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Kontrola działalności Prezydenta Miasta w zakresie zadań realizowanych przez 
Wydział Rozwoju Miasta w zakresie Budżetu Obywatelskiego 

 

I. Podstawy funkcjonowania Budżetu Obywatelskiego 
 
Mając na celu budowanie warunków dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego uchwałą nr XLVI/1067/14 z dnia 

26 lutego 2014 r. w sprawie podjęcia działań związanych z przygotowaniem budżetu obywatelskiego Rada 
Miasta zobowiązała Prezydenta do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu przygotowanie 
regulacji prawnych określających zasady realizacji budżetu obywatelskiego. Radni w uchwale, zadeklarowali też 
zabezpieczenie środków finansowych w budżecie miasta Katowice na rok 2015 na ten cel w kwocie 
10 000 000 zł. Uchwałą nr VI/79/15 z dnia 4 marca 2015 r. Radni zadeklarowali na wniosek Prezydenta Miasta 
Katowice zabezpieczenie w budżecie miasta na rok 2016 środków finansowych w kwocie 20 000 000 zł na 
realizację zadań objętych Budżetem Obywatelskim.   
 
Do zakresu działalności WRM należy:  

1. Ocena merytoryczna wniosków w ramach Budżetu Obywatelskiego przekazanych do Wydziału 
Rozwoju Miasta. 

2. Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami organizacyjnymi w zakresie zebrania 
informacji, niezbędnych do przeprowadzenia oceny merytorycznej składanych wniosków w ramach 
Budżetu Obywatelskiego. 

3. Współpraca z podmiotami składającymi wnioski w ramach Budżetu Obywatelskiego. 
4. Przygotowywanie zestawień zbiorczych dotyczących wniosków rozpatrywanych przez Wydział 

Rozwoju Miasta w ramach Budżetu Obywatelskiego. 
5. Opracowywanie sprawozdań z realizacji zadań wybranych w ramach Budżetu Obywatelskiego 

 

II. Realizacja Budżetu Obywatelskiego w roku 2015 
 
Podstawa prawna 

• Zarządzenie Nr 2058/2014 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 13 maja 2014 r.  w sprawie określenia 
zasad i harmonogramu realizacji Budżetu Obywatelskiego na rok 2015 

• Zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice Nr 134/2015 z dnia 24 marca 2015 r. zmieniające zarządzenie 
w sprawie określenia zasad i harmonogramu realizacji Budżetu Obywatelskiego na rok 2015 – 

dot. zawarcia Umowy o współpracy, jako warunku rozpoczęcia realizacji inwestycji na terenach 

spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. 
• Zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice Nr 411/2015 z dnia 26 sierpnia 2015 r. zmieniające 

zarządzenie w sprawie określenia zasad i harmonogramu realizacji Budżetu Obywatelskiego na rok 
2015 - dot. wniosków o ujęcie w wyjątkowych przypadkach zadań w wykazie wydatków 

niewygasających oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
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Weryfikacja wniosków 
Zgodnie z regulaminem na etapie weryfikacji merytorycznej, Wydział Rozwoju Miasta zgodnie z kartą analizy 
zadania ustalał, czy:  

• Zadanie należy do zadań własnych gminy/powiatu 
• Zadanie jest zgodne z obowiązującymi w gminie strategiami i programami 
• Zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, w tym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
• Stan własnościowy terenu wskazany przez wnioskodawcę jest wskazały prawidłowo/nieprawidłowo 

umożliwia/nieumożliwia realizację zadania 
• Znane uwarunkowania techniczne, przyrodnicze, przestrzenne, społeczne umożliwiają realizację 

wnioskowanego zadania 
• Wobec terenu objętego wnioskowanym zadaniem nie toczy się postępowanie 
• Teren objęty wnioskowanym zadaniem nie jest przeznaczony na inny cel 
• Zakres rzeczowy zadania nie jest objęty innym zadaniem planowanym do realizacji przez Miasto w roku 

bieżącym, przyszłym lub latach następnych 
• Zweryfikowany koszt realizacji wnioskowanego zadania jest równy/niższy/wyższy z kosztem wskazanym 

w formularzu ale mieści się/przekracza kwotę przeznaczoną na zadania dla danej jednostki pomocniczej 
• Realizacja zadania spełnia wymogi celowości, gospodarności racjonalności wydatkowania środków 

publicznych (w tym z uwzględnieniem przyszłych szacunkowych kosztów eksploatacji)  
 
Spośród 326 wniosków, które przeszły etap weryfikacji formalnej do Wydziału Rozwoju Miasta zostało 
skierowanych 18. Spośród nich 3 zostały zaopiniowane pozytywnie, a 15 negatywnie. Dodatkowo 5 wniosków 
zostało przekazanych do zaopiniowana innym jednostkom.   
 
Zestawienie wniosków zaopiniowanych negatywnie przedstawia tabela poniżej. 
 
Tabela 1 Zestawienie wniosków zaopiniowanych negatywnie na etapie II przez WRM 
ID  Tytuł Uzasadnienie negatywnego zaopiniowania 

 
11/1/2014 

Spójny program ścieżek rowerowych z 
uwzględnieniem wypożyczalni rowerów i stacji 
przesiadkowych 

Wskazany zakres przedsięwzięcia wymaga znacznej 
przebudowy istniejącego układu drogowego (nie ma 
możliwości w sposób bezinwestycyjny wytyczenia ścieżek 
rowerowych na wskazanych ciągach ulicznych spełniających 
normy i przepisy prawa). Zweryfikowany koszt realizacji 
zadania (uwzględniając przyjęte założenia) to 2 019 660, co 
przekracza środki przeznaczone na realizację zadań 
w jednostce pomocniczej.  

19/2/2014 
Spójny program ścieżek rowerowych z 
uwzględnieniem wypożyczalni rowerów i stacji 
przesiadkowych 

Wskazany zakres przedsięwzięcia wymaga znacznej 
przebudowy istniejącego układu drogowego (nie ma 
możliwości, w sposób bezinwestycyjny, wytyczenia ścieżek 
rowerowych spełniających normy i przepisy prawa na 
wskazanych ciągach ulicznych). Zweryfikowany koszt 
realizacji zadania (uwzględniając przyjęte założenia) to 
2 019 660 i przekracza środki przeznaczone na realizację 
zadań w tej jednostce pomocniczej. 
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ID  Tytuł Uzasadnienie negatywnego zaopiniowania 

5/5/2014 
Spójny program ścieżek rowerowych z 
uwzględnieniem wypożyczalni rowerów i stacji 
przesiadkowych 

Wskazany zakres przedsięwzięcia wymaga znacznej 
przebudowy istniejącego układu drogowego (nie ma 
możliwości, w sposób bezinwestycyjny, wytyczenia ścieżek 
rowerowych spełniających normy i przepisy prawa na 
wskazanych ciągach ulicznych). Zweryfikowany koszt 
realizacja zadania (uwzględniając przyjęte założenia) to 
2 019 660, co przekracza środki przeznaczone na realizację 
zadań w tej jednostce pomocniczej. 

10/6/2014 
Odtworzenie historyczne zabytkowego 
ogrodzenia przy dawnej międzywojennej 
kolonii kolejowej w Katowicach – Ligocie 

Proponowana lokalizacja to tereny stanowiące własność 
Skarbu Państwa i pozostające we władaniu osób fizycznych, 
co jest niezgodne z § 1 ust. 4 Regulaminu Budżetu 
Obywatelskiego w Mieście Katowice. 

2/8/2014 Centrum rodzinnej rozrywki 

Zadanie niezgodne z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego 
w rejonie ulic: Ossowskiego – Bocheńskiego. Zgodnie z jego 
zapisami obszar przeznaczony jest pod funkcje zabudowy 
usługowej, obiektów produkcji, składów i magazynów, 
z zielenią towarzyszącą. 

5/8/2014 Skatepark 
 

Zadanie niezgodne z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego 
w rejonie ulic: Ossowskiego – Bocheńskiego. Zgodnie z jego 
zapisami obszar przeznaczony jest w południowej części pod 
funkcje zabudowy usługowej, obiektów produkcji, składów 
i magazynów, z zielenią towarzyszącą. Natomiast północna 
część przeznaczona jest pod zieleń urządzoną. 

20/8/2014 Rowerowy plac zabaw 

Zadanie niezgodne z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego 
w rejonie ulic: Ossowskiego – Bocheńskiego. Zgodnie z jego 
zapisami obszar przeznaczony jest pod funkcje zabudowy 
usługowej, obiektów produkcji, składów i magazynów, 
z zielenią towarzyszącą. 

1/13/2014 
Budowa „Miasteczka ruchu drogowego” 
w Katowicach w rejonie ulic Modrzewiowa -
Wiązowa - Wajdy 

Na zaproponowanych terenach przebiegają liczne sieci 
uzbrojenia podziemnego, co wpłynie na znaczne zwiększenie 
kosztów realizacji zadania, w związku z koniecznością 
wykonania przekładek. Z tego powodu realizacja zadania nie 
spełnia wymogu gospodarności i wydatkowania środków 
publicznych. 

14/13/2014 Obiekt sportowo-rekreacyjny (ul. Wrocławska) 
Zweryfikowany koszt realizacji zadania to 934 400 zł, co 
przekracza ilość środków przeznaczonych z Budżetu 
Obywatelskiego dla tej jednostki pomocniczej. 

13/15/2014 
Turystyczna stylizowana kolejka drogowa 
"Balkan" łącząca Szopienice, Nikiszowiec, 
Giszowiec z Doliną Trzech Stawów 

Stan własnościowy terenu jest wskazany nieprawidłowo 
i uniemożliwia realizację zadania. Proponowana trasa 
przebiega przez teren trzech jednostek pomocniczych, co 
jest niezgodne z § 1 ust. 2 punkt 6 Regulaminu Budżetu 
Obywatelskiego w Mieście Katowice. 
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ID  Tytuł Uzasadnienie negatywnego zaopiniowania 

3/20/2014 Zamiana nawierzchni boiska (ul. Stellera 4) 
Zweryfikowany koszt realizacji zadania dla kompleksowego 
zakresu przedsięwzięcia (ułożenie nawierzchni z trawy 
syntetycznej na podbudowie z drenażem) przekracza budżet 
jednostki pomocniczej. Całość – 356 880 zł. 

6/20/2014 Budowa kortu tenisowego o sztucznej 
nawierzchni (ul. Stellera 4) 

Pełnowymiarowy kort tenisowy ma wymiary 18,27x36,57m, 
wskazana działka do zagospodarowania posiada wymiary 
31,5x23m, co uniemożliwia prawidłową realizację 
wnioskowanego zadania. 

4/22/2014 
Budowa ścieżki rekreacyjno – rowerowej z 
punktami przystankowymi i widokowymi w 
ramach rewitalizacji okolic stawu w dolinie 
rzeki Mlecznej 

Zakres rzeczowy wnioskowanego zadania obejmuje 
wykonanie ścieżki rowerowej, której fragment zgodnie 
z załącznikiem do wniosku, przebiega przez działki 
stanowiące własność SP oraz działkę osoby fizycznej, co jest 
niezgodne z § 1 ust. 4 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego 
w Mieście Katowice. 

9/22/2014 Boisko wielofunkcyjne 
Zweryfikowany koszt realizacja zadania (uwzględniając 
przyjęte założenia) to 414 500, co przekracza środki 
przeznaczone na realizację zadań w tej jednostce 
pomocniczej. 

10/22/2014 Park&Ride 
Nieokreślony ostatecznie zakres rzeczowy planowanej 
inwestycji spółki PKP DLKA S.A. na odcinku Katowice - 
Ligota - Tychy Miasto, nie pozwala pozytywnie zweryfikować 
uwarunkowań techniczno-przestrzennych realizacji zadania. 

 
 
Głosowanie 
W głosowaniu trwającym od 17 do 21 września 1 pracownik WRM było obecnych w punkcie do głosowania 
i odpowiadał za jego prawidłowy przebieg. 
Żaden z opiniowanych przez WRM wniosków nie został wybrany do realizacji w głosowaniu mieszkańców. 
Zestawienie wszystkich zadań wybranych w głosowaniu mieszkańców zostało zawarte w Programie Zadań 
Społecznych i Gospodarczych Miasta Katowice na rok 2015.  
 
Sprawozdanie: 
W lipcu 2015 WRM przystąpił do opracowania sprawozdania półrocznego z realizacji zadań w ramach Budżetu 
Obywatelskiego. Sprawozdanie zawarte zostało w Sprawozdaniu z Programu Zadań Społecznych 
i Gospodarczych.  
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III. Realizacja Budżetu Obywatelskiego w roku 2016 
 
Podstawa prawna: 

• Zarządzenie Nr 127/2015 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie określenia 
zasad i harmonogramu realizacji Budżetu Obywatelskiego na rok 2016 

• Zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice Nr 412/2015 z dnia 26 sierpnia 2015 zmieniające zarządzenie 
w sprawie określenia zasad i harmonogramu realizacji Budżetu Obywatelskiego na rok 2016 – 
dot. wniosków o ujęcie w wyjątkowych przypadkach zadań w wykazie wydatków niewygasających oraz 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
 
W stosunku do poprzedniej edycji zmienił się sposób weryfikacji wniosków. Etap weryfikacji merytorycznej (II) 
został podzielony na dwie części (A i B). Na etapie IIA wszystkie wnioski kierowane są równolegle do Wydziału 
Rozwoju Miasta, Wydziału Budownictwa i Wydziału Gospodarki Mieniem, a na etapie II B wnioski trafią do 
komórek organizacyjnych, do których kompetencji należą wnioskowane zadania.  
 
Weryfikacja wniosków:  
Na etapie II A WRM sprawdzał czy: 

• Czy teren objęty wnioskowanym zadaniem jest przeznaczony na inny cel (jeżeli TAK to należy wskazać 

cel, na jaki przeznaczony jest teren objęty wnioskowanym zadaniem); 
• Czy zakres rzeczowy zadania jest objęty innym zadaniem planowanym do realizacji przez Miasto w roku 

bieżącym, przyszłym lub latach następnych (jeżeli TAK to należy wskazać zadanie, które obejmuje 

zakres rzeczowy wnioskowanego zadania). 
 

Z 335 wniosków do WRM trafiło 265 wniosków. Pozostałe wnioski ze względu na ich „miękki charakter” trafiły 
bezpośrednio do komórek organizacyjnych, do których kompetencji należą wnioskowane zadania. 
Spośród otrzymanych 265 wniosków 238 stanowiły wnioski lokalne, a 27 wnioski ogólnomiejskie.  Wśród 
wniosków lokalnych 231 zostało zaopiniowanych pozytywnie, a 7 wniosków zostało zaopiniowanych negatywnie 
(L/5/3/2015, L/9/6/2015, L/11/13/2015, L/10/15/2015, L/14/19/2015,L/3/21/2015, L/10/21/2015). 6 wniosków 
zostało zaopiniowanych negatywnie, ponieważ wskazany we wniosku teren jest przeznaczony na inny cel, 
a 1 wniosek został zaopiniowany negatywnie ponieważ teren wskazany we wniosku przeznaczony jest na inny 
cel a także zakres zadania pokrywał się z planowanym zakresem inwestycji miejskiej. Do 2 wniosków lokalnych 
zostały zgłoszone uwagi (L/8/1/2015, L/10/1/2015), które zawierały informację o trwającej inwestycji na jednej ze 
wskazanych działek. 
Wśród wniosków ogólnomiejskich 26 zostało zaopiniowanych pozytywnie, a 1 wniosek został zaopiniowany 
negatywnie. Do 5 wniosków WRM zostały zgłoszone uwagi (M/22/2015, M/26/2015,  M/30/2015, M/32/2015, 
M/33/2015).  
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Zestawienie wniosków lokalnych i ogólnomiejskich zaopiniowanych negatywnie przez WRM na etapie IIA 
przedstawiają tabele 2 i 3.  
 
Tabela 2 Zestawienie wniosków zaopiniowanych negatywnie na etapie IIA przez WRM - wnioski lokalne 
ID  Tytuł Uzasadnienie negatywnego zaopiniowania 

5/3/2015 
Rewitalizacja "ścieżki zdrowia" dla 
rowerzystów i spacerowiczów, mieszkańców 
Zawodzia 

Teren objęty wnioskowanym zadaniem (działka 156/1) jest 
przeznaczony na realizację zadania Katowicki System 
Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł "Zawodzie"  
W ramach zadania Katowicki System Zintegrowanych 
Węzłów Przesiadkowych - węzeł "Zawodzie" wykonana 
zostanie  wykonana ścieżka rowerowa oraz chodnik. 

9/6/2015 Wykonanie ogrodzenia Szkoły Podstawowej 
nr 34 

Teren objęty wnioskowanym zadaniem bezpośrednio 
graniczy z terenem, na którym będzie realizowana inwestycja 
Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - 
węzeł „Ligota” 

11/13/2015 Sport miejski - BOISKO PANNA FOOTBALL 

Wnioskowane zadanie zlokalizowane jest na terenie 
zakończonej w 2014 inwestycji - budowa siedziby Narodowej 
Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach 
współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej. Wykonane 
zagospodarowanie terenu objęte jest gwarancjami 
wykonawcy. 

10/15/2015 Boisko ze sztuczną nawierzchnią - dla 
młodzieży z prawdziwą pasją 

Teren objęty wnioskowanym zadaniem jest przeznaczony na 
realizację inwestycji Budowa trzech basenów w dzielnicach 

14/19/2015 
Wybieg dla psów - miejsce aktywnego 
wypoczynku z psem w sąsiedztwie lasu przy 
ul. Radockiego i Bażantów 

Zgłoszona lokalizacja może być kolizyjna z planowaną linią 
tramwajową (Budowa szybkiego tramwaju na południe - 
budowa nowej linii tramwajowej: pętla Brynów - pętla 
Kostuchna) 

3/21/2015 
Budowa wybiegu dla psów dla Osiedla 
Bażantów, Murapol, Mała Skandynawia, 
Odrodzenia 

Zgłoszona lokalizacja może być kolizyjna z planowaną linią 
tramwajową (Budowa szybkiego tramwaju na południe - 
budowa nowej linii tramwajowej: pętla Brynów - pętla 
Kostuchna) 

10/21/2015 
Budowa strefy rekreacji dla dzieci i młodzieży 
z placem zabaw, mini boiskiem i siłownią 
zewnętrzną przy ul. Leszczynowej 

Wnioskowany teren jest przeznaczony pod inwestycję pn. 
„Budowa układu komunikacyjnego w południowych 
dzielnicach miasta Katowice” 

 
Tabela 3 Zestawienie wniosków zaopiniowanych negatywnie na etapie IIA przez WRM – wnioski ogólnomiejskie 
ID  Tytuł Uzasadnienie negatywnego zaopiniowania 

M/6/2015 
Budowa parkingu na niezagospodarowanym 
terenie u wylotu ul. Gnieźnieńskiej z Aleją 
Korfantego 

Wnioskowany teren jest przeznaczony na realizację zadania: 
Budowa przedłużenia ul. Stęślickiego do ul. Bohaterów 
Monte Cassino w Katowicach   etap I - Przedłużenie 
ul. Stęślickiego do Al. Korfantego i ul. Konduktorskiej 

 
 
Na etapie IIB analiza zgłoszonych projektów zadań polegała na: 

• przygotowaniu szacunkowego kosztorysu dla projektu i porównaniu go z kosztorysem sporządzonym 
przez wnioskodawcę, 

• ocenie faktycznej możliwości realizacji, przy uwzględnieniu poniższych zagadnień: 
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o czy zadanie należy do zakresu zadań własnych gminy/powiatu 
o czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w gminie strategiami i programami; 
o czy zadanie jest zgodne z prawem lokalnym; 
o czy zadanie jest możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego 
o czy znane uwarunkowania techniczne, przyrodnicze, przestrzenne, społeczne umożliwiają 

realizację wnioskowanego zadania; 
o czy realizacja zadania spełnia wymogi celowości, gospodarności i racjonalności wydatkowania 

środków publicznych w związku z przyszłymi szacunkowymi kosztami eksploatacji.  
 
Do WRM na tym etapie trafiło 19 wniosków. Dwa wnioski, których zakres rzeczowy pokrywał się oraz wskazana 
była ta sama lokalizacja, na prośbę wnioskodawców zostały połączone (dot. wniosków L/3/8/2015 oraz 
L/4/8/2015). Łącznie pozytywnie zostały zaopiniowane 4 wnioski (3 lokalne, 1 ogólnomiejski), a 11 zostało 
zaopiniowanych negatywnie (9 lokalnych, 2 ogólnomiejskie). 3 wnioski dotycząca rozbudowy stacji wypożyczalni 
rowerów miejskich zostały przekazane do zaopiniowania do Instytucji Kultury – Katowice Miasto Ogrodów. 
Wydział Rozwoju Miasta uczestniczył także w weryfikacji 1 wniosku Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów. Tabele 
4 i 5 przedstawiają zestawienie wniosków zaopiniowanych negatywnie przez Wydział Rozwoju Miasta na etapie 
IIB.  
Tabela 4 Zestawienie wniosków zaopiniowanych negatywnie na etapie IIB przez WRM – wnioski lokalne 
ID  Tytuł Uzasadnienie negatywnego zaopiniowania 

L7/2/2015 
Ścieżka rowerowa przez hałdę, wyburzenie 
budynku Załęska Hałda 28, biblioteka, dom 
seniora 

Wyznaczona przez wnioskodawcę trasa ścieżki rowerowej 
przebiega przez przewidywany ślad drogi klasy głównej tzn. 
przedłużenie ul. Bocheńskiego od autostrady A4 w kierunku 
południowym zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice – 
II edycja (uchwała nr XXI/483/12 Rady Miasta Katowice 
z dania 25 kwietnia 2012 r.). Niemożliwe jest również 
wyburzenie budynku przy ul. Załęska Hałda 28 zgodnie 
z opinią wydaną przez WGM. Z uwagi na charakter i zakres 
wnioskowanego przedsięwzięcia zadanie jest niemożliwe do 
wykonania w jednym roku budżetowym.   

L/10/2/2015 Boisko sportowe - Załęska Hałda-Brynów 

Zadanie nie spełnia kryterium celowości, gospodarności 
i racjonalności wydatkowania środków publicznych, 
ponieważ w zaproponowanej lokalizacji boisko byłoby 
oddalone od zabudowy mieszkaniowej i istotnych skupisk 
ludności. Ponadto problemem jest duże zacienienie terenu, 
które ma wpływ na ograniczenie czasu korzystania 
z obiektu. Dodatkowo, wnioskowany teren miejski 
zlokalizowany bezpośrednio przy węźle autostrady A4, 
może stanowić w całości przyszłą ofertę inwestycyjną 
Miasta Katowice.  
 

L/31/6/2015 Obiekt wielofunkcyjny 
Koszt realizacji przewyższa budżet danej jednostki 
pomocniczej, niemożliwe jest zaprojektowanie i wykonanie 
inwestycji w jednym roku budżetowym. 
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ID  Tytuł Uzasadnienie negatywnego zaopiniowania 

L/14/7/2015 Ubikacja miejska przy ul. Szewczenki 

Wniosek zaopiniowany negatywnie z uwagi na uzbrojenie 
terenu (przez działkę przebiega kolektor kanalizacji 
meczowej o średnicy 1000). Zadanie jest niezgodne ze 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Katowice – II edycja (uchwała nr 
XXI/483/12 Rady Miasta Katowice z dania 25 kwietnia 2012 
r.) w którym na przedmiotowym terenie planowana jest 
droga.  

L/15/11/2015 Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz ze 
strefą darmowego Internetu 

Wniosek zaopiniowany negatywnie z uwagi na liczne 
uzbrojenie terenu oraz uwarunkowania przestrzenne (zbyt 
bliskie sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej) 

L/7/16/2015 Janowskie murale galerią art. na wolnym 
powietrzu 

Zadanie nie spełnia wymogów celowości, gospodarności 
i racjonalności wydatkowania środków publicznych ze uwagi 
na planowane docieplenie budynków w latach 2018-2020. 
Ponadto regulamin Budżetu Obywatelskiego dopuszcza do 
realizacji zadania, które dotyczą inwestycji jedynie na 
gruntach będących użytkowaniu wieczystym lub 
stanowiących własność spółdzielni albo wspólnot 
mieszkaniowych.  

L/10/19/2015 Bezpieczne drogi i boisko 
Wniosek zaopiniowany negatywnie z uwagi na całkowity 
koszt, który przewyższa budżet danej jednostki 
pomocniczej.  

L/12/19/2015 SKATEPARK dla dzieci i młodzieży - 
pozytywna aktywność przy Zdrowej 

Wniosek zaopiniowany negatywnie. Uwarunkowania 
przyrodniczo-techniczne uniemożliwiają realizację 
wnioskowanego zadania. Przez centralną część 
wnioskowanej działki przebiega zarurowany odcinek rzeki 
Mlecznej. (Pkt. 5) 

L/5/20/2015 Boisko terenowe do piłki nożnej 
o nawierzchni trawiastej 

Pomimo zmniejszenia wymiarów boiska do 30x62m koszt 
budowy boiska przewyższył kwotę przeznaczoną na daną 
jednostkę pomocniczą. Boisko powinno być wykonane 
razem z odwodnieniem z uwagi na późniejszy koszt 
utrzymania obiektu. Również uwarunkowania przestrzenne 
i przyrodnicze uniemożliwiają realizację wnioskowanego 
zadania z uwagi na bliskie sąsiedztwo rzeki.  

 
 
Tabela 5 Zestawienie wniosków zaopiniowanych negatywnie na etapie IIB przez WRM –ogólnomiejskie 
ID  Tytuł Uzasadnienie negatywnego zaopiniowania 

M/15/2015 
Wykonanie ścieżki rowerowej i szerokiego 
chodnika prowadzącego z os. Witosa na 
basen Bugla 

Niemożliwe jest zaprojektowanie i wykonanie inwestycji 
w jednym roku budżetowym. Poprowadzenie wnioskowanej 
infrastruktury rowerowej wymaga poszerzenia pasa 
drogowego na pewnych odcinkach, nie wykluczona jest 
ingerencja w obszar ogródków działkowych lub treny obcych 
właścicieli. Dodatkowo konieczne pozyskanie nieruchomości 
42/34, 42/3, 42/37 w celu uzyskania ciągłości ścieżki 
rowerowej. Dla zachowania bezpieczeństwa ruchu 
drogowego niezbędne jest dostosowanie skrzyżowań, a tym 
doposażenie w sygnalizację świetlną przejścia przez 
ul. Bocheńskiego co może znacznie podnieść koszty 
realizacji zadania. 
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ID  Tytuł Uzasadnienie negatywnego zaopiniowania 

M/22/2015 Ubikacje publiczne 

Wniosek zaopiniowany negatywnie ponieważ wyłączenia 
wymagają 4 lokalizacje z 5 co skutkuje, że większa część 
inwestycji nie może być zrealizowana. 
 
Lokalizacja 1 (Kościuszki) – działka nr 8, KM 86  - w tym 
miejscu planowana jest inwestycja miejska pn. Rozbudowa 
Drogi Krajowej nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do 
budowanego węzła z ul. Armii Krajowej – IV etap 
Lokalizacja 2 (Kościuszki) – działka nr 75/3, KM 41, która 
sąsiaduje z zadaniem pn. Katowicki System Zintegrowanych 
Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Brynów Pętla” gdzie 
w ramach zagospodarowania terenu przewidziana jest taka 
sama funkcja 
Lokalizacja 3 (Morawa) – 1712/32, KM 2 – na tym terenie 
funkcjonują toalety sezonowe 
Lokalizacja 4 (Murckowska) – 313 i 310, KM 42 – teren 
zadrzewiony oraz posiada liczne uzbrojenie podziemne.  

 
Głosowanie 
 
W głosowaniu trwającym od 18 do 21 września 3 pracowników WRM było obecnych w punktach do głosowania 
i odpowiadało za jego prawidłowy przebieg. 
Jeden z opiniowanych przez WRM wniosków został wybrany do realizacji w głosowaniu mieszkańców – wniosek 
L/3/8/2015 pn. Extremalny Plac Zabaw, którego zweryfikowany koszt wynosi 450 tys. zł. Zadanie to zgłoszone 
było w jednostce pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa i uzyskało 759 głosów (największa liczba głosów w JP8). 
Zadanie będzie realizowane przez Zakład Zieleni Miejskiej. 
Zestawienie wszystkich zadań wybranych w głosowaniu mieszkańców zostanie zawarte w Programie Zadań 
Społecznych i Gospodarczych Miasta Katowice na rok 2016.  

IV. Umowa o współpracy ze spółdzielniami i wspólnotami mieszkaniowymi 
 
Regulamin Budżetu Obywatelskiego dopuszcza realizację zadań na terenach stanowiących własność lub 
będących w użytkowaniu wieczystym spółdzielni lub wspólnot mieszkaniowych. Celem umożliwienia realizacji 
takiego wniosku konieczne jest dołączenie Oświadczenia Podmiotu będącego właścicielem lub użytkownikiem 
wieczystym danego terenu wskazanego pod lokalizację obiektu o zobowiązaniu do korzystaniu z obiektu lub 
infrastruktury na wskazanych w Oświadczeniu zasadach. Oświadczenie przewiduje również zawarcie Umowy 
z Miastem w tej sprawie, która powtórzy ww. zasady korzystania (m.in.  powszechne udostępnienie obiektu, 
utrzymanie porządku i czystości, utrzymanie obiektu w należytym stanie, ponoszenie kosztów związanych 
z podatkiem od nieruchomości, ubezpieczenie obiektu). Zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowice Nr 134/2015 
z dnia 24 marca 2015 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad i harmonogramu realizacji Budżetu 
Obywatelskiego na rok 2015 wprowadzono zmianę w Regulaminie Budżetu Obywatelskiego, która podkreśliła, że 
warunkiem rozpoczęcia realizacji zadania na terenach będących w użytkowaniu wieczystym lub stanowiących 
własność spółdzielni mieszkaniowych albo wspólnot mieszkaniowych jest zawarcie Umowy o współpracy na 
podstawie oświadczenia, o którym mowa w §1 ust. 6 Regulaminu pomiędzy Miastem Katowice – jednostkami 
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organizacyjnymi miasta Katowice a podmiotami wymienionymi w §1 ust. 5 Regulaminu (przed zmianą kwestia 
podpisania Umowy pojawiała się tylko we wzorze Oświadczenia) .  
Wydział Rozwoju Miasta opracował wzór Umowy, który został skonsultowany ze służbami finansowymi jak 
i prawnymi zarówno Urzędu jak i jednostek organizacyjnych miasta, które zgodnie z Regulaminem otrzymały do 
realizacji wnioski złożone w trybie Budżetu Obywatelskiego. Służby prawne Urzędu pozytywnie zaopiniowały 
wzór Umowy pod względem formalno-prawnym. 
Wzór Umowy o współpracy przy realizacji zadania publicznego zgłoszonego w trybie Budżetu Obywatelskiego 
został przedstawiony Kartą Informacyjną w dniu 18.08.2015 r. Po uzyskaniu akceptacji Prezydenta wzór Umowy 
został przekazany do jednostek organizacyjnych, których kierownicy zostali upoważnieni na podstawie odrębnych 
pełnomocnictw do ich zawarcia ze spółdzielniami i wspólnotami mieszkaniowymi.  
Dla wszystkich zadań, których realizacja odbywa się na terenach spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych umowy 
o współpracy zostały podpisane, a spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe nie zgłosiły do nich żadnych uwag. 
Jednak ze względu na czas podpisania Umów, realizacja zadań może się opóźnić. 
Z uwagi na model realizacji wprowadzony w trybie Budżetu Obywatelskiego polegający na realizacji zadań 
publicznych na wniosek mieszkańców, na terenach stanowiących własność lub będących w użytkowaniu 
wieczystym spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej, tryb współpracy Miasta wprowadzony 
Zarządzeniem PMK Nr 959A/2012 z podmiotem występującym o realizację zadania użyteczności publicznej (dot. 
realizacji przez Miasto obiektów sportowo-rekreacyjnych, takich jak place zabaw czy boiska wielofunkcyjne na 
podstawie wniosków mieszkańców – przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych o realizację zadań użyteczności 
publicznej), utracił zasadność.  

V. Pozostała działalność w zakresie BO: 
• Odpowiadanie na pisma, wnioski i interpelacje związane z Budżetem Obywatelskim 
• Udział w spotkaniach informacyjnych z mieszkańcami 

 
 
 


