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Wyniki konsultacji z Suwalską Radą Działalności Pożytku Publicznego  

projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach  

w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Suwałki konsultacji społecznych  

w sprawie Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2022 rok 

 

Organizacja zgłaszająca - Suwalska Rada Działalności Pożytku Publicznego 

 

Lp. 

 

Opinie i uwagi zgłoszone w trakcie konsultacji 

 

Uzasadnienie do wprowadzenia zmian 
dotychczasowy zapis: 

 

proponowana zmiana 

zapisu  

lub treść nowego 

zapisu: 

1. Załącznik nr 1 § 2.2  

Propozycje projektów 

inwestycyjnych mogą 

być realizowane na 

terenie będącym 

własnością 

Gminy Miasta 

Suwałki z 

zastrzeżeniem pkt. 3 i 

4 niniejszego 

paragrafu. 

Propozycje projektów 

inwestycyjnych mogą 

być realizowane na 

terenie będącym 

własnością 

Gminy Miasta 

Suwałki z 

zastrzeżeniem ust. 3 i 

4 niniejszego 

paragrafu. 

Poprawka redakcyjna 

2. Załącznik nr 1 § 2.3  

W ramach 

Suwalskiego Budżetu 

Obywatelskiego na 

2022r. nie dopuszcza 

się realizacji 

projektów na terenie 

stanowiącym 

własność Gminy 

Miasta Suwałki, 

będącym w trwałym 

zarządzie 

szkół i placówek w 

rozumieniu Ustawy o 

systemie oświaty 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 

1327 z późn. zm.) 

i Ustawy Prawo 

oświatowe (Dz. U. 

2020 r. poz.910 z 

późn. zm.) oraz 

żłobków w 

rozumieniu 

Ustawy o opiece nad 

dziećmi w wieku do 

lat 3 (Dz. U. z 2021 r. 

poz.75), za wyjątkiem 

W ramach 

Suwalskiego Budżetu 

Obywatelskiego na 

2022r. nie dopuszcza 

się realizacji 

projektów na terenie 

stanowiącym 

własność Gminy 

Miasta Suwałki, 

będącym w trwałym 

zarządzie 

szkół i placówek w 

rozumieniu Ustawy o 

systemie oświaty 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 

1327 z późn. zm.) 

i Ustawy Prawo 

oświatowe (Dz. U. 

2020 r. poz.910 z 

późn. zm.) oraz 

żłobków w 

rozumieniu 

Ustawy o opiece nad 

dziećmi w wieku do 

lat 3 (Dz. U. z 2021 r. 

poz.75). 

 

Jesteśmy za usunięciem Szkolnego 

Budżetu Obywatelskiego z projektu 

uchwały. Wątpliwym jest, żeby 

projekty zrealizowane na terenie szkół, 

przedszkoli i żłobków były 

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 
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projektów 

realizowanych w 

ramach Szkolnego 

Budżetu 

Obywatelskiego. 

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.  

Przedstawiona propozycja projektu 

uchwały w części dotyczącej 

Szkolnego Budżetu Obywatelskiego 

powinna zakładać inną koncepcję 

wydatkowania pieniędzy 

samorządowych na terenie tych 

placówek. Rzeczywiście w Polsce 

część samorządów realizuje szkolne 

budżety obywatelskie, np. Warszawa, 

Poznań, Mrągowo, Nowy Sącz. 

Nigdzie jednak nie jest on realizowany 

w sposób wskazany w propozycji 

uchwały, jaką proponuje Miasto 

Suwałki. Jest ona, w świetle 

wypracowanych w kraju propozycji i 

przykładów dobrych praktyk, 

zaprzeczeniem idei współdecydowania 

o szkole oraz współodpowiedzialności 

za nią, co jest głównym celem 

budżetów partycypacyjnych. Skoro 

mieszkańcy w głosowaniu 

powszechnym współdecydują o 

wydatkowaniu środków finansowych 

w ramach SBO na obszarze miasta, to 

budżety obywatelskie realizowane w 

szkołach mają na celu 

współdecydowanie o wydatkowaniu 

pieniędzy na terenie konkretnej 

placówki oświatowej – ale z udziałem 

tylko tej społeczności szkolnej, a nie 

ogółu wszystkich mieszkańców 

Suwałk. Szkolny budżet 

partycypacyjny to proces, w którym o 

przeznaczeniu części otrzymanych na 

ten cel do dyspozycji środków 

finansowych szkolnego budżetu 

decyduje wyłącznie dana społeczność 

szkolna, a nie wszyscy mieszkańcy 

Suwałk. Uczniowie, a także w 

niektórych przypadkach budżetów 

szkolnych funkcjonujących w kraju 

również rodzice, nauczyciele czy inni 

pracownicy szkoły, zgłaszają pomysły, 

tworzą projekty, a następnie sami 

wybierają te, które ich zdaniem są 

najbardziej atrakcyjne i potrzebne. 

Tymczasem przedstawiona w 
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projekcie uchwały propozycja zmierza 

nie do współdecydowania o sprawach 

szkoły i zyskania wiedzy na temat jej 

funkcjonowania, ale do decydowania 

w całym mieście Suwałki o szkołach i 

innych placówkach, z którymi 

większość mieszkańców nie ma 

żadnego związku (gdyż ich dzieci nie 

uczęszczają do tej lub innej szkoły, 

przedszkola czy żłobka).  

Aby kształtować postawy 

obywatelskie wśród społeczności 

szkolnej w Suwałkach – jak wskazano 

w projekcie uchwały, nie należy tego 

sprowadzać wyłącznie do tego, by 

takie placówki oświatowe walczyły o 

głosy wśród wszystkich mieszkańców 

Suwałk o nieznane im większości, czy 

rzeczywiście odpowiadają one 

potrzebom uczniów, a nie 

administracji. Ucząc obywatelskości 

należy wzmacniać wśród uczniów 

poczucie wpływu na sprawy szkoły, 

nie tylko poprzez zbieranie głosów 

poparcia. Mądry budżet obywatelski w 

szkole wymaga przeprowadzenia 

całego procesu: od kampanii 

informacyjnej, poprzez wymyślanie 

pomysłów, pisanie i składanie 

projektów, ich promocję i wybór, aż 

po realizację zwycięskich projektów i 

ewaluację całego procesu. W Polsce 

przekazywane środki finansowe od 

samorządu na potrzeby realizacji na 

terenie tych placówek projektów są w 

granicach od 1 do 10 tys. zł – dla 

jednej szkoły. Tymczasem propozycja 

w suwalskiej uchwale umożliwia 

uzyskanie na pojedynczy projekt 

realizowany tylko w jednej szkole aż 

100 tys. zł. W przypadku szkolnych 

budżetów nie chodzi o realizację 

zadań inwestycyjnych (remontów 

łazienek, korytarzy czy kupna 

wyposażenia dla szkoły), ale o 

wsparcie małych inicjatyw 

wymyślonych i realizowanych przez 

uczniów takich jak np. zakup książek, 

automatów, tworzenia miejsc do 

wypoczynku i rekreacji, murali czy 

zakupu terrariów dla hodowlanych w 

szkole gadów.  
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Szkolny Budżet Obywatelski 

spełniałby swoją rolę uczenia dzieci i 

młodzieży współdecydowania, gdyby 

każda szkoła miała zagwarantowaną 

jakąś niekoniecznie wielką sumę i 

szkolna społeczność, łącznie z 

nauczycielami i rodzicami 

demokratycznie decydowałaby, co jest 

jej najbardziej potrzebne. W 

przeciwnym razie Szkolny Budżet 

Obywatelski może posłużyć jako 

źródło łatania niedostatków 

inwestycyjnych, np. remontu łazienek. 

Nie jesteśmy przeciwko Szkolnemu 

Budżetowi Obywatelskiemu w ogóle, 

ale przeciwko umieszczaniu go w 

Suwalskim Budżecie Obywatelskim 

na takich samych zasadach, jak 

konkurują projekty ogólnodostępne i 

przeznaczone dla wszystkich 

mieszkańców. Znacznie lepszą, 

według nas, propozycją jest usunięcie 

z SBO propozycji szkolnego budżetu 

obywatelskiego i realizacja takiego 

przedsięwzięcia przez Urząd Miejski 

lub inny wybrany podmiot, zebranie 

zgłoszeń zainteresowanych placówek 

oświatowych realizacją szkolnych 

budżetów partycypacyjnych i 

przekazanie im przez Urząd Miejski 

do dyspozycji  środków finansowych 

w znacznie mniejszej wysokości, np. 

