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Wyniki konsultacji z Suwalską Radą Działalności Pożytku Publicznego 

i z Radą Sportu przy Prezydencie Miasta Suwałk 

projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie konsultacji społecznych  

z mieszkańcami Miasta Suwałki dotyczących Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2023 r. 

 

Organizacja zgłaszająca - Suwalska Rada Działalności Pożytku Publicznego 

 

Lp. 

Opinie i uwagi zgłoszone w trakcie konsultacji 
 

Uzasadnienie do 

wprowadzenia zmian 

 

 

Stanowisko

Prezydenta 

Miasta 

Suwałk 

dotychczasowy 

zapis: 

 

proponowana zmiana 

zapisu  

lub treść nowego zapisu: 

1. § 3.2 

1) projekty mikro 

o wartości 

nieprzekraczającej 

25 tys. zł. - 100 tys 

zł; 

2) projekty małe 

o wartości od 25 do 

150 tys. zł. - 

600 tys. zł; 

3) projekty duże 

o wartości od 

150 do 900 tys. zł - 

1 950 tys zł. 

1) projekty mikro 

o wartości 

nieprzekraczającej 

25 000,00 zł. - 

100 000,00 zł; 

2) projekty małe 

o wartości od 25 000,00 

do 150 000,00 zł. - 

900 000,00 zł; 

3) projekty duże 

o wartości od 

150 000,00 do 

500 000,00 zł - 

1 650 000,00 zł. 

Przeniesienie kwoty 

300 000,00 zł z puli projektów 

dużych do puli projektów 

małych pozwoli na 

zrealizowanie większej liczby 

inicjatyw, co będzie nagrodą 

za aktywność obywatelską. 

W projektach dużych 

inwestycyjnych proponujemy 

maksymalną kwotę 

dofinansowania 500.000 zł. 

Pozwoli to na realizację 

większej liczby projektów.  
Ujednolicenie zapisu liczb. 

Propozycja 

nieprzyjęta. 

2. § 5.5 

Projekty mające 

charakter działań 

tzw."miękkich", tj. 

zadania 

o charakterze 

nieinwestycyjnym, 

między innymi 

zadania 

o charakterze 

społecznym, 

integracyjnym, 

kulturalnym, 

edukacyjnym, 

sportowym lub 

rekreacyjnym 

nie mogą być 

składane 

w kategorii 

projektów małych 

i dużych. 

Wykreślić Nie powinno się 

uniemożliwiać realizacji 

projektów nieinwestycyjnych 

(społecznych itp.) w grupach 

projektów małych i dużych, 

ograniczając je jedynie do 

mikro, czyli o kosztach do 

25 000,00 zł. O tym, jakie 

projekty zostaną zrealizowane 

powinna decydować wyłącznie 

liczba głosów mieszkańców. 

Propozycja

nieprzyjęta. 

3. § 5  

brak 

W ramach Suwalskiego 

Budżetu 

Obywatelskiego na 2023 

r. nie dopuszcza się 

realizacji 

projektów na terenie 

stanowiącym własność 

Gminy Miasta Suwałki, 

Jesteśmy za usunięciem 

możliwości lokowania 

projektów budżetu 

obywatelskiego na terenie 

placówek oświatowych.  

Wątpliwym jest, żeby projekty 

zrealizowane na terenie szkół, 

przedszkoli i żłobków były 

Propozycja 

przyjęta. 
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będącym w trwałym 

zarządzie 

szkół i placówek w 

rozumieniu Ustawy o 

systemie oświaty (Dz.U. 

z 2021 r. poz. 1915 z 

późn. zm.) i Ustawy 

Prawo oświatowe (Dz. 

U. 2021 r. poz. 1082 z 

późn. zm.) oraz żłobków 

w rozumieniu 

Ustawy o opiece nad 

dziećmi w wieku do lat 

3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 

75 z późn. zm.). 

 

ogólnodostępne, a taka jest 

naczelna zasada Budżetu 

Obywatelskiego. SBO nie 

powinien stawać się 

alternatywą na przekazywanie 

pieniędzy publicznych na 

zadania szkół, przedszkoli i 

żłobków podporządkowanych 

samorządowi, tym samym 

zabierając środki na realizację 

rzeczywiście oddolnych 

inicjatyw mieszkańców. 

Placówki te mają 

niewspółmiernie większe 

możliwości pozyskiwania 

głosów od szeregowych 

mieszkańców, za którymi nie 

stoją żadne instytucje. Do 

przewidzenia są też wyniki 

głosowania na takie projekty, 

bo istnieje duże 

prawdopodobieństwo, że 

wygra najliczniejsza szkoła. 

Warto zauważyć, iż mimo 

przeprowadzonej w 2020 r. na 

sesji Rady Miejskiej w 

Suwałkach dyskusji nad 

projektem uchwały SBO na 

2021 rok i dopuszczaniem 

szkół i innych placówek do 

tego, by można było na ich 

terenie realizować projekty w 

ramach SBO, mieszkańcy 

Suwałk nie zgłosili żadnego 

projektu do realizacji w żadnej 

z tych placówek.  

4. §  6 3)  

są sprzeczne 

z przyjętymi 

planami, strategiami 

i programami 

Miasta Suwałki; 

które stoją w 

sprzeczności z 

obowiązującymi w 

Mieście strategiami i 

programami; 

 

Poprawka redakcyjna. Propozycja

nieprzyjęta. 

5. § 6 6)  

nie spełniają 

kryterium 

celowości 

i gospodarności; 

 

nie spełniają kryterium 

celowości i 

gospodarności, które 

należy rozumieć jako 

zastosowanie 

optymalnych środków 

do osiągnięcia 

założonych celów, 

wykorzystania środków 

w sposób oszczędny i 

wydajny, 

proporcjonalności 

nakładów potrzebnych 

do jego realizacji do 

Uzupełnienie. Propozycja

przyjęta. 
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planowanych efektów; 

6.  § 6  7) 

mają charakter 

projektów 

autorskich, chyba 

że przewidują 

nieodpłatne 

przeniesienie praw 

autorskich (we 

wniosku) na Miasto 

i wybór realizatora 

w trybie 

konkurencyjnym 

(konkurs ofert), w 

tym w oparciu o 

przepisy ustawy 

Prawo Zamówień 

Publicznych. 

mają charakter 

projektów autorskich, 

chyba że przewidują 

nieodpłatne 

przeniesienie praw 

autorskich (we wniosku) 

na Miasto lub 

uwolnienie praw 

autorskich np. w formie 

licencji GPL lub CC-BY 

(Creative Commons - 

uznanie autorstwa), a 

także wybór realizatora 

w trybie 

konkurencyjnym 

(konkurs ofert), w tym 

w oparciu o przepisy 

ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych. 

Uzupełnienie. 

Licencje GPL (General Public 

License) oraz CC-BY 

(Creative Commons) to 

licencje otwarte, dające 

największe swobody 

licencjobiorcy.  

GPL to licencja wolnego i 

otwartego oprogramowania i 

dotyczy tworów cyfrowych, a 

CC-BY dotyczy wszelkich 

innych utworów autorskich. 

Licencja GPL zapewnia 

wolność uruchamiania 

programu w dowolnym celu, 

wolność analizowania, jak 

program działa i 

dostosowywania go do swoich 

potrzeb, wolność 

rozpowszechniania 

niezmodyfikowanej kopii, 

wolność udoskonalania 

programu i publicznego 

rozpowszechniania własnych 

ulepszeń, dzięki czemu może z 

nich skorzystać cała 

społeczność. 

Licencja CC-BY pozwala na 

kopiowanie, zmienianie, 

rozprowadzanie, 

przedstawianie i wykonywanie 

utworu jedynie pod warunkiem 

oznaczenia autorstwa. 

Propozycja

przyjęta. 

7. § 6 

brak 

zakładają wykonanie 

wyłącznie jednego z 

elementów (etapów) 

realizacji projektu (np. 

sporządzenia 

dokumentacji 

projektowej), które w 

latach kolejnych będzie 

wymagało wykonania 

dalszych jego 

elementów (etapów), 

nieuwzględnionych we 

wniosku na dany rok, 

Projekt realizowany w 

budżecie obywatelskim 

powinien być ukończony w 

ciągu jednego roku. Nie można 

zakładać, że w kolejnej edycji 

zrealizuje się jego następny, 

niezbędny etap. 

Propozycja

przyjęta. 

8. § 6 

brak 

zawierają bezpośrednie 

lub pośrednie wskazanie 

potencjalnego 

wykonawcy projektu, 

trybu jego wyboru lub 

zastrzeżonych znaków 

Projekt realizowany w 

budżecie obywatelskim nie 

powinien być reklamą 

konkretnego podmiotu.  

Propozycja 

przyjęta. 
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towarowych; 

9. § 6 

brak 

reprezentują interes 

prywatnych 

przedsiębiorców i 

innych podmiotów 

prowadzących 

działalność 

gospodarczą, albo 

stanowią reklamę 

działalności takiego 

podmiotu. 

Projekty składane w budżecie 

obywatelskim nie powinny 

stanowić reklamy podmiotów 

prowadzących działalność 

gospodarczą. 

Propozycja

przyjęta. 

 

 

Organizacja zgłaszająca – Rada Sportu przy Prezydencie Miasta Suwałk 

 

Lp. 
Opinie i uwagi zgłoszone w trakcie konsultacji 

Uzasadnienie do 

wprowadzenia zmian 

Stanowisko 

Prezydenta 

Miasta 

Suwałk 

dotychczasowy 

zapis: 

 

proponowana zmiana 

zapisu  

lub treść nowego zapisu: 

1.  § 17 ust. 3  

W przypadku, w 

którym nie 

wystarcza środków 

na realizację 

kolejnego projektu 

z listy, decyzję o 

uwzględnieniu 

projektu w 

budżecie miasta 

oraz o środkach 

przeznaczonych na 

jego realizację 

podejmuje Rada 

Miejska na wniosek 

Prezydenta Miasta 

Suwałk 

§ 17 ust. 3  

W przypadku, w którym 

nie wystarcza środków 

na realizację kolejnego 

projektu z listy, decyzję 

o uwzględnieniu 

projektu w budżecie 

miasta oraz o środkach 

przeznaczonych na jego 

realizację podejmuje 

Rada Miejska na 

wniosek Prezydenta 

Miasta Suwałk 

W § 2 pkt 6) jest napisane 

„Prezydencie – należy przez to 

rozumieć Prezydenta Miasta 

Suwałk”. Wobec powyższego 

nie ma zasadności powielania 

w treści uchwały o jakiego 

prezydenta chodzi. 

Propozycja 

przyjęta. 

2.  § 17 ust. 5  

W przypadku, gdy 

w wyniku 

dwukrotnie 

przeprowadzonej 

procedury 

udzielenia 

zamówienia 

publicznego suma 

kosztów realizacji 

projektu w danej 

grupie przekroczy 

kwoty, o których 

mowa w § 3 pkt 2, 

realizacja projektu 

uzależniona będzie 

§ 17 ust. 5  

W przypadku, gdy w 

wyniku dwukrotnie 

przeprowadzonej 

procedury udzielenia 

zamówienia publicznego 

suma kosztów realizacji 

projektu w danej grupie 

przekroczy kwoty, o 

których mowa w § 3 pkt 

2, realizacja projektu 

uzależniona będzie od 

zgody Wnioskodawcy 

na zmniejszenie zakresu 

projektu lub 

przeznaczenia na niego 

W § 2 pkt 6) jest napisane 

„Prezydencie – należy przez to 

rozumieć Prezydenta Miasta 

Suwałk”. Wobec powyższego 

nie ma zasadności powielać w 

treści uchwały o jakiego 

prezydenta chodzi. 

 

Propozycja 

przyjęta. 
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od zgody 

Wnioskodawcy na 

zmniejszenie 

zakresu projektu 

lub przeznaczenia 

na niego przez 

Radę Miejską, na 

wniosek Prezydenta 

Miasta Suwałk, 

dodatkowych 

środków z budżetu 

miasta. Brak zgody 

Wnioskodawcy na 

zmniejszenie 

zakresu projektu 

lub brak 

możliwości 

przeznaczenia 

dodatkowych 

środków z budżetu 

miasta będzie 

równoznaczny z 

rezygnacją z 

realizacji danego 

projektu i 

skierowaniem do 

realizacji kolejnego 

projektu, który w 

danej grupie 

uzyskał największą 

liczbę głosów. 

przez Radę Miejską, na 

wniosek Prezydenta 

Miasta 

Suwałk, dodatkowych 

środków z budżetu 

miasta. Brak zgody 

Wnioskodawcy na 

zmniejszenie zakresu 

projektu lub brak 

możliwości 

przeznaczenia 

dodatkowych środków z 

budżetu miasta będzie 

równoznaczny z 

rezygnacją z realizacji 

danego projektu i 

skierowaniem do 

realizacji kolejnego 

projektu, który w danej 

grupie uzyskał 

największą liczbę 

głosów. 

3. 
Załącznik nr 1 do 

uchwały Rady 

Miejskiej w 

Suwałkach: 

Klauzula 

informacyjna 

dotycząca 

przetwarzania 

danych osobowych 

6. Pani/Pana dane 

osobowe będą 

przechowywane 

przez minimum 

5 lat, następnie 

Archiwum 

Państwowe po 

ekspertyzie 

dokumentów może 

podjąć  decyzję 

o ich zniszczeniu 

lub 

przekwalifikować 

na kategorię A i 

wtedy Państwa 

dane osobowe będą 

 6. Pani/Pana dane 

osobowe będą 

przechowywane przez 

minimum 5 lat, 

następnie Archiwum 

Państwowe po 

ekspertyzie 

dokumentów może 

podjąć  decyzję o ich 

zniszczeniu lub 

przekwalifikować na 

kategorię A i wtedy 

Państwa dane osobowe 

będą przetwarzane przez 

Urząd Miejski 

w Suwałkach przez 

25 lat od stycznia 

kolejnego roku po 

zakończeniu sprawy, 

a następnie zostanie 

zostaną przekazane do 

Archiwum 

Państwowego, gdzie 

będą przetwarzane 

wieczyście. Natomiast 

Nieprawidłowa numeracja. Propozycja 

przyjęta. 
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przetwarzane przez 

Urząd Miejski 

w Suwałkach przez 

25 lat od stycznia 

kolejnego roku po 

zakończeniu 

sprawy, a następnie 

zostanie zostaną 

przekazane do 

Archiwum 

Państwowego, 

gdzie będą 

przetwarzane 

wieczyście. 

Natomiast 

w odniesieniu do 

danych 

przetwarzanych na 

podstawie zgody - 

do momentu jej 

odwołania lub 

realizacji celu, 

który został w niej 

wskazany. 

8. Przysługuje 

Pani/Panu: a) 

prawo żądania 

dostępu do treści 

swoich danych na 

podstawie 

(art. 15 RODO); b) 

prawo do żądania 

sprostowania 

(poprawiania) 

danych na 

podstawie 

(art. 16 RODO) - 

w przypadku gdy 

dane są 

nieprawidłowe lub 

niekompletne; c) 

prawo do żądania 

ograniczenia 

przetwarzania 

danych na 

podstawie 

art. 18 ust. 1 ROD

O; d) prawo do 

żądania usunięcia 

danych osobowych 

(art.17 RODO). 

w odniesieniu do danych 

przetwarzanych na 

podstawie zgody - do 

momentu jej odwołania 

lub realizacji celu, który 

został w niej wskazany. 

7. Przysługuje 

Pani/Panu: a) prawo 

żądania dostępu do 

treści swoich danych na 

podstawie 

(art. 15 RODO); b) 

prawo do żądania 

sprostowania 

(poprawiania) danych na 

podstawie 

(art. 16 RODO) - 

w przypadku gdy dane 

są nieprawidłowe lub 

niekompletne; c) prawo 

do żądania ograniczenia 

przetwarzania danych na 

podstawie 

art. 18 ust. 1 RODO; d) 

prawo do żądania 

usunięcia danych 

osobowych (art.17 

RODO). 
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4. 
Załącznik nr 2 do 

uchwały Rady 

Miejskiej w 

Suwałkach: 

Zgoda opiekuna 

prawnego na 

zgłoszenie przez 

osobę małoletnią 

projektu do 

Suwalskiego 

Budżetu 

Obywatelskiego. 

6. Pani/Pana dane 

osobowe będą 

przechowywane 

przez minimum 

5 lat, następnie 

Archiwum 

Państwowe po 

ekspertyzie 

dokumentów może 

podjąć  decyzję 

o ich zniszczeniu 

lub 

przekwalifikować 

na kategorię A i 

wtedy Państwa 

dane osobowe będą 

przetwarzane przez 

Urząd Miejski 

w Suwałkach   

przez 25 lat od 

stycznia kolejnego 

roku po 

zakończeniu 

sprawy, a następnie 

zostanie zostaną 

przekazane do 

Archiwum 

Państwowego, 

gdzie będą 

przetwarzane 

wieczyście. 

8. Przysługuje 

Pani/Panu: a) 

prawo żądania 

dostępu do treści 

swoich danych na 

podstawie 

(art. 15 RODO); b) 

prawo do żądania 

sprostowania 

(poprawiania) 

danych na 

podstawie 

6. Pani/Pana dane 

osobowe będą 

przechowywane przez 

minimum 5 lat, 

następnie Archiwum 

Państwowe po 

ekspertyzie 

dokumentów może 

podjąć  decyzję o ich 

zniszczeniu lub 

przekwalifikować na 

kategorię A i wtedy 

Państwa dane osobowe 

będą przetwarzane przez 

Urząd Miejski 

w Suwałkach   przez 

25 lat od stycznia 

kolejnego roku po 

zakończeniu sprawy, 

a następnie zostanie 

zostaną przekazane do 

Archiwum 

Państwowego, gdzie 

będą przetwarzane 

wieczyście. 

7. Przysługuje 

Pani/Panu: a) prawo 

żądania dostępu do 

treści swoich danych na 

podstawie 

(art. 15 RODO); b) 

prawo do żądania 

sprostowania 

(poprawiania) danych na 

podstawie 

(art. 16 RODO) - 

w przypadku gdy dane 

są nieprawidłowe lub 

niekompletne; c) prawo 

do żądania ograniczenia 

przetwarzania danych na 

podstawie 

art. 18 ust. 1 RODO; d) 

prawo do żądania 

usunięcia danych 

osobowych (art.17 

RODO). 

 

Nieprawidłowa numeracja. Propozycja 

przyjęta. 
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(art. 16 RODO) - 

w przypadku gdy 

dane są 

nieprawidłowe lub 

niekompletne; c) 

prawo do żądania 

ograniczenia 

przetwarzania 

danych na 

podstawie 

art. 18 ust. 1 ROD

O; d) prawo do 

żądania usunięcia 

danych osobowych 

(art.17 RODO). 

 

 


