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ZESTAWIENIE UWAG WNIESIONYCH W TOKU KONSULTACJI PROJEKTU UCHWAŁY ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO  

W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Z MIESZKAŃCAMI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO  
PROWADZONYCH W FORMIE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO Z INFORMACJĄ O SPOSOBIE ROZPATRZENIA TYCH UWAG 

L.p. 

Zapis w projekcie uchwały 
Zarządu Województwa 

Mazowieckiego  
w sprawie konsultacji 

społecznych  
z mieszkańcami województwa 

mazowieckiego prowadzonych w 
formie budżetu obywatelskiego 

 

Sugerowana zmiana (konkretna 
propozycja nowego brzmienia 

paragrafu, ustępu, punktu) 
ewentualnie propozycja nowego 

zapisu w projekcie uchwały 
Zarządu Województwa 

Mazowieckiego  
w sprawie konsultacji 

społecznych z mieszkańcami 
Województwa Mazowieckiego 

prowadzonych w formie budżetu 
obywatelskiego  

Uzasadnienie 
IFNORMACJA O SPOSOBIE 

ROZPATRZENIA ZGŁOSZONEJ 
UWAGI 

1.  § 2 pkt 8:  
mieszkańcach województwa – 
należy przez to rozumieć osoby 
zamieszkujące w miejscowościach 
położonych na terenie 
województwa mazowieckiego  
z zamiarem stałego pobytu 
 

Co oznacza dokładnie w tym przypadku 
słowo „mieszkaniec” i jak ma być 
weryfikowane? Problem dotyczy 
oczywiście kolejnych paragrafów,  
w których pojawia się określenie 
„mieszkaniec”. Co oznacza 
sformułowanie „z zamiarem stałego 
pobytu, bez względu na wszelkie inne 
kryteria”. 

Czy mieszkaniec to ktoś kto zamieszkuje 
na stałe w województwie mazowieckim  
i jest tu zameldowany czy też tylko tu np. 
pracuje, studiuje czy prowadzi interesy  
i tylko wynajmuje mieszkanie?  

Krąg osób uprawnionych do udziału  
w konsultacjach społecznych 
prowadzonych w formie budżetu 
obywatelskiego określił ustawodawca w 
art. 10a ustawy  
o samorządzie terytorialnym (wynika  
z niego wprost, że uprawnionymi  
do udziału w konsultacjach społecznych 
są mieszkańcy województwa). 
Definiując pojęcie mieszkańca 
posiłkujemy się art. 25 Kodeksu 
cywilnego, zgodnie z którym „miejscem 
zamieszkania osoby fizycznej jest 
miejscowość, w której ta osoba 
przebywa z zamiarem stałego pobytu”. 
Fakt zamieszkania będzie 
weryfikowany na podstawie 
oświadczenia. 

2.  § 12 pkt 4:  
Do formularza należy dołączyć listę 
poparcia mieszkańców 
województwa dla projektu. 
Minimalną liczbę podpisów określa 
§ 9 pkt 6 
 

Co powinna zawierać taka lista 
(czytelne imię i nazwisko, adres, pesel, 
czy np. tylko parafka)? 

Z listy powinno jasno wynikać czyje dane 
zawiera, a jednocześnie powinna być 
zgodna np. z RODO. 

Przy listach poparcia będą zbierane 
dane takie jak: imię i nazwisko, miejsce 
zamieszkania (wystarczy podać nazwę 
powiatu), e-mail lub  
nr telefonu i podpis (podpis taki, jakim 
się dana osoba posługuje  
bez wymagania, by był czytelny).  
Każda lista będzie zawierała klauzulę 
informacyjną dotyczącą danych 
osobowych. Wzór listy poparcia będzie 
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załącznikiem do Regulaminu danej 
edycji budżetu obywatelskiego 
przyjmowanego przez Zarząd 
Województwa Mazowieckiego  
w drodze uchwały. 

3.  § 20 pkt 2:  
głos w imieniu osoby 
niepełnoletniej oddaje jej opiekun 
prawny 
 

Kompletne nieporozumienie. Dlaczego o ilości głosów ma decydować 
ilość dzieci? Dlaczego rodzic posiadający 
np. 6 dzieci ma 7 głosów, a inny 
posiadający jedno dziecko ma tylko 2?  

Krąg osób uprawnionych  
do głosowania określił ustawodawca  
w art. 10a ustawy o samorządzie 
województwa, wskazując, że  
„w ramach budżetu obywatelskiego 
mieszkańcy w bezpośrednim 
głosowaniu decydują corocznie  
o części wydatków budżetu 
województwa”, nie wprowadzając  
w tym zakresie ograniczeń wiekowych. 
Osoby małoletnie 
nie mają zdolności do czynności 
prawnych, dlatego głos w imieniu osoby 
niepełnoletniej oddaje przedstawiciel 
ustawowy tej osoby. 

4.  Tytuł projektu - Pamiętaj, że projekt 
może dotyczyć wyłącznie zadań 
własnych województwa i może być 
zrealizowany wyłącznie na mieniu 
województwa.  

Uważam że taki zapis wyklucza 
możliwość zakupu sprzętu lub 
wyposażenia np. dla Ochotniczych 
Straży Pożarnych. 

OSP odgrywa dużą rolę  
w ratownictwie na terenie całego 
województwa, dlatego zmiana zapisu  
i dopuszczenie do programu OSP 
pozwoli na dodatkowe wyposażenie 
jednostek w niezbędny sprzęt  
do ratowania ludzkiego życia, zdrowia 
oraz mienia. 

Zakup sprzętu dla OSP jest możliwy  
w ramach innych programów wsparcia 
realizowanych przez Województwo 
Mazowieckie.  
Do projektu uchwały dodano zapis:  
„W przypadku zgłoszenia projektu 
kwalifikującego się do dofinansowania 
w ramach innego programu wsparcia 
realizowanego przez Województwo,  
w uzgodnieniu i pod warunkiem 
uzyskania zgody projektodawcy, projekt 
przekazywany jest do oceny możliwości 
realizacji w ramach tego programu.” 

5.  § 15 Zgłoszony projekt może 
zostać wycofany przez jego 
autora/autorów za pośrednictwem 
platformy do obsługi budżetu 
obywatelskiego dostępnej na 
stronie internetowej, nie później 
jednak niż do dnia rozpoczęcia 
głosowania na projekty. 

§ 15 Zgłoszony projekt może zostać 
wycofany przez jego autora/autorów  
za pośrednictwem platformy do obsługi 
budżetu obywatelskiego dostępnej  
na stronie internetowej, a w przypadku 
braku dostępu do komputera lub 
Internetu w siedzibie urzędu lub 
delegaturze, nie później jednak niż  
do dnia rozpoczęcia głosowania  
na projekty. 

Jeżeli dajemy możliwość zgłoszenia 
projektów mieszkańcom bez dostępu  
do komputera lub Internetu, musimy 
zapewnić im możliwość brania udziału  
na każdym etapie procedowania.  

Uwaga uwzględniona.  

6.  § 17 pkt 4 Wykaz projektów po 
ocenie formalnej jest publikowany 

§ 17 pkt 4 Wykaz projektów po ocenie 
formalnej jest publikowany na stronie 

jw. Uwaga uwzględniona 
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na stronie internetowej oraz w BIP. internetowej oraz w BIP, a w przypadku 
projektów złożonych przez osoby  
bez dostępu do komputera lub Internetu  
w siedzibie urzędu i delegatury. 

7.  § 18 pkt 6 Wykaz projektów po 
ocenie merytorycznej jest 
publikowany na stronie 
internetowej oraz w BIP. 

§ 18 pkt 6 Wykaz projektów po ocenie 
merytorycznej jest publikowany  
na stronie internetowej oraz w BIP,  
a w przypadku projektów złożonych 
przez osoby bez dostępu do komputera 
lub Internetu  w siedzibie urzędu  
i delegatury. 

jw. Uwaga uwzględniona 

8.  § 21 pkt 2 Głos oddany w formie 
innej niż określona w ust. 1 lub 
niezgodnie z zasadami 
określonymi w § 20 jest nieważny. 

§ 21 pkt 2 Głos oddany w formie innej 
niż określona w ust. 1 i 3 lub niezgodnie 
z zasadami określonymi w § 20 jest 
nieważny. 

Nie można odmówić ważności głosu 
oddanego w siedzibie zgodnie z pkt 3, 
jeżeli taka forma jest dopuszczona. 

Uwaga uwzględniona 

9.  § 21 pkt 3 Jeżeli mieszkaniec 
województwa chcący wziąć udział 
w głosowaniu nie ma dostępu do 
komputera lub Internetu, może 
oddać głos w siedzibie Urzędu lub 
delegaturze. 
Szczegółowe informacje na ten 
temat, w tym godziny urzędowania 
oraz numery pomieszczeń,  
w których można oddać głos,  
są publikowane na stronie 
internetowej 

§ 21 pkt 3 Jeżeli mieszkaniec 
województwa chcący wziąć udział  
w głosowaniu nie ma dostępu  
do komputera lub Internetu, może 
oddać głos w siedzibie Urzędu lub 
delegaturze. 
Szczegółowe informacje na ten temat,  
w tym godziny urzędowania oraz 
numery pomieszczeń, w których można 
oddać głos, są wywieszone w siedzibie 
Urzędu lub delegaturze, a także 
dostępne w Informacji. 

Mieszkaniec województwa, który nie ma 
dostępu do komputera lub Internetu  
nie jest w stanie uzyskać informacji  
ze strony internetowej.  

Uwaga uwzględniona 

10.  Formularz zgłoszeniowy projektu 
do Mazowieckiego Budżetu 
Obywatelskiego na rok 2020:  
W punkcie 1 Tytuł projektu: „Wykaz 
zadań województwa i mapa mienia 
są dostępne na stronie 
internetowej mbo.mazovia.pl” 

„Wykaz zadań województwa i mapa 
mienia są dostępne na stronie 
internetowej mbo.mazovia.pl oraz  
w siedzibie Urzędu i delegatury.” 
 

Informacja dla osób bez dostępu  
do komputera lub Internetu. 

Uwaga zostanie uwzględniona. 
Formularz będzie załącznikiem  
do Regulaminu danej edycji budżetu 
obywatelskiego przyjmowanego przez 
Zarząd Województwa Mazowieckiego  
w drodze uchwały. 

11.  Formularz zgłoszeniowy projektu 
do Mazowieckiego Budżetu 
Obywatelskiego na rok 2020: 
Informacja końcowa: „Jeśli masz 
pytania związane z formularzem. 
Projektem czy w ogóle z 
Mazowieckim Budżetem 
Obywatelskim napisz do nas na 
adres mbo@mazovia.pl” 

„Jeśli masz pytania związane z 
formularzem. Projektem czy w ogóle z 
Mazowieckim Budżetem Obywatelskim 
napisz do nas na adres 
mbo@mazovia.pl, zadzwoń pod numer 
………. lub przyjdź do siedziby Urzędu 
lub delegatury.” 

jw. Uwaga zostanie uwzględniona. 
Formularz będzie załącznikiem  
do Regulaminu danej edycji budżetu 
obywatelskiego przyjmowanego przez 
Zarząd Województwa Mazowieckiego  
w drodze uchwały. 

12.  §8 „4. Maksymalna wartość 
projektu nieinwestycyjnego wynosi 

„Maksymalna wartość projektu 
nieinwestycyjnego wynosi 150 000 zł.”  

Projekty nieinwestycyjne mogą niekiedy 
w niedużym stopniu przekraczać kwotę 

Zgodnie z treścią art. 10a ustawy  
o samorządzie województwa  

mailto:mbo@mazovia.pl
mailto:mbo@mazovia.pl
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150 000 zł.” 
 

Jeśli  wartość projektu przekracza  
150 000 zł różnica może zostać pokryta 
ze środków samorządu lokalnego. 

150 000 zł i byłaby to bariera dla 
realizacji projektu, którą dzięki środkom 
lokalnym można zlikwidować  
i zrealizować pomysł przydatny 
mieszkańcom. 

w ramach budżetu obywatelskiego 
mieszkańcy w bezpośrednim 
głosowaniu decydują corocznie  
o części wydatków budżetu 
województwa. Pokrywanie kosztów 
realizacji projektów Mazowieckiego 
Budżetu Obywatelskiego ze środków 
samorządów lokalnych byłoby 
niezgodne z prawem.  
Zarządowi Województwa 
Mazowieckiego zarekomendowane 
zostanie podniesienie maksymalnej 
kwoty projektów nieinwestycyjnych  
do 200 000 zł 

13.  Rozdział 2, paragraf 8, punkt 4 
Maksymalna wartość projektu 
nieinwestycyjnego wynosi  
150 000 zł. 

Maksymalna wartość projektu 
nieinwestycyjnego wynosi 200 000 zł. 

Z uwagi na rosnące koszy związane  
z realizacją zadań nieinwestycyjnych tj.: 
zatrudnienie pracowników, zakup 
materiałów, koszty wynajmu 
pomieszczeń. 

Zarządowi Województwa 
Mazowieckiego zarekomendowane 
zostanie podniesienie maksymalnej 
kwoty projektów nieinwestycyjnych  
do 200 000 zł 

14.  Rozdział 2, paragraf 9, punkt 4 
Być realizowane wyłącznie na 
mieniu województwa 

Być realizowane na mieniu 
województwa, bądź na terenie 
należącym do gminy,  
na której terenie jest realizowany.  

Na terenie całego województwa znajdują 
się niezagospodarowane działki, które 
nie są własnością województwa,  
a znajdują się w strategicznych 
miejscach.   

Zgodnie z przepisami prawa projekty 
inwestycyjne będą mogły być 
realizowane wyłącznie  
na nieruchomościach, do których 
Województwo posiada tytuł prawny  
do dysponowania. 

Być realizowane na mieniu 
województwa, bądź na działce 
należącej do gminy.  
W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza 
się realizację na działkach nie będących 
własnością województwa. 

15.  Rozdział 4, paragraf 18, punkt 1 
podpunkt 3 Projekt będzie 
realizowany na mieniu 
województwa. 

Projekt będzie realizowany na mieniu 
województwa, bądź na terenie 
należącym do gminy, na której terenie 
jest realizowany. 

Na terenie całego województwa znajdują 
się niezagospodarowane działki, które 
nie są własnością województwa,  
a znajdują się w strategicznych 
miejscach   

Zgodnie z przepisami prawa projekty 
inwestycyjne będą mogły być 
realizowane wyłącznie  
na nieruchomościach, do których 
Województwo posiada tytuł prawny  
do dysponowania. 

Projekt będzie realizowany na mieniu 
województwa, bądź na działce 
należącej do gminy. W wyjątkowych 
sytuacjach dopuszcza się realizację  
na działkach nie będących własnością 
województwa. 
 

16.  § 3 pkt 10): roku N-3 (czytaj: rok N 
minus 3) - należy przez to 
rozumieć trzy lata wstecz od roku 
budżetowego, w którym będą 
realizowane projekty wybrane  

Par. 3 pkt 10): 
roku N-3 (czytaj: rok N minus 3) - 
należy przez to rozumieć trzy lata 
wstecz od roku budżetowego, w którym 
będą realizowane projekty wybrane w 

Budżet Obywatelski Województwa 
Mazowieckiego będzie realizowany  
w kolejnych edycjach rocznych, w 
których zwrot „rok N minus jeden” będzie 
oznaczał rok zgłaszania  

W projekcie uchwały wprowadzono 
definicję roku „N”, zgodnie z którą 
„należy przez to rozumieć rok 
budżetowy, w którym będą realizowane 
projekty wybrane  
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w ramach budżetu obywatelskiego 
województwa mazowieckiego; 
 

ramach tej edycji budżetu 
obywatelskiego województwa 
mazowieckiego, w której nazwie podany 
jest rok N; 

i głosowania projektów, natomiast zwrot 
„rok N” będzie oznaczał rok realizacji 
projektów. Dlatego konieczne jest 
jednoznaczne podanie, co oznacza 
określenie „rok N”. 
Uważam za konieczne, aby kolejne 
edycje BOWM były definiowane  
i oznaczane z podaniem roku, w którym 
projekty będą realizowane, czyli roku N. 
I tak: pierwsza edycja BOWM, która 
wystartuje w styczniu 2020 r. powinna 
być nazwana „Budżet Obywatelski 
Województwa Mazowieckiego 2021” 

w ramach budżetu obywatelskiego 
województwa mazowieckiego.”  
Dla każdej edycji budżetu 
obywatelskiego Zarząd Województwa 
Mazowieckiego określi w drodze 
uchwały regulamin.  
Przy opracowywaniu projektu 
regulaminu rozważone zostanie 
nadanie mu tytułu „Budżet Obywatelski 
Województwa Mazowieckiego 2021”. 
 

17.  § 5.  
1. Środki finansowe na realizację 

projektów w ramach 
Mazowieckiego Budżetu 
Obywatelskiego dzielone są na 
pule, między podregiony. 

§ 5.  
1. Środki finansowe na realizację 

projektów w ramach Mazowieckiego 
Budżetu Obywatelskiego dzielone 
są na dwie kategorie: pula 
ogólnowojewódzka I pula 
regionalna, przy czym pula 
regionalna dzielona jest dodatkowo 
na pule, między podregiony. 

Zgodnie z art. 10a punkt 5 ustawy  
o samorządzie województwa (Dz.U. 
2019.0.512)-środki w ramach budżetu 
obywatelskiego mogą i w tak wielkim jak 
nasze województwie powinny być 
dzielone na pule obejmujące całość 
województwa i osobno na pule 
obejmujące jego części w postaci 
podregionów, czyli grup powiatów. 
Oznacza to wprowadzenie dwóch 
kategorii projektów, a następnie 
głosowanie mieszkańców na dwie listy 
projektów zatwierdzonych do 
głosowania: ogólnowojewódzką  
i regionalną w każdym z 8 podregionów.  
To właśnie uważam za konieczne. 

Uwaga uwzględniona. 

18.  § 5.  
p. 3 Pula środków finansowych dla 
poszczególnych podregionów 
wyliczana jest wg algorytmu: 
(algorytm jest w projekcie) 

§ 5.  
p. 3 Pula środków finansowych dla 
poszczególnych podregionów wyliczana 
jest wg algorytmu: 
 
zmiana treści algorytmu. Wprowadzony 
zostaje do wyliczenia: wskaźnik liczby 
mieszkańców podregionu, natomiast 
wyeliminowany zostaje wskaźnik 
powierzchni podregionu. 

Uważam, że kluczowym elementem  
w algorytmie rozstrzygającym o puli 
środków dla danego podregionu powinna 
być liczba mieszkańców tego podregionu 
– tych których dotyczy BOWM jako 
gospodarzy terenu na których projekty  
z puli tego podregionu będą realizowane. 
Nie ma żadnego znaczenia zarazem, 
jaka jest wielkość powierzchni tego 
subregionu i taki wskaźnik nie powinien 
mieć zastosowania w tym algorytmie. 

Na potrzeby budżetu obywatelskiego 
Województwa Mazowieckiego 
zaproponowano algorytm 
uwzględniający w praktyce trzy 
elementy: powierzchnię subregionu, 
dochody JST poziomu lokalnego  
i liczbę mieszkańców. Dwa ostatnie 
elementy zostały połączone we 
wskaźnik dochodu JST w przeliczeniu 
na mieszkańca w taki sposób, że – 
ceteris paribus - wyższa liczba 
mieszkańców w subregionie przekłada 
się na wyższą pulę środków w ramach 
budżetu obywatelskiego.  
Wskaźnik powierzchni został wybrany 
nie bez powodu. Powierzchnia odgrywa 
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istotną rolę w przypadku budżetu 
obywatelskiego na poziomie 
regionalnym. W przypadku budżetów 
obywatelskich na poziomie lokalnym, 
można przyjąć że wszyscy mieszkańcy 
gminy znajdują się w zasięgu 
oddziaływania podejmowanych działań 
(choć nawet w przypadku Warszawy 
budżet dzielony jest na kilkanaście 
dzielnic). Tymczasem, w przypadku 
województwa mazowieckiego, 
poszczególne subregiony liczą nawet 
6,5 tysiąca kilometrów kwadratowych. 
Oznacza to, że mieszkańcy jednej 
części subregionu mogą być oddaleni o 
sto kilkadziesiąt kilometrów od innej, co 
znacząco przekracza zasięg 
oddziaływania większości projektów 
zgłaszanych w ramach budżetu 
obywatelskiego. W celu umożliwienia 
dotarcia do znaczącej części 
mieszkańców poszczególnych 
subregionów, konieczne jest tym 
samym przypisanie znaczącej wagi  
do kryterium powierzchni. Dotyczy to 
zarówno projektów miękkich (np. 
potrzeba organizowania wydarzeń  
w kilku miejscowościach), jak i 
twardych (potrzeba realizacji inwestycji 
o większym zakresie przestrzennym lub 
rozproszonych na terenie subregionu).  

19.  § 9 Projekty zgłaszane do Mazowieckiego 
Budżetu Obywatelskiego muszą: 1) 
dotyczyć zadań własnych województwa;  
2) być zgodne z przepisami prawa; 3) 
być zgodne z dokumentami 
strategicznymi województwa,  
w szczególności ze Strategią Rozwoju 
Województwa Mazowieckiego oraz 
Planem Zagospodarowania 
Przestrzennego Województwa 
Mazowieckiego; 4) być realizowane na 
mieniu województwa, lub innej jst (za jej 
zgodą) – dotyczy w szczególności 
projektów nieinwestycyjnych, 

 Zgodnie z przepisami prawa projekty 
inwestycyjne będą mogły być 
realizowane wyłącznie  
na nieruchomościach, do których 
Województwo posiada tytuł prawny  
do dysponowania. Ta zasada  
nie dotyczy projektów 
nieinwestycyjnