do 28 października 2020 r.,
b) rozpatrywanie odwołań: do 12 listopada 2020 r.;
8) opublikowanie na stronie internetowej ostatecznego zestawienia projektów zadań do realizacji
w ramach budżetu obywatelskiego, poddanych pod głosowanie: 13 listopada 2020 r.;
9) promocja projektów zadań poddanych pod głosowanie:
a) rozpoczęcie: 13 listopada 2020 r.,
b) zakończenie: 25 listopada 2020 r.;
10) głosowanie nad projektami zadań:
a) rozpoczęcie: 16 listopada 2020 r.
b) zakończenie: 25 listopada 2020 r.
11) upublicznienie wyników głosowania: do 1 grudnia 2020 r.

ETAPY REALIZACJI VII EDYCJI CZĘSTOCHOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
ETAP I - działania przygotowawcze
W 2020 r. mając na uwadze konieczność wypełnienia zaleceń wydanych przez Inspektora Ochrony
Danych Osobowych Urzędu Miasta Częstochowy dotyczących bezpieczeństwa i ochrony danych
osobowych, a także prawdopodobieństwo wystąpienia kolejnego zagrożenia epidemiologicznego
w okresie głosowania na projekty zadań zgłoszone do budżetu obywatelskiego, została podjęta
decyzja o zakupieniu nowej platformy internetowej umożliwiającej przeprowadzenie całej procedury
budżetu obywatelskiego online.
W projekcie uchwały Rady Miasta Częstochowy ujęto zmiany wynikające z konieczności
dostosowania obowiązującej uchwały do wymogów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym, do której zmiany wprowadziła ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności
osobom ze szczególnymi potrzebami oraz zmiany wymuszone panującą sytuację epidemiologiczną,
która wpłynęła na tryb naboru projektów zadań i głosowania, ograniczone wyłącznie do formy
elektronicznej. Uchwała Rady Miasta Częstochowy została podjęta w dn. 8 czerwca 2020 r. i weszła
w życie 26 czerwca 2020 r.
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ETAP II – 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 VII edycji budżetu obywatelskiego mieszkanki i mieszkańcy Częstochowy zgłosili 968 propozycji
(spośród których 254 pomysły były zadaniami ogólnomiejskimi, a 714 to projekty dzielnicowe).
Liczba projektów zadań złożonych do budżetu obywatelskiego w latach 2018-2020
1200
968
1000
778
800
633
600

400
200

0
rok 2018

rok 2019

rok 2020
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Liczba projektów ogólnomiejskich złożonych do budżetu obywatelskiego w latach 2018-2020
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Liczba projektów dzielnicowych złożonych do budżetu obywatelskiego w latach 2018-2020
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ETAP III – publikacja wstępnego zestawienia projektów zadań poddanych pod
głosowanie oraz tryb odwoławczy od negatywnej weryfikacji
Wstępna lista projektów zadań poddanych pod głosowanie objęła 454 projekty zadań (w tym 102
ogólnomiejskie i 352 dzielnicowe). Było to wstępne zestawienie, poprzedzające etap składania
odwołań od negatywnej weryfikacji zadań. Do Urzędu Miasta Częstochowy wpłynęły dwa odwołania
od decyzji o niedopuszczeniu projektu zadania do głosowania. W przypadku jednego z nich decyzja
o negatywnej weryfikacji została podtrzymana. Jedno odwołanie zostało rozpatrzone pozytywnie -
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w wyniku powtórnej weryfikacji, która przebiegła z wynikiem pozytywnym, zadanie zostało
dopuszczone do głosowania.
ETAP IV – publikacja ostatecznego zestawienia projektów zadań poddanych pod głosowanie
Na różnych etapach poprzedzających głosowanie, 39 projektów zadań zostało wycofanych przez ich
autora/autorkę (w tym 7 ogólnomiejskich i 32 dzielnicowe).
Ostateczna lista zadań poddanych pod głosowanie objęła 455 projektów zadań (w tym 102
ogólnomiejskie i 353 dzielnicowe).
Pełne zestawienie liczebności projektów zadań prezentuje poniższa tabela:
Liczba

projektów

ogólnomiejskie

dzielnicowe

Złożone
Wstępnie zaakceptowane
Odrzucone,

zadań ogółem
968
454
475

254
102
145

714
352
330

w tym:
Odrzucone formalnie
Odrzucone merytorycznie
Wycofane przez autorów i autorki
Złożone odwołania
Odwołania rozpatrzone pozytywnie
Odwołania rozpatrzone negatywne
Ostatecznie
zaakceptowane

120
355
39
2
1
1
455

27
118
7
1
0
1
102

93
237
32
1
1
0
353

=

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.
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ETAP V – głosowanie
Przygotowano

plakaty

informujące

o

głosowaniu,

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 głosowaniu wzięło udział 24 570 osób, z czego 24 556 głosów było ważnych, 14 głosów było
nieważnych. Frekwencja wyniosła 11,35%. Największym zaangażowaniem w głosowaniu wykazali się
mieszkańcy Mirowa. W tej dzielnicy frekwencja wyniosła 24,17%, dzięki czemu trafiły do niej
niewykorzystane środki, które pozostały w poszczególnych pulach, w wysokości 81 482 zł .
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Głosowanie do budżetu obywatelskiego w latach 2018-2020
30000
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0
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Statystyki dotyczące głosowania do budżetu obywatelskiego w 2020 r. (głosy ważne) prezentują się
następująco:
Podział głosów ze względu na urządzenie, poprzez które oddano głos
komputery

14 055

57%

urządzenia
mobilne

10 501

43%

Wiek osób głosujących w VII edycji budżetu obywatelskiego

1
0,8
0,6
0,4
0,2

31,9%
18,2%

17,4%

11,7%

20,8%

0
poniżej 25 lat

26 – 35 lat

36 – 49 lat

50 – 59 lat

powyżej 60 lat
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Podział osób głosujących w VII edycji budżetu obywatelskiego ze względu na płeć
kobiety

mężczyźni

13 680

10 876

56%

44%

do 25 lat

48%

52%

26 - 35 lat

55%

45%

36 - 49 lat

56%

44%

50 - 59 lat

57%

43%

60 lat i więcej

61%

39%

ogółem

Frekwencja w głosowaniu w VII edycji budżetu obywatelskiego z podziałem na dzielnice
Błeszno
Częstochówka-Parkitka
Dźbów
Gnaszyn-Kawodrza
Grabówka
Kiedrzyn
Lisiniec
Mirów
Ostatni Grosz
Podjasnogórska
Północ
Raków
Stare Miasto
Stradom
Śródmieście
Trzech Wieszczów
Tysiąclecie
Wrzosowiak
Wyczerpy-Aniołów
Zawodzie-Dąbie

liczba oddanych głosów
851
1 054
799
930
431
702
1 132
569
699
231
2 836
1 969
863
1 485
1 174
1 207
2 270
2 555
1 689
1 110

frekwencja
20,26%
10,98%
14,42%
17,75%
8,91%
22,79%
11,65%
24,17% - najwyższa
8,8%
6,97%
10,57%
9,82%
8,89%
10,99%
8,43%
12,96%
8,6%
10,97%
19,11%
12,68%

W wyniku głosowania mieszkanek i mieszkańców do realizacji zostało wybranych 139 projektów
zadań - 12 ogólnomiejskich i 127 dzielnicowych.
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Zestawienie liczebności projektów zadań w budżecie obywatelskim w latach 2018-2020
Liczba złożonych
projektów zadań

Ostateczna liczba
projektów
negatywnie
zweryfikowanych

Liczba projektów
zadań poddanych
pod głosowanie

Liczba projektów
wybranych do
realizacji

V edycja,
rok 2018

778
(188 ogólnom.,
590 dzielnic.)

268

510
(140 ogólnom.,
370 dzielnic.)

123
(12 ogólnom.,
111 dzielnic.)

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.)

ETAP VI – 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 VII edycji budżetu obywatelskiego mieszkanki i mieszkańcy mogli wyrazić
poprzez wzięcie udziału w ankiecie ewaluacyjnej, dostępnej w dniach od 11 do 24 stycznia 2021 r.
na stronie internetowej www.konsultacje.czestochowa.pl.
Ankietę ewaluacyjną podsumowującą VII edycję budżetu obywatelskiego w Częstochowie wypełniły
93 osoby: 35% kobiet, 65% mężczyzn.
Płeć osób ankietowanych
kobiety
m ę żczyźni

35%
kobiety
m ężczyźni

65%
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Najszerzej reprezentowaną grupą wiekową wśród ankietowanych były osoby między 31. a 45. rokiem
życia – 44%. Blisko jedna trzecia osób (27%), które wypełniły ankietę ewaluacyjną, mieściła się
w przedziale 46 – 60 lat.
Wiek osób ankietowanych

1
0,8
0,6

44%

0,4

27%

22%

0,2

4%

3%

0
poniżej 18 lat

18 - 30 lat

31 - 45 lat

46 - 60 lat

powyżej 60 lat

Ankietę wypełnili przedstawiciele i przedstawicielki większości dzielnic. Najwięcej osób to mieszkańcy
i mieszkanki dzielnicy Tysiąclecie (14,1% ogółu ankietowanych) oraz Śródmieście (12%). Nie oddano
głosów w dzielnicach Podjasnogórska, Kiedrzyn, Grabówka i Gnaszyn-Kawodrza. Jedna osoba
nie zaznaczyła w ankiecie dzielnicy zamieszkania.
Dzielnice, na terenie których mieszkają osoby ankietowane

Zawodzie-Dąbie
Wyczerpy-Aniołów
Wrzosowiak
Tysiąclecie
Trzech Wieszczów
Śródmieście
Stradom
Stare Miasto
Raków
Północ
Podjasnogórska
Ostatni Grosz
Mirów
Lisiniec
Kiedrzyn
Grabówka
Gnaszyn-Kawodrza
Dźbów
Częstochówka-Parkitka
Błeszno

2,17%

5,43%

9,78%
8,70%

2,17%

3,26%

0,00%
0,00%
0,00%

3,26%
3,26%

8,70%

4,35%
0

0,02

12,00%

9,78%
9,78%

0,00%

2,17%
1,09%

14,10%

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

0,16
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Osoby ankietowane zostały poproszone o udzielenie odpowiedzi na 7 pytań zamkniętych.
1. Czy brał/a Pan/Pani udział w VII edycji budżetu obywatelskiego?
8%

12%
tak, zgłosiłem/am projekt
tak, zgłosiłem/am projekt i
brałem/am udział w
głosowaniu
tak, brałem/am udział w
głosowaniu
nie brałem/am udziału

20%

60%

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

4%
12%
28%

20%

zdecydowanie pozytywna
raczej pozytywna
trudno powiedzieć
raczej negatywna
zdecydowanie negatywna

36%
3. W VII edycji budżetu obywatelskiego propozycje zadań można było zgłaszać przez 31 dni. Czy
Pana/Pani zdaniem jest to:

4% 1% 3%

9%
zdecydowanie za długi czas
raczej za długi czas
odpowiedni czas
raczej za krótki czas
zdecydowanie za krótki czas

83%
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4. W VII edycji budżetu obywatelskiego głosowanie trwało 10 dni. Czy Pana/i zdaniem jest to:

6% 2%2%
zdecydowanie za długi czas
raczej za długi czas
odpowiedni czas
raczej za krótki czas
zdecydowanie za krótki czas

32%

58%

5. W VII edycji budżetu obywatelskiego można było oddać głos:
- przez Internet, za pomocą aplikacji internetowej do głosowania znajdującej się na stronie
internetowej www.konsultacje.czestochowa.pl,
- w miejscu zamieszkania w przypadku osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu
niepełnosprawności, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby w Urzędzie Miasta.
Czy uważa Pan/i, że taka forma głosowania jest wystarczająca?

2%

8%
5%
zdecydowanie tak
raczej tak
trudno powiedzieć
raczej nie
zdecydowanie nie

47%

38%

6. Jaka jest Pana/i opinia na temat możliwości głosowania przez Internet?
1% 1%
23%
zdecydowanie pozytywna
raczej pozytywna
trudno powiedzieć
raczej negatywna
zdecydowanie negatywna

75%
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7. Jaka jest Pana/i opinia na temat nowej platformy internetowej www.konsultacje.czestochowa.pl?

1% 2%
14%
zdecydowanie pozytywna
raczej pozytywna
trudno powiedzieć
raczej negatywna
zdecydowanie negatywna

42%

41%

Ankieta

zawierała

także

pytanie

otwarte,

dotyczące

uwag,

sugestii

dotyczących

budżetu

obywatelskiego. Wypowiedziało się 38% osób, które wypełniły ankietę.
Zestawienie uwag zgłoszonych przez mieszkanki i mieszkańców miasta w ankiecie ewaluacyjnej:
Uwaga

Komentarz

ZAKRES/TEMATYKA PROJEKTÓW ZADAŃ
BO nie służy do zgłaszania projektów/zadań
(z dużą szansą na ich późniejszy sukces),
których
realizacja
jest
OBOWIĄZKIEM
podmiotu jakim jest samorząd! Wzbudza to
sprzeciw i powoduje coraz większy brak
szacunku do sprawy.
Chciałbym aby składane propozycje nie służyły
zastąpieniu roli miasta w wypełnianiu zadań
własnych. Budżet obywatelski i składane tam
propozycje winny służyć realizacji zadań
daleko wykraczających poza zadania własne
gminy. Tak jak np. tężnia.
Zbyt
mało
konkretnych
infrastrukturalnych.

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.

projektów To mieszkanki i mieszkańcy decydują, jakie projekty
zadań do budżetu obywatelskiego zgłoszą.

Mogą
być
realizowane
nieprzemyślane
inwestycje
w nadmiarowy
sposób,
typu
siłownie na świeżym powietrzu, miejsca do
grilla. Pozostają później niewykorzystywane,
bez opieki.

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.

16

Nie
rozumiem
dlaczego
dopuszczono
do realizacji zadanie związane ze sterylizacją
zwierząt posiadających właścicieli. Zabieg taki
powinien być zrealizowany wyłącznie jako
prywatny koszt właściciela czworonoga.
Równie dobrze do realizacji powinien być
przyjęty wniosek pokrywania i innych
wydatków prywatnych części mieszkańców
miasta kosztem całej społeczności.

Projekt zadania spełnił kryteria oceny określone
Uchwałą
Nr 106.VIII.2019
Rady
Miasta
Częstochowy z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie
tworzenia budżetu obywatelskiego, z późn. zm.

Spora część projektów dotyczyła "poprawek"
do miejskich inwestycji (choćby podpórki dla
rowerzystów wzdłuż niedawno remontowanej
ścieżki w Al. Niepodległości). Takie rzeczy nie
powinny moim zdaniem być robione z BO,
a w ramach przemyślanej, skonsultowanej
z mieszkańcami inwestycji.

Nie istnieją żadne przesłanki formalnoprawne, aby
projekty
zadań
zgłaszane
do
budżetu
obywatelskiego nie mogły dotyczyć modyfikacji czy
ulepszeń w zakresie już zrealizowanych inwestycji.
Jeżeli mieszkanka/mieszkaniec zauważa elementy
wymagające zmiany czy usprawnienia, ma prawo
zgłosić ich potrzebę. O tym czy taki pomysł zostanie
zrealizowany,
decydują poprzez głosowanie
mieszkanki i mieszkańcy.

Uważam także, że wszystkie projekty
powodujące uszczuplanie tkanki miejskiej
z zieleni (np. pod przyszły parking) powinny
być odrzucane.
PS. Oddajcie lipy przy Vendo Park
w Al. Niepodległości!

Z budżetu obywatelskiego mogą być finansowane
zadania należące do zadań własnych gminy
i powiatu. Jeżeli projekt zadania spełnia kryteria
formalnoprawne, nie ma powodu, aby został
odrzucony na etapie weryfikacji i niedopuszczony do
głosowania. O tym które projekty zadań zostaną
zrealizowane, które obszary są dla nich
Odrzucanie zgłaszanych projektów, które
najistotniejsze (czy np. te dotyczące zieleni czy
niszczą zieleń oraz służącym jedynie
infrastruktury drogowej), decydują mieszkanki
wąskiemu gronu mieszkańców (remont ulicy
i mieszkańcy w głosowaniu.
dojazdowej do nieruchomości).
Nie powinno się umieszczać w głosowaniu nad
budżetem obywatelskim zadań, które nie
wymagają nakładów pieniężnych, a mogą
zostać zrealizowane w ramach obowiązków
urzędników
(np.
zadanie
dotyczące
umożliwienia uruchomienia usługi Google
w zakresie transportu publicznego o wartości
0 zł).

Zerowy koszt zadania nie jest kryterium, które może
spowodować niedopuszczenie projektu zadania
do głosowania.
Wybranie takiego zadania do realizacji nie wpływa
na uszczuplenie listy zadań wybranych do realizacji,
gdyż nie zabiera środków finansowych z dostępnej
puli.

PROJEKTY
ZADAŃ
REALIZOWANE
NA TERENACH
OBIEKTÓW
BĘDAYCH
W CZYIMŚ ZARZĄDZIE,
OGÓLNODOSTĘPNOŚĆ
W budżecie nie powinny brać udziału
instytucje, których zadania służą grupie osób
a zdobywanie głosów mają preferowane np.
doposażenie bibliotek, sprzęt dla OSP czy
klubowe treningi dla grupki wybranych.
To zabieranie miejsca na zadania użyteczności
publicznej powszechnej i dostępnej jak
największej liczbie mieszkańców, a takie
powinny
być
preferowane
np. poprawa
bezpieczeństwa,
fragment
niezbędnej
infrastruktury, działanie na rzecz dzielnicy czy
poprawy na rzecz lepszego tam i w mieście
funkcjonowania w życiu codziennym etc.

Formularze projektów zadań
wyłącznie osoby fizyczne.

mogą

składać

Z budżetu obywatelskiego mogą być finansowane
zadania należące do zadań własnych gminy
i powiatu.
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
Instytucje użyteczności publicznej (biblioteki,
realizacji zadania.
szkoły...) nie powinny móc zgłaszać swoich
projektów. Mają one inne możliwości
uzyskania dofinansowań. Ponadto z takich
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projektów nie mogą korzystać wszyscy,
a jedynie niektórzy (np. sale informatyczne możliwe do korzystania wyłącznie przez
uczniów danej szkoły, a nie ogół mieszkańców
miasta).
Zadania zgłaszane do Budżetu obywatelskiego
nie powinny obejmować między innymi szkół
ze względu na to, że nie wszyscy obywatele
mają dostęp do szkół i korzystania z inwestycji
realizowanych na terenie danej szkoły.
A inwestycje z BO powinny być dostępne dla
Wszystkich Obywateli.
Wyłączenie z udziału w projekcie jednostek
straży pożarnej, które w efekcie ostatnich
głosowań zgarniały większość puli pieniężnej
i przeznaczały ją na zakup sprzętu (węże,
samochody) czy umundurowania (np. czapki,
bluzy itp.) . Tego typu zakupy nie służą na co
dzień i bezpośrednio mieszkańcom. Podobna
sytuacja dotyczy np. remontów toalet
w szkołach
czy
doposażania
pracowni
szkolnych. Wydział Edukacji UM w ten sposób
przerzuca wydatki, które są ich obowiązkiem na mieszkańców, uszczuplając kwoty, które
mogłyby być wykorzystane na realizację
potrzeb wszystkich ludzi naszego miasta.
To po prostu czysta spychotechnika.
Najwyższa pora aby wyeliminować z budżetu
możliwość kierowania projektów przez OSP
czyt. straże pożarne które winny być zasilane
z innej puli. Wielokrotnie projekty stanowią
większość całej puli przeznaczonej na daną
dzielnice. W efekcie przepadają liczne drobne
projekty które faktycznie pozwoliłyby odczuć
społeczności
prawdziwe
dobrodziejstwo
budżetu obywatelskiego. Ta wieloletnia
praktyka straży powoduje że zanika prawdziwy
duch budżetu. Ogromna to strata. Najwyższa
pora to zmienić. I nie należy tłumaczyć braku
reakcji faktem, że straż jest jedynym punktem
gdzie gromadzi się społeczność. To po prostu
mija się z prawdą. Pozdrawiam i liczę na rychłe
zmiany.
Zbyt wiele zadań w miejscach, które nie są
dostępne dla ogółu mieszkańców.
Uważam że powinna być większa weryfikacja
projektów pod względem dostępności dla
mieszkańców. Boisko wybudowane z BO przy
ulicy
Lourdyjskiej
nigdy
nie
było
ogólnodostępne. Podobno to jest główne
założenie projektu. Ewidentnie korzysta
z niego szkółka piłkarska, która nawet nie ma
za to nakazu koszenia przyległego placu
zabaw. Trawa sięga tam ogrodzenia a śmieci
wysypują się z kosza. Uważam to za wielce
niesprawiedliwe ponieważ w 2020 r. wygrano
kolejny projekt z BO który również nie będzie
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ogólnodostępny.
Jeśli dobrze się orientuję to projekty zgłaszane
do BO mają być dostępne dla wszystkich.
Proszę zwrócić na to uwagę czy faktycznie tak
jest. Mam kilka przykładów działań które nie są
ogólnodostępne.
Są zadania realizowane
ogólnodostępne.

które

Jednostki OSP powinny
z budżetu dzielnicowego.

być

nie

są

wyłączone Jako zadania o charakterze ogólnomiejskim muszą
być zgłoszone zadania inwestycyjne na terenach
gminnych jednostek organizacyjnych (szkoły,
przedszkola, biblioteki, itp.) oraz na terenach
i w obiektach dzierżawionych od Gminy przez
organizacje pozarządowe posiadające wpis do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego, natomiast jeśli są to zadania
nieinwestycyjne, mogą zostać zgłoszone jako
zadania o charakterze dzielnicowym. (Poza
przypadkiem, gdy dotyczy to dzielnicy, w której nie
ma nieruchomości należących do gminnego zasobu
nieruchomości - wówczas zadanie inwestycyjne
może mieć charakter dzielnicowy).

INNE KRYTERIA WERYFIKACJI
Frustrujące
są
odrzucenia
wniosków Realizacja projektu zadań na terenie nienależącym
o naprawę asfaltu, chodnika itp. ponieważ do Gminy naruszałaby przepisy prawa w zakresie
część nieruchomości, działki czy drogi należy prawa własności.
do osoby prywatnej. Zwykłego obywatela
to wkurza, chcielibyśmy właśnie, aby w takich
sytuacjach miasto próbowało coś zrobić,
rozwiązać problem, poprawić jakość drogi,
chodnika, estetykę itp. - czegokolwiek dotyczy
proponowany wniosek. Nie może być tak, że
jedna osoba prywatna blokuje od lat remont
drogi (np. słyszałam, że tak jest w sytuacji ul.
Poleskiej) i miasto nic nie może zrobić. Liczy
się dobro wspólne, a nikt nie ma wątpliwości,
że remont dziurawych nawierzchni leży
w interesie wszystkich i naprawdę nie powinno
mieć znaczenia kto jest właścicielem którego
odcinka drogi. Ale nikt nie robi nic w tym
zakresie od lat, a wiec niestety nie
spodziewam się zmian na lepsze.
Stanowczo należy przemyśleć zasadę że Takie kryterium oceny projektów zadań zostało
projekt nie może generować kosztów uchwalone przez Radę Miasta Częstochowy.
większych niż 30% jego wartości przez bodaj
5 lat. To jest chore. (Niemal) każda inwestycja
generuje koszty. Liczenie od wartości??? to
trzeba zgłaszać złote kosze na śmieci - będą
tak drogie że przez 5 lat ich obsługa nie
przekroczy magicznych 30% ich wartości.
Projekty na sprzęt komputerowy w zasadzie
odpadają - amortyzacja, upgrade, serwis,
energia etc. - z pewnością przekroczą 30%
wartości sprzętu w ciągu 5 lat. Poza tym
należy też bilansować koszty i zyski - czy np.
zakup blokad na koła dla potrzeb straży
miejskiej to tylko koszt? bo ktoś to musi
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obsługiwać czy również przychód - w postaci
dochodów z mandatów i co ważniejsze
niezniszczonych, ocalonych trawników ???
Dlaczego wnioski o stacje rowerowe zostały Wynika to z zapisów Uchwały Nr 106.VIII.2019 Rady
odrzucone?
Miasta Częstochowy z dnia 14 marca 2019 r.
w sprawie tworzenia budżetu obywatelskiego,
z późn. zm.. Zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 15 ww.
uchwały, koszt utrzymania projektu w kolejnych
pięciu latach nie może przekroczyć łącznie 30%
wartości zgłoszonego projektu. Projekty dotyczące
stacji rowerowych nie spełniły tego kryterium.
ZDUBLOWANE PROJEKTY ZADAŃ
Dublujące
się
zadania
powinny
być
weryfikowane i dozgadniane z osobami
zgłaszającymi. Rozumiem że ciężko jest
zweryfikować wszystko,
aczkolwiek wiele
zadań się po prostu pokrywa a głosy
rozjeżdżają się na dwa - trzy zadania co
sprawia iż zadanie które de facto zmieniłoby
wiele, nie przechodzi.

W przypadku zauważenia pokrywania się zakresu
projektów zadań przez osobę weryfikującą,
kontaktuje się ona z autorami/autorkami projektów
zadań, informując o tym fakcie, jednak to do nich
należy ewentualna decyzja o wycofaniu projektu
zadania.
W przypadku zauważenia takiego faktu przez
mieszkankę/mieszkańca
przeglądającego
na platformie
internetowej
listę
zgłoszonych
Nie informujecie składających że są te same
projektów zadań, prosimy o jego zgłoszenie
pomysły aby ludzie mogli wycofać lub połączyć
do jednostki koordynującej budżet obywatelski
zadanie z innym autorem.
(Referat Dialogu i Praw Człowieka Wydziału Polityki
Społecznej), której pracownik skontaktuje się
z autorami/autorkami projektów zadań (jw.).
WERYFIKACJA
To nie jest budżet obywatelski tylko budżet
urzędniczy - robimy dokładnie to co chce
urzędnik a obywatel nie ma nic do gadania
i musi się z tym zgodzić, nie docierają do was
żadne argumenty można sobie postawić
karmnik dla ptaków albo jak w tej edycji hitem
jest stojak na rowery - nie słuchacie
społeczeństwa, nie staracie się pomóc
w realizacji jego projektu tylko je odrzucacie wszystkie projekty powinny być głosowane
i wybierane przez obywateli a później dopiero
weryfikowane i konsultowane merytorycznie
aby je zrealizować - nie nie bo nie, więcej
empatii.

Projekty zadań zgłaszane przez mieszkanki
i mieszkańców są weryfikowane pod względem
formalnoprawnym oraz dokonywana jest analiza
techniczna możliwości wykonania zadania w trakcie
jednego roku budżetowego. Zamiana kolejności
etapów – najpierw przeprowadzenie głosowania,
a dopiero później weryfikowanie wybranych do
realizacji projektów, mogłaby doprowadzić do
sytuacji, że znaczna część projektów wybranych nie
mogłaby być zrealizowana z powodu niespełnienia
ww. kryteriów, a tym samym zabrakłoby zadań
do realizacji, gdyby pozostałe nie uzyskały głosów.

Zbyt często odrzucane są projekty.

Ilość pozytywnie i negatywnie zweryfikowanych
projektów zadań zależy od tego, ile projektów
spełnia wymogi formalnoprawne określone Uchwałą
Rady Miasta.

Zła i nieuczciwa wycena projektu na podstawie
posiadanego
wcześniej
planu.
Cena
wykonania projektu była bardzo zawyżona
przez co nie było szans na zebranie
odpowiedniej ilości głosów. Wyceniane przez
wydział edukacji, projekt parkingu na terenie
szkoły.

Preliminarze
kosztów
realizacji
projektów
przygotowują właściwe merytorycznie jednostki
organizacyjne Urzędu Miasta lub podległe Gminie
Miastu Częstochowa jednostki organizacyjne,
w oparciu o swoją wiedzę merytoryczną oraz
przeprowadzone
rozeznanie
rynkowych
cen
realizacji projektu zadania.

Zadania powinny być opiniowane przez ludzi
posiadających mózg i potrafiących robić
z niego
użytek
czyli
wykluczamy
pracowników MZDiT którzy np. uważają że

Za weryfikację merytoryczną projektów zadań
odpowiadają jednostki organizacyjne Urzędu Miasta
lub podległe Gminie Częstochowa jednostki
organizacyjne,
właściwe
merytorycznie
pod
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sferyczne lustra na skrzyżowaniach są względem tematyki projektu zadania.
zagrożeniem dla pieszych bo kierowcy będą
jeździć dzięki nim szybciej a wyniesione
skrzyżowania to jakiś pomiot szatana.
Szczegółowa argumentacja dlaczego wniosek
został odrzucony powinna być publiczna dla
wszystkich razem z informacją personalną kto
taką opinię wydał.

Komentarze weryfikujących projekty zadań są
dostępne i publikowane na bieżąco na platformie
internetowej BO. Ponadto autor/autorka projektu
zadania otrzymuje powiadomienie na konto
użytkownika, z którego składał/a projekt zadania.
Informację kto imiennie weryfikował projekt zadania
można
uzyskać
w koordynującym
budżet
obywatelski Referacie Dialogu i Praw Człowieka
Wydziału Polityki Społecznej.

Każdy kogo projekt został odrzucony powinien
mieć prawo na odwołanie - ale jeśli projekt
został złożony drogą elektroniczną to
odwołanie też powinno być składane drogą
elektroniczną a nie tak jak w tej chwili że
odwołanie ma być pisemne wysłane pocztą
najlepiej za potwierdzeniem odbioru (dlaczego
odwołujący się ma ponosić koszty lub tracić
czas na bieganie po nie wiadomo jakich
pokojach w urzędzie miasta).

Każdej osobie
składającej projekt zadania
do budżetu
obywatelskiego,
w
przypadku
niedopuszczenia
projektu
do
głosowania,
przysługuje prawo do wniesienia odwołania od
decyzji do Prezydenta Miasta. Zasady i tryb
wniesienia odwołania określa § 5 ust. 8 Uchwały
Nr 106.VIII.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia
14 marca 2019 r. w sprawie tworzenia budżetu
obywatelskiego, z późn. zm.

GŁOSOWANIE
W głosowaniu powinni brać udział mieszkańcy Prawo udziału w głosowaniu mają mieszkańcy
zamieszkujący na stałe w Częstochowie.
Częstochowy. (§ 6 ust 2. Uchwały Nr 106.VIII.2019
Rady Miasta Częstochowy z dnia 14 marca 2019 r.
Powinna być również podana informacja czy
w sprawie tworzenia budżetu obywatelskiego,
np. Ukraińcy mieszkający w Częstochowie
z późn. zm.). Narodowość nie jest kryterium, które
mogą głosować.
mogłoby wykluczać jakąkolwiek mieszkankę lub
Kolejną
sprawą
jest
prawdopodobne mieszkańca z procesu głosowania w budżecie
dopuszczenie do głosowania obywateli Ukrainy obywatelskim.
- tylko dla zdobycia liczby głosów, bo przecież
oni nie są zainteresowani samym miastem.
Należy dokładnie analizować - kto głosuje
w budżecie!!!!!!!!
Nie rozumiem dlaczego nie przechodzą O tym, które projekty zadań zostaną zrealizowane,
projekty z większą ilością głosów.
decydują mieszkanki i mieszkańcy w głosowaniu.
Do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego są
Nie są uwzględniane zadania z największą
przeznaczone projekty zadań, które uzyskały
liczbą głosów.
najwyższą liczbę punktów, aż do wyczerpania puli
Budowa chodnika na niebezpiecznym odcinku środków w budżecie obywatelskim, odpowiednio na
ul. łódzkiej - projekt nie przeszedł. Krótki poziomie
ogólnomiejskim
i dzielnicowym.
odcinek, mało mieszkańców więc mało głosów W przypadku, w którym ilość środków na realizację
i przepadło. Szkoda. Szkoda też, że nie kolejnego projektu zadania na liście jest
mieszka tu ktoś "ważny". Za to mieszka tu mój niewystarczająca, do realizacji jest przeznaczony
syn, który porusza się na wózku inwalidzkim kolejny projekt, który jest możliwy do zrealizowania
i z braku chodnika musi jeździć niebezpieczną w kwocie jaka pozostała do dyspozycji. (§ 7 ust. 3 i 5
ulicą. Przykro.
Uchwały Nr 106.VIII.2019 Rady Miasta Częstochowy
z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie tworzenia
budżetu obywatelskiego, z późn. zm.).
Powinna być możliwość głosowania także Możliwość głosowania została w VII edycji BO
w formie papierowej.
ograniczona do formy elektronicznej z przyczyn
niezależnych, tj. z uwagi na panującą sytuację
epidemiologiczną i zachowanie bezpieczeństwa
sanitarnego.
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Intrygująca jest różnica pomiędzy głosami
oddanymi
na zadania
ogólnomiejskie
i dzielnicowe (ponad 2 tysiące), chyba powinno
się zgadzać.

Nie ma obowiązku, aby głosować zarówno
na zadania ogólnomiejskie, jak i dzielnicowe.
W każdej z dotychczasowych edycji budżetu
obywatelskiego zdarzały się osoby, które głosowały
wyłącznie na zadania dzielnicowe lub wyłącznie na
zadania ogólnomiejskie.
Zgodnie z § 6 ust. 14 Uchwały Nr 106.VIII.2019
Rady Miasta Częstochowy z dnia 14 marca 2019 r.
w sprawie tworzenia budżetu obywatelskiego,
z późn. zm., niewykorzystanie pełnej puli punktów
nie powoduje nieważności głosu.

PODZIAŁ ŚRODKÓW FINANSOWYCH
Projekt ogólnomiejski który "zjada" połowę Zasadę tę reguluje § 5 ust. 5 Uchwały
budżetu
przeznaczony
na
zadania Nr 106.VIII.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia
ogólnomiejskie to jakaś kpina.
14 marca 2019 r. w sprawie tworzenia budżetu
obywatelskiego, z późn. zm., zgodnie z którym koszt
realizacji
projektu
pojedynczego
zadania
o charakterze ogólnomiejskim nie może przekroczyć
50% puli środków przeznaczonych na zadania
ogólnomiejskie.
Zmniejszenie
tej
kwoty
uniemożliwiłoby
przeprowadzenie
droższych
inwestycji.
Należy wprowadzić zasadę, że w puli
dzielnicowej jeden projekt może konsumować
max. 50% środków przeznaczonych dla tej
dzielnicy. Da to większą szansę mniejszym
projektom na realizację, a także zwiększy
frekwencję, bo zaangażuje większą ilość
mieszkańców do zgłaszania, promowania
i głosowania w BO.

Takie rozwiązanie uniemożliwiałoby dzielnicom
małym, o małej liczbie mieszkańców, a więc
dysponujących stosunkowo niewielką pulą środków,
realizację droższych inwestycji.
(Np. w VII edycji budżetu obywatelskiego dzielnica
Podjasnogórska miała do dyspozycji 142 635 zł,
wobec 655 229 zł dzielnicy Północ czy 619 043 zł
dzielnicy Tysiąclecie).

Niektóre dzielnice, ze względu na swą
wielkość, mają mniejszy budżet. I dlatego
możnaby ustalić próg 50% ustalić dla części
z nich - tj. tylko dzielnic z największym
budżetem, np. tych powyżej 400 tys. zł.
To rozróżnienie gwarantowałoby możliwość
realizacji w mniejszych dzielnicach większych
projektów np. placów zabaw czy boisk.

Ustalenie odmiennych zasad dla poszczególnych
dzielnic powodowałoby ich nierówne traktowanie,
a ustalenie progu byłoby czysto arbitralne.
Ponadto z uwagi na rokroczne zmiany w liczbie
mieszkańców, a niekiedy także w obszarach
dzielnic, wysokość puli środków do dyspozycji dla
danej dzielnicy ulega co roku zmianom.
Wprowadzenie
proponowanego
rozwiązania
mogłoby
spowodować
chaos
informacyjny
w przypadku dzielnic o kwocie balansującej na
granicy ustalonego progu, gdyby obowiązujące dla
tej dzielnicy zasady zmieniały się z edycji na edycję.

REALIZACJA
Zadania uwzględnione w budżecie czasem Jeżeli ma miejsce sytuacja, że zadanie wybrane do
bywają nierealizowane.
realizacji przez mieszkanki i mieszkańców
w głosowaniu nie zostaje zrealizowane, dzieje się to
Kolejna sprawa to kwestia niezrealizowanych
z przyczyn
niezależnych,
niemożliwych
do
inwestycji ze względu na zbyt mały budżet
przewidzenia na etapie weryfikacji projektu zadania,
zadania. Zdarza się, iż zadanie zostanie
np. brak złożonych ofert lub zbyt wysoki koszt ofert
wybrane do realizacji a potem na etapie
w przetargach, sytuacja epidemiologiczna.
przetargu ze względu na zbyt mała kwotę
Od momentu weryfikacji projektu zadania i jego
na zadanie, zostaje zawieszone (patrz.: remont
wyceny do momentu rozpoczęcia jego realizacji
boiska rugby w Dźbowie - budżet 2016, czy też
w kolejnym roku budżetowym mija kilka miesięcy.
budowa ścieżki rowerowej od ulicy przyjemnej
W tym okresie może nastąpić wzrost cen. Ponadto
do SSE na Skorkach - budżet 2019). Budżet
wycena dokonywana na etapie weryfikacji jest
z niezrealizowanych
zadań
powinien
wyceną wstępną, niemożliwym do przewidzenia jest,
w kolejnym roku zwiększyć budżet na zadania
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w danej dzielnicy. Inaczej kwota po prostu jakie oferty na jego realizację zostaną złożone
przepada a inwestycji jak nie było tak nie ma. w momencie
przygotowywania
zamówienia/ogłoszenia przetargu.
Zgodnie z § 2 ust. 9 Zarządzenia Nr 1739.2017
Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 22 maja
2017 r. w sprawie instrukcji procesu realizacji
i monitoringu zadań w budżecie obywatelskim,
w przypadku
stwierdzenia
braku
możliwości
zrealizowania zadania z przyczyn, których nie było
można ustalić na etapie weryfikacji wniosków,
wybiera się do realizacji propozycję z listy
rankingowej odpowiednio zadań ogólnomiejskich lub
z listy rankingowej dzielnicy, z której wybrane
zadanie nie może być zrealizowane.
Kolejna sprawa to kiepska weryfikacja
realizacji projektów. Plac zabaw wykonany na
Wyczerpach ma kilka bardzo istotnych
fuszerek. Szkoda żeby inwestycja poszła na
marne. Proszę o solidne sprawdzanie
realizacji. Obecnie tego brak. Nawet uwagi
Matyjaszczyka do tego placu zabaw nie
zostały zrealizowane!

Ewentualne uwagi dot. realizacji zadań w ramach
budżetu
obywatelskiego
należy
kierować
do wydziału/jednostki merytorycznej odpowiadającej
za realizację danego projektu zadania. (Informację
o realizatorze
zadania
można
uzyskać
w koordynującym budżet obywatelski Referacie
Dialogu i Praw Człowieka Wydziału Polityki
Społecznej).

Na tablicach informujących że dana inwestycja Podanie takiej informacji oznaczałoby upublicznienie
jest z budżetu obywatelskiego, można wpisać danych
osobowych,
co
jest
niezgodne
pomysłodawcę (osobę która złożyła projekt do z obowiązującymi przepisami prawa.
BO).
INNE
Nie mam uwag stricte do samych zasad, mam
raczej
sugestię/ideę
aby
całościowym
dopełnieniem
inicjatywy
Budżetu
Obywatelskiego było swoiste "kompendium"
zrealizowanych dotychczas zadań z BO. Mam
na myśli np. specjalnie i wyłącznie
dedykowaną, MAPĘ gdzie każdy mieszkaniec
Częstochowy
mógłby
czytelnie
i PRZEJRZYŚCIE
przeglądać
zadania
zrealizowane
dzięki
wszystkim
(dotychczasowym oraz przyszłym) edycjom
BO. Mapa czytelna, przejrzysta, specjalnie
stworzona i dedykowana wyłącznie BO.
DOKŁADNA lokalizacja inwestycji, opis
projektu, koszt realizacji oraz kilka zdjęć
zrealizowanej inwestycji (wiadomo gdy jest to
np. pas rowerowy to 1-2 zdjęcia zaś gdy
chodzi np. o jakiś większy projekt wtedy więcej
zdjęć).
Byłaby
to
swoista
"baza
wiedzy/encyklopedia"
wszystkich
zrealizowanych zadań w ramach BO, gdzie
w jednym miejscu czytelnie i przejrzyście
każdy/a
częstochowianin/-nka
miałby
możliwość zapoznania się z rezultatami BO,
jak Częstochowa pozytywnie się zmienia dzięki
BO, że warto zgłaszać swoje projekty,
aktywnie głosować, gdyż można mieć realny
wpływ
na rozwój
miasta/swojej
dzielnicy/okolicy. W mojej opinii taka inicjatywa
jak specjalnie dedykowana "mapa-baza
danych" wszystkich zrealizowanych inwestycji

Na stronie www.konsultacje.czestochowa wybranie
zakładki „Archiwum BO i konsultacji” odsyła do
archiwalnej strony internetowej, gdzie można
znaleźć
zestawienie
wszystkich
zadań
zrealizowanych od I do VI edycji.
Wkrótce także na nowej platformie internetowej
zostaną opublikowane informacje dot. poprzednich
edycji. W poszczególnych dedykowanych im
zakładkach będzie można zapoznać się jakie
projekty zadań zostały w danej edycji zgłoszone,
wybrane do realizacji i zrealizowane. Ponadto nowa
platforma internetowa daje możliwość już na etapie
składania projektu zadania oznaczenia jego
lokalizacji przez autora/autorkę. W przypadku braku
takiego oznaczenia, w odniesieniu do projektów
zadań wybranych do realizacji będzie ono dodawane
na późniejszym etapie.
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(z ich opisami,kosztami,zdjęciami,dokładną
lokalizacją) w ramach BO przyczyniłaby się do
wzrostu popularności samego BO, zgłaszania
merytorycznych pomysłów, wzrostu frekwencji
w głosowaniach… takie kompendium BO
powinno mieć także widoczny odnośnik
na stronie UM aby jak największa liczba
mieszkańców mogła zapoznać się zadaniami,
myślę iż również w "przerwach" pomiędzy
kolejnymi nadchodzącymi edycjami BO, kiedy
to "nic się nie dzieje" w tej materii, "baza
danych
BO"
cieszyłaby
się
również
popularnością a co za tym idzie zwiększeniem
popularności BO, inicjatywy prospołecznej
w którą każdy może się zaangażować i która
przynosi realne i wymierne efekty dotyczące
życia mieszkańców. P.S MZDiT na swojej
stronie
zamieścił
odnośnik
do
mapy
z realizacjami
zadań
(https://mzd.czest.pl/4742-mieszkancy-wybralimy-wykonalismy-podsumowanie-bo-2020) ale
myślę że jeżeli chodzi o BO i jego
propagowanie to jednak powinien on mieć
osobną
specjalnie
dedykowaną,
mapę,
przejrzystą ,czytelną, okraszoną zdjęciami
i opisami zawierającą (jeżeli nie wszystkie
poprzednie to od tegorocznej, bo kiedyś trzeba
zacząć, i kolejnych następnych edycji BO)
zadania zrealizowane dzięki BO. Nawet tak
"z sentymentu" każdy mieszkaniec mógłby tam
zobaczyć
jak
Częstochowa/jego
dzielnica/okolica się zmieniła dzięki BO.
Zabronić panu prezydentowi promocji swojej Decyzja o wizytacji Prezydenta Miasta w miejscach
osoby akcjami z BO które to są wybierane realizacji zadań realizowanych w ramach budżetu
przez obywateli a organizowane i wykonywane obywatelskiego leży wyłącznie w jego gestii.
przez Was - urzędników. Prezydent nic w tych
zadaniach
nie
robi
poza
jeżdżeniem
i chwaleniem się nimi.
ja bym prosił od was upominek bo was bardzo W przypadku dostępności jakichkolwiek materiałów
lubię [imię i nazwisko] zadzwońcie do mnie promocyjnych, są one dystrybuowane wśród
[numer telefonu i adres]
mieszkanek i mieszkańców podczas wydarzeń
miejskich, na których prowadzone są działania
informacyjno-promocyjne
dot.
budżetu
obywatelskiego.
Przekazane opinie i uwagi uwagi zostały wnikliwie omówione podczas wysłuchania publicznego, które
odbyło się w formie online w dn. 2 lutego 2021 r.
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REALIZACJA PROJEKTÓW WYBRANYCH PODCZAS VI EDYCJI BUDŻETU
OBYWATELSKIEGO
W 2020 roku realizowano inwestycje wybrane przez mieszkanki i mieszkańców podczas VI edycji
budżetu obywatelskiego. Informacje na temat liczebności zadań prezentuje poniższa tabela:
Zadania
ogółem

ogólnomiejskie

dzielnicowe

wybrane do realizacji
127

9

118

niezrealizowane
7

0

7

zrealizowane w miejsce niezrealizowanych – kolejne z listy
rankingowej
1

0

1

zrealizowane w ramach powstałych oszczędności
8

0

8

ogółem realizowanych
129

9

120

125

8

117

4

1

3

w tym:
zakończona realizacja
w trakcie realizacji w dn.
31.12.2020 r.

Zestawienie zadań zrealizowanych, na łączną kwotę 6 491 393,02 zł:
Numer Nazwa zadania
zadania

Jednostka Szacunkowy
realizująca koszt realizacji

Koszt
poniesiony

Zadania ogólnomiejskie
409

Rewitalizacja boisk hybrydowych MOSiR IZ
Raków oraz doposażenie specjalistyczne
infrastruktury

1 150 000,00 zł

725 604,52 zł

581

Doposażenie placów rodzinnej rekreacji
IZ
w dzielnicach: Błeszno, Brzeziny, Raków,
Stare Miasto, Stradom i WyczerpyAniołów

1 116 000,00 zł

w trakcie
realizacji

477

Zakup umundurowania i środków ochrony KOSO
indywidualnej dla OSP Kuźnica
Marianowa

25 000,00 zł

24 993,60 zł

161

Zakup sprzętu sportowego dla dzieci
i młodzieży uczęszczających na zajęcia
sportowe na stadionie przy ulicy
Kopalnianej w dzielnicy Dźbów

KPS

32 000,00 zł

32 000,00 zł

377

Częstochowianie sterylizują i kastrują
swoje psy i koty za darmo

OŚR

31 000,00 zł

22 435,60 zł

406

Domki dla kotów wolnożyjących vol. 2

OŚR

4 000,00 zł

3 813,00 zł
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629

Wyposażenie bibliotek osiedlowych
w drukarkę i kserokopiarkę dla
mieszkańców

KPS

5 000,00 zł

5 001,37 zł
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Oczyszczenie miasta z zakazów
wyprowadzania psów w parkach
miejskich, które są niezgodne
z orzecznictwem NSA

OŚR

2 500,00 zł

0 zł
zrealizowane
przez OŚR
z własnych
środków

569

Światła aktywne w nocy – Poprawa
bezpieczeństwa pieszych

MZDiT

3 000,00 zł

2 999,97 zł

567

Rozbudowa placu zabaw przy
ul. Wypalanki w Częstochowie

IZ

149 496,00 zł

148 590,19 zł

408

Monitoring na pętli autobusowej przy
ul. Brzezińskiej

NA

130 000,00 zł

50 440,68 zł

281

Biblioteka dla wszystkich

KPS

20 000,00 zł

20 003,66 zł

Błeszno

Częstochówka-Parktika
164

Budowa monitoringu na osiedlu Parkitka

NA

260 000,00 zł

180 066,27 zł

118

Chrońmy Aleje Brzozową przed
parkowaniem aut pomiędzy drzewami

MZDiT

20 000,00 zł

19 803,00 zł

444

Budki lęgowe dla ptaków w dzielnicy
Częstochówka-Parkitka

OŚR

2 100,00 zł

2 073,96 zł

269

Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci
i młodzieży – rozwijamy ciało i ducha! w dzielnicy Częstochówka-Parkitka

KPS

2 000,00 zł

2 000,00 zł

213

Budowa placu rekreacji ruchowej i placu
zabaw przy ulicy ZdrowejIZ

IZ

200 000,00 zł

w trakcie
realizacji

363

Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP KOSO
Liszka Dolna

85 000,00 zł

84 913,05 zł

513

Zakup urządzeń do prania i suszenia
ubiorów pożarniczych dla OSP Dźbów

KOSO

55 000,00 zł

54 981,00 zł

520

Zakup umundurowania wyjściowego dla
druhów i dla członków orkiestry
pożarniczej z OSP Dźbów

KOSO

20 000,00 zł

20 000,00 zł

263

Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci
i młodzieży – rozwijamy ciało i ducha! w dzielnicy Dźbów

KPS

2 000,00 zł

2 000,00 zł

Dźbów

Gnaszyn-Kawodrza
184

Przebudowa nawierzchni ulicy Wygodnej

MZDiT

160 000,00 zł

143 111,30 zł

116

Plac zabaw – Kawodrza Dolna dzieciom
– przy Szkole Podstawowej nr 46
w Częstochowie

Ed

30 000,00 zł

27 620,00 zł

354

Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP KOSO
Gnaszyn

35 000,00 zł

35 000,00 zł

462

Darmowa sterylizacja i kastracja psów
i kotów posiadających właścicieli
w dzielnicy Gnaszyn-Kawodrza

6 500,00 zł

6 350,00 zł

OŚR
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192

PlayStation 4 dla dzieci i młodzieży
w dzielnicowej świetlicy GnaszynKawodrza

PS

5 000,00 zł

4 985,00 zł

188

Zajęcia kalisteniki z trenerem – plac
street workout na Gnaszynie

KPS

6 440,00 zł

6 440,00 zł

391

Obniżenie krawężnika na ciągu pieszorowerowym ul. Drzewna

MZDiT

3 000,00 zł

2 984,41 zł

267

Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci
i młodzieży – rozwijamy ciało i ducha! w dzielnicy Gnaszyn-Kawodrza

KPS

2 000,00 zł

2 000,00 zł

Grabówka
196

Budowa oświetlenia na przejściu dla
pieszych przy ul. Odrodzenia

MZDiT

25 000,00 zł

31 997,22 zł

443

Stacja dla rowerów miejskich

KPS

156 794,00 zł

127 474,80 zł

463

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

OŚR

6 500,00 zł

2 602,00 zł

47

„Odkupmy” i my – zakup i montaż
OŚR
nowoczesnych koszy na psie nieczystości
w dzielnicy Grabówka

12 000,00 zł

11 906,00 zł

198

Remont ul. Wiolinowej

MZDiT

15 000,00 zł

32 856,23 zł

174

Przebudowa chodnika w ul. Ludowej

MZDiT

139 000,00 zł

109 114,40 zł

87

Budowa oświetlenia drogowego
w dzielnicy Kiedrzyn

MZDiT

52 000,00 zł

46 642,68 zł

114

Budowa przystanku na ulicy Stefana
Kisielewskiego

MZDiT

35 000,00 zł

29 720,42 zł

465

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

OŚR

6 500,00 zł

2 790,00 zł

374

Odnowienie znaków poziomych na
drogach w dzielnicy Kiedrzyn – ścieżka
rowerowa i przejścia dla pieszych

MZDiT

37 000,00 zł

36 776,99 zł

181

Zakaz wyprzedzania na skrzyżowaniu
ul. Sejmowej z ul. Jacka Kuronia

MZDiT

5 000,00 zł

4 920,00 zł

228

Przebudowa chodnika przy
ul. Poznańskiej na odcinku od
ul. Szczecińskiej do ul. Lwowskiej

MZDiT

368 000,00 zł

226 499,07 zł

424

Kosze na śmieci wzdłuż ulicy Wręczyckiej MZDiT
i Wielkoborskiej

4 200,00 zł

4 169,70 zł

466

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

OŚR

6 500,00 zł

2 340,00 zł

217

Nowa tablica ogłoszeniowa w miejsce
starej

OŚR

2 000,00 zł

1 960,50 zł

270

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

KPS

2 000,00 zł

2 000,00 zł

Kiedrzyn

Lisiniec

27

Mirów
261

Przebudowa II etapu chodnika
ul. Mirowska

MZDiT

232 000,00 zł

222 987,58 zł

Ostatni Grosz
189

Biblioteki Ostatniego Grosza miejscem
spotkań wszystkich

KPS

130 000,00 zł

130 001,27 zł

555

Wymiana nawierzchni bitumicznej przed
blokiem Aleja Niepodległości 29
w Częstochowie

IZ

60 000,00 zł

66 000,00 zł

447

Darmowa sterylizacja i kastracja psów
i kotów posiadających właścicieli
w dzielnicy Ostatni Grosz

OŚR

6 500,00 zł

1 991,20 zł

450

Za Grosz zieleni

OŚR

2 500,00 zł

4 986,36 zł

199

Montaż stojaków rowerowych przy
Pływalni Krytej

KPS

5 400,00 zł

9 003,60 zł
(zrealizowany
zakup,
w trakcie
montażu)

446

Tablice informacyjne w dzielnicy Ostatni
Grosz

OŚR

8 000,00 zł

7 401,50 zł

593

Klomb Marcin w dzielnicy Ostatni Grosz

OŚR

3 500,00 zł

3 470,04 zł

594

Klomb Jan w dzielnicy Ostatni Grosz

OŚR

4 500,00 zł

4 461,48 zł

592

Klomb Robert w dzielnicy Ostatni Grosz

OŚR

1 800,00 zł

1 762,56 zł

590

Klomb Paweł w dzielnicy Ostatni Grosz

OŚR

2 500,00 zł

2 494,80 zł

Podjasnogórska
210

Pomoce edukacyjne i wyposażenie
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5

Ed

140 000,00 zł

139 999,04 zł

490

Budki lęgowe dla ptaków w dzielnicy
Podjasnogórska

OŚR

1 300,00 zł

1 277,13 zł

271

Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci
i młodzieży – rozwijamy ciało i ducha! w dzielnicy Podjasnogórska

KPS

2 000,00 zł

2 000,00 zł

Północ
207

Wszystko dla użytkowników Filii nr 10 i 20 KPS

69 200,00 zł

69 202,01 zł

518

Przebudowa ulicy Jerzego Kukuczki

MZDiT

380 000,00 zł

319 461,68 zł

320

Domek dla jeża i jerzyka w dzielnicy
Północ

OŚR

2 000,00 zł

1 875,00 zł

419

Przebudowa chodnika – bezpieczne
dojście z przystanku przy Alei
Wyzwolenia do ul. Zbigniewa Herberta

MZDiT

20 000,00 zł

15 556,01 zł

321

Domki dla kotów w dzielnicy Północ

OŚR

2 000,00 zł

1 906,50 zł

546

Przebudowa łącznika rowerowego –
Korytarz Północny

MZDiT

17 500,00 zł

16 773,71 zł

491

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

OŚR

6 500,00 zł

6 430,00 zł

545

Bezpieczniejszy przejazd rowerem pod
Korytarzem Północnym

MZDiT

9 500,00 zł

9 348,00 zł

28

193

Stacja naprawy rowerów przy pętli
tramwajowej

426

MZDiT

5 054,00 zł

4 920,00 zł

Remont przejścia dla pieszych na ul. gen. MZDiT
Stanisława Sosabowskiego

28 000,00 zł

22 216,83 zł

166

Warsztaty plastyczno-kinezjologiczne dla KPS
dzieci w okresie ferii zimowych (od 202001-13 do 2020-01-24)

1 500,00 zł

1 500,00 zł

262

Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci
i młodzieży – rozwijamy ciało i ducha! w dzielnicy Północ

2 000,00 zł

2 000,00 zł

388

Remont krawężników na skrzyżowaniu
MZDiT
gen. Augusta Fieldorfa-Nila z ul. gen.
Stanisława Sosabowskiego i rtm. Witolda
Pileckiego

27 000,00 zł

24 017,16 zł

208

Biblioteka – Twoja osiedlowa przystań

60 000,00 zł

60 005,82 zł

86

Dostosowanie wejścia do budynku szkoły Ed
do potrzeb dzieci niepełnosprawnych
w SP 34

30 000,00 zł

30 000,00 zł

71

Ogród sensoryczny dla dzieci w SP 34

Ed

9 500,00 zł

9 500,00 zł

583

Rower Miejski na Placu Orląt Lwowskich

KPS

156 794,00 zł

127 474,80 zł

12

Parking [nowa nazwa: Budowa parkingu
II etap w ul. Stefana Okrzei]

MZDiT

50 000,00 zł

66 283,33 zł

449

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

OŚR

6 500,00 zł

6 370,00 zł

403

Stacja rowerów miejskich obok stadionu
RKS

KPS

156 794,00 zł

127 474,79 zł

KPS

Raków
KPS

Stare Miasto
411

Światła na przejściu dla pieszych przy
ul. Krakowskiej 45 – zadbajmy o nasze
bezpieczeństwo!

MZDiT

90 000,00 zł

89 790,00 zł

276

Zakup książek i doposażenia dla Filii
nr 16 i 18 oraz zakup mebli dla Filii nr 18

KPS

47 000,00 zł

47 002,23 zł

460

Kino na leżakach na Starym Mieście

KPS

10 000,00 zł

10 000,00 zł

494

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

OŚR

6 500,00 zł

6 360,00 zł

290

Przebudowa chodnika przy
ul. Krakowskiej 80

MZDiT

55 000,00 zł

94 728,40 zł

437

Przebudowa chodnika przy Miejskim
Przedszkolu nr 17 – ul. Kozia 18

MZDiT

53 000,00 zł

45 482,75 zł

423

Budki lęgowe dla ptaków w dzielnicy
Stare Miasto

OŚR

1 700,00 zł

1 676,19 zł

588

Modernizacja ogrodzenia przy SP nr 21
ul. Sabinowska 7 w Częstochowie

IZ

250 000,00 zł

241 685,48 zł

78

Budowa placu zabaw dla dzieci przy SP
nr 16 ul. Ułańska 5/7 w Częstochowie

IZ

150 000,00 zł

107 920,82 zł

Stradom

29

497

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

OŚR

6 500,00 zł

5 725,00 zł

186

Kino na leżakach Stradom

KPS

10 000,00 zł

10 000,00 zł

230

Stradom Czyta

KPS

15 000,00 zł

15 001,17 zł

541

Konkurs na najpiękniejsze
„Bożonarodzeniowe Stradomskie
świąteczne podwórko”

KPS

1 500,00 zł

1 500,00 zł

381

Polepszenie widoczności na drodze
rowerowej – Al. Boh. Monte Cassino

MZDiT

4 000,00 zł

3 998,60 zł

332

Oznakowanie poziome na drogach
rowerowych – linie jednostronnie
przekraczalne

MZDiT

15 000,00 zł

14 840,26 zł

385

Obniżenie krawężnika na drodze
rowerowej oraz oznakowanie pionowe –
ul. Jagiellońska przy ul. Kościelnej

MZDiT

3 000,00 zł

0,00 zł
zrealizowane
przez MZDiT
w ramach innej
inwestycji

390

Poprawa działania radarów rowerowych
na Stradomiu

MZDiT

10 000,00 zł

9 999,90 zł

Śródmieście
242

Zakup książek, audiobooków
i wzbogacenie oferty kulturalnej bibliotek
w Śródmieściu

KPS

90 000,00 zł

90 000,32 zł

125

Centrum rozwoju multimedialnoruchowego dla dzieci Śródmieście
w MP 23

Ed

91 800,00 zł

91 757,90 zł

601

Zadrzewienie i posadzenie krzewów
w dzielnicy Śródmieście

OŚR

28 000,00 zł

27 999,00 zł

94

Instalacja monitoringu przy ul. Marka
Perepeczki i teren przyległy

NA

75 000,00 zł

44 347,24 zł

412

Budki lęgowe dla ptaków w dzielnicy
Śródmieście

OŚR

1 500,00 zł

1 492,68 zł

570

Kino na Leżakach Śródmieście!

KPS

10 000,00 zł

10 000,00 zł

499

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

OŚR

6 500,00 zł

5 190,00 zł

482

Zestaw do ratownictwa medycznego dla
Stowarzyszenia Sztab Ratownictwa
i Łączności w Częstochowie RESCUE
TEAM

Zd

6 500,00 zł

6 353,70 zł

459

Bezpłatny kurs języka hiszpańskiego

KPS

1 200,00 zł

1 200,00 zł

394

Pielęgnacja zieleni przy
ul. Gąsiorowskiego 3

OŚR

3 000,00 zł

2 925,00 zł

135

Zakup gier planszowych do Biblioteki
Młodzieżowej

KPS

1 500,00 zł

1 500,00 zł

453

Zagospodarowanie zielenią terenu przy
Al. Jana Pawła II (zakończenie
ul. Partyzantów – rejon parkingu)

OŚR

4 000,00 zł

3 994,60 zł

30

Trzech Wieszczów
232

Zakup książek, mebli i wyposażenia dla
Filii nr 5 przy ul. Krasińskiego 4

KPS

50 000,00 zł

50 001,73 zł

153

Centrum nauk przyrodniczych i integracji
międzypokoleniowej w Szkole
Podstawowej nr 33 im. Marii Kownackiej
w Częstochowie

Ed

128 436,00 zł

128 420,22 zł

558

Przebudowa chodnika przy ulicy
Xawerego Dunikowskiego

MZDiT

50 000,00 zł

48 917,47 zł

527

Zielony skwerek w dzielnicy Trzech
Wieszczów

OŚR

3 000,00 zł

2 999,16 zł

265

Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci
i młodzieży – rozwijamy ciało i ducha! w dzielnicy Trzech Wieszczów

KPS

2 000,00 zł

2 000,00 zł

501

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

OŚR

6 500,00 zł

1 460,00 zł

Tysiąclecie
309

Przebudowa chodników przy ulicy
Stanisława Worcella

MZDiT

255 000,00 zł

130 571,24 zł

5

Przebudowa odcinków dróg Polskiego
Czerwonego Krzyża – Obrońców Poczty
Gdańskiej – Obrońców Westerplatte –
Łącznik dzielnicowy Tysiąclecie

MZDiT

330 000,00 zł

w trakcie
realizacji

504

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

OŚR

6 500,00 zł

6 500,00 zł

17

Woreczki i kosze na psie odchody
w dzielnicy Tysiąclecie

OŚR

3 000,00 zł

2 300,00 zł

154

Joga dla mieszkańców miasta
Częstochowy w okresie od 2020-02-03
do 2020-12-22

KPS

7 800,00 zł

1 127,08 zł

589

Stojak rowerowy przy bloku Wodzickiego
111

OŚR

650,00 zł

650,00 zł

IZ

543 000,00 zł

365 187,00 zł

IZ

416 281,00 zł

512 355,23 zł

Wrzosowiak
7

Budowa kompleksu sportowego
w dzielnicy Wrzosowiak w Częstochowie

Wyczerpy-Aniołów
481

Rozbudowa placu rekreacji przy
ul. Kontkiewicza w Częstochowie

Zawodzie-Dąbie
8

Przebudowa chodnika wzdłuż ulicy gen.
Wilhelma Orlik-Ruckemanna

MZDiT

310 000,00 zł

270 168,42 zł

266

Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci
i młodzieży – rozwijamy ciało i ducha! w dzielnicy Zawodzie-Dąbie

KPS

2 000,00 zł

2 000,00 zł

511

Darmowa sterylizacja i kastracja psów
i kotów posiadających właścicieli
w dzielnicy Zawodzie-Dąbie

OŚR

6 500,00 zł

5 150,00 zł

31

170

Zakup nowości wydawniczych,
doposażenie i wzbogacenie oferty
kulturalnej w Filii 2

KPS

35 000,00 zł

35 002,12 zł

328

Pas rowerowy w Alei Pokoju

MZDiT

30 000,00 zł

29 766,00 zł

379

Przebudowa wjazdu i wyjazdu z drogi
rowerowej na ul. Legionów

MZDiT

15 000,00 zł

34 958,20 zł

553

Remont krawężników na drodze
rowerowej – ul. Michała Faradaya

MZDiT

35 000,00 zł

36 615,12 zł

ŁĄCZNIE: 9 468 489,00 zł

6 491 393,02 zł
UWAGA:
Całościowy
poniesiony
koszt nie
uwzględnia
kosztu zadań
pozostających
w trakcie
realizacji (zad.
581, zad. 213,
zad. 5).

Nieznany jest ostateczny koszt 3 zadań, które wedle sprawozdań na dzień 31.12.2020 r. pozostają
w realizacji, a ich sumaryczny szacunkowy koszt wynosi 1 646 000,00 zł (tj. „Doposażenie placów
rodzinnej rekreacji

w dzielnicach: Błeszno, Brzeziny, Raków, Stare Miasto, Stradom i Wyczerpy-

Aniołów” – 1 116 000,00 zł, „Budowa placu rekreacji ruchowej i placu zabaw przy ulicy Zdrowej” –
200 000,00 zł, „Przebudowa odcinków dróg Polskiego Czerwonego Krzyża – Obrońców Poczty
Gdańskiej – Obrońców Westerplatte – Łącznik dzielnicowy Tysiąclecie” – 330 000,00 zł).
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