do 5 czy 10 tys. zł wraz z 

zapewnieniem wsparcia 

merytorycznego całego procesu 

realizacji takiej inicjatywy. Jeżeli 

projekty szkolne mają być skierowane 

tylko do społeczności szkolnej, to 

tylko oni powinni o tym decydować, a 

nie wszyscy mieszkańcy. W takim 

przypadku, rzeczywiście można 

mówić o włączeniu społeczności 

szkolnej w decydowanie o sprawach 

szkoły. Będzie to autentyczny proces 

konsultacyjny oparty na partycypacji, 

a jego bezpośredni rezultat – 

zrealizowany projekt młodzieżowy – 

stanie się wręcz namacalny dla 

uczniów każdej ze szkół. Wszystko po 

to by pokazać, że warto być 

zaangażowanym młodym 

obywatelem! – także w naszym 
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mieście. 

3.  Załącznik nr 1 § 2.7  

W ramach 

Suwalskiego Budżetu 

Obywatelskiego 

zostaje wydzielony 

Zielony Budżet 

Obywatelski. Celem 

Zielonego Budżetu 

Obywatelskiego jest 

stworzenie 

atrakcyjnych dla 

mieszkańców terenów 

zielonych. 

Proponuje się 

wykreślić ten punkt. 

Propozycja wydzielania Zielonego  

Budżetu Obywatelskiego z limitem do 

100 tys. zł dla wszystkich zielonych 

projektów, oznacza, że z 2,7 mln zł 

jedynie 100 tys. zł może być  

przeznaczone na projekty zielone 

(zgodnie z zapisem w Załączniku nr 1 

§ 14 ust. 13). W konsekwencji nie 

będą mogły być zgłaszane duże 

inwestycyjne projekty ekologiczne, 

ani małe w grupie społeczno-

kulturalnych. Jesteśmy za równym 

traktowaniem wszystkich projektów, 

które powinny konkurować na takich 

samych prawach w każdej z 

wydzielonych pul: inwestycyjne duże, 

inwestycyjne małe i społeczno-

kulturalne.  

4. Załącznik nr 1 § 2.8  

W ramach 

Suwalskiego Budżetu 

Obywatelskiego 

zostaje wydzielony 

Szkolny Budżet 

Obywatelski. Celem 

Szkolnego Budżetu 

Obywatelskiego jest 

kształtowanie postaw 

obywatelskich 

wśród społeczności 

szkolnej w 

Suwałkach. 

Proponuje się 

wykreślić ten punkt. 

Konsekwentnie do uwagi nr 2. 

5. Załącznik nr 1 § 4. 6 

Ogólna suma środków 

wynosząca 2.700.000 

zł, przeznaczona na 

realizację projektów 

w ramach 

Suwalskiego Budżetu 

Obywatelskiego 

zostanie podzielona w 

następujący sposób: 

1) na projekty 

kulturalne lub 

społeczne o wartości 

nieprzekraczającej 20 

tys. zł – 100 tys. zł; 

2) na projekty 

inwestycyjne „małe” o 

wartości 

Ogólna suma środków 

wynosząca 2.700.000 

zł, przeznaczona na 

realizację projektów 

w ramach 

Suwalskiego Budżetu 

Obywatelskiego 

zostanie podzielona w 

następujący sposób: 

1) na projekty 

kulturalne lub 

społeczne o wartości 

nieprzekraczającej 20 

tys. zł – 100 tys. zł; 

2) na projekty 

inwestycyjne „małe” o 

wartości 

nieprzekraczającej 

Proponuje się przenieść kwoty 

zakładane w projekcie uchwały na 

Szkolny Budżet Obywatelski i Zielony 

Budżet Obywatelski do puli małych 

projektów inwestycyjnych. Małe 

inwestycje angażują większą liczbę 

mieszkańców w proces decydowania o 

Suwalskim Budżecie Obywatelskim i 

więcej osób z nich później korzysta.  
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nieprzekraczającej 

125 tys. zł – 500 tys. 

zł; 

3) na projekty w 

ramach Zielonego 

Budżetu 

Obywatelskiego o 

wartości 

nieprzekraczającej 

100 tys. zł – 100 tys. 

zł; 

4) na projekty w 

ramach Szkolnego 

Budżetu 

Obywatelskiego o 

wartości 

nieprzekraczającej 

100 tys. zł – 100 tys. 

zł; 

5) na projekty 

inwestycyjne „duże” o 

wartości powyżej 125 

tys. zł do 900 tys. zł – 

1,9 mln zł. 

125 tys. zł – 700 tys. 

zł; 

3) na projekty 

inwestycyjne „duże” o 

wartości powyżej 125 

tys. zł do 900 tys. zł – 

1,9 mln zł. 

 

6. Załącznik nr 1 § 4.7 

Pojedynczy „duży” 

projekt inwestycyjny 

nie może przekroczyć 

kwoty 900 tys. zł. 

Pojedynczy 

„mały” projekt 

inwestycyjny nie 

może przekroczyć 

kwoty 125 tys. zł. 

Pojedyncze projekty 

w ramach Zielonego 

Budżetu 

Obywatelskiego i 

Szkolnego Budżetu 

Obywatelskiego nie 

mogą 

przekroczyć kwoty 

100 tys. zł. 

Pojedynczy kulturalny 

lub społeczny projekt 

nie może przekroczyć 

kwoty 20 tys. zł. 

Pojedynczy „duży” 

projekt inwestycyjny 

nie może przekroczyć 

kwoty 900 tys. zł. 

Pojedynczy 

„mały” projekt 

inwestycyjny nie 

może przekroczyć 

kwoty 125 tys. zł.  

Pojedynczy kulturalny 

lub społeczny projekt 

nie może przekroczyć 

kwoty 20 tys. zł. 

Konsekwentnie do uwag nr 2 i 3.  

7. Załącznik nr 1 § 4.10 

Składane projekty 

muszą spełniać 

następujące warunki: 

5) w przypadku 

Proponuje się 

usunięcie podpunktu 

nr 5. 

Jest wątpliwym, aby mieszkańcy mieli 

możliwość skorzystania z 

wyposażenia np. jakiejś instytucji na 

równych prawach, np. ze sprzętu 

audiowizualnego zakupionego dla 
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zakupu wyposażenia - 

umożliwienie 

skorzystania z tego 

wyposażenia 

w godzinach pracy 

danego podmiotu 

wszystkim 

mieszkańcom na 

równych prawach; 

domu kultury.  

8. Załącznik nr 1 § 4.12  

W ramach Szkolnego 

Budżetu 

Obywatelskiego może 

zostać złożony tylko 

jeden projekt 

dotyczący danej 

jednostki oświatowej. 

Projekt na być 

realizowany na terenie 

będącym własnością 

Gminy Miasta 

Suwałki, będącym w 

trwałym zarządzie 

szkół i placówek w 

rozumieniu Ustawy - 

o systemie oświaty 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 

1327 z późn. zm.) i 

Ustawy Prawo 

oświatowe (Dz. U. 

2020 r. poz.911 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.). 

Projekt musi uzyskać 

poparcie Dyrektora 

danej 

jednostki oświatowej. 

Proponuje się 

usunięcie tego punktu. 

Konsekwentnie do uwagi nr 2. 

9. Załącznik nr 1 § 4.13  

W ramach Zielonego 

Budżetu 

Obywatelskiego mogą 

być składane projekty 

mające na celu 

rozwój publicznych, 

ogólnodostępnych 

miejskich terenów 

zieleni poprzez 

Proponuje się 

usunięcie tego punktu.  

Konsekwentnie do uwagi nr 3. 
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budowę nowych 

obiektów zieleni oraz 

rewaloryzację 

istniejących, 

zgodnych z 

obowiązującym 

studium 

uwarunkowań i 

kierunków 

zagospodarowania 

przestrzennego miasta 

oraz zapisami 

miejscowych 

planów 

zagospodarowania 

przestrzennego. 

Poprzez obiekty 

zieleni zgłaszane do 

Zielonego Budżetu 

Obywatelskiego 

należy rozumieć: 

a) parki, 

b) zieleńce/skwery, 

c) "łąki kwietne", 

d) rabaty 

kwietnikowe, 

bylinowe, klomby, 

e) aleje drzew, 

f) "park jednego 

drzewa", 

g) niekonwencjonalne 

rozwiązania 

wzbogacające 

ekosystem. 

10. Załącznik nr 1 § 4.14 

Projekty wypełniające 

znamiona projektów 

określonych w § 4 ust. 

13 nie mogą być 

składane w ramach 

kulturalnych lub 

społecznych oraz 

"małych" i "dużych" 

projektów 

inwestycyjnych. 

Proponuje się usunąć 

ten punkt. 

Jesteśmy przeciwko ograniczeniu 

kwoty na projekty zielone do 100 tys. 

zł. Projekty ekologiczne powinny  

konkurować na takich samych 

prawach w każdej z wydzielonych pul: 

inwestycyjne duże, inwestycyjne małe 

i społeczno-kulturalne. 

11. Załącznik nr 1 § 5.3 

Wypełnione 

formularze 

zgłoszeniowe 

projektów będzie 

można składać w 

wyznaczonym 

Wypełnione 

formularze 

zgłoszeniowe 

projektów będzie 

można składać w 

wyznaczonym 

terminie w wersji 

Rozwiązanie ze względu na pandemię. 
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terminie w wersji 

papierowej w 

Kancelarii Ogólnej 

Urzędu Miejskiego w 

Suwałkach, 

ul. A. Mickiewicza 1. 

papierowej w 

Kancelarii Ogólnej 

Urzędu Miejskiego w 

Suwałkach, 

ul. A. Mickiewicza 1 

lub jako skany 

poprzez elektroniczną 

skrzynkę podawczą 

Urzędu Miasta w 

Suwałkach ePUAP. W 

przypadku złożenia 

formularzy poprzez 

system ePUAP, Urząd 

ma prawo 

żądać dostarczenia 

oryginałów 

dokumentów w celu 

ich weryfikacji. 

12. Załącznik nr 1 § 7.4 

Projekty Zielonego 

Budżetu 

Obywatelskiego 

zostaną 

zweryfikowane będą 

przez Wydział 

Ochrony Środowiska i 

Gospodarki 

Komunalnej Urzędu 

Miejskiego w 

Suwałkach (po 

uprzedniej 

konsultacji z 

Zarządem Dróg i 

Zieleni). 

 

Proponuje się usunąć 

ten punkt. 

Konsekwentnie do uwagi nr 3. 

13. Załącznik nr 1 § 7.5 

Projekty Szkolnego 

Budżetu 

Obywatelskiego 

zostaną 

zweryfikowane będą 

przez Wydział 

Oświaty i 

Wychowania Urzędu 

Miejskiego w 

Suwałkach. 

Proponuje się usunąć 

ten punkt. 

Konsekwentnie do uwagi nr 2. 

14. Załącznik nr 1 § 14.3 

podpunkt c 

c) nie więcej niż 

jednego z grupy 

projektów Zielonego 

Budżetu 

Proponuje się usunąć 

ten podpunkt. 

Konsekwentnie do uwagi nr 3. 
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Obywatelskiego o 

wartości 

nieprzekraczającej 

100 tys. zł, 

15. Załącznik nr 1 § 14.3 

podpunkt d 

d) nie więcej niż 

jednego z grupy 

projektów 

Suwalskiego Budżetu 

Obywatelskiego o 

wartości 

nieprzekraczającej 

100 tys. zł, 

Proponuje się usunąć 

ten podpunkt. 

Konsekwentnie do uwagi nr 2. 

16. Załącznik nr 2 punkt 7 

Szacunkowe koszty 

obsługi projektu w 

skali roku* 

Szacunkowe 

szczegółowe koszty 

obsługi projektu w 

skali roku* 

Uszczegółowienie kosztorysu, który 

nie powinien ograniczać się do jednej 

sumy. 

17. Załącznik nr 3 

od 14 lipca do 1 

października 2021 r.  

 

Zamieszczenie opisów 

projektów na stronie 

internetowej Urzędu 

Miejskiego w 

Suwałkach 

oraz w 

DwuTygodniku 

Suwalskim 

od 14 lipca do 31 

sierpnia 2021 r.  

 

Zamieszczenie opisów 

projektów na stronie 

internetowej Urzędu 

Miejskiego w 

Suwałkach 

oraz w 

DwuTygodniku 

Suwalskim 

Zamieszczanie opisów musi się 

skończyć przez rozpoczęciem 

głosowania, czyli przed 1 września 

2021 r.  

 

 

 

 

Sporządziła 

Agnieszka Szyszko,  

Sekretarz SRDPP 

10 marca 2021 r. 

 

 

 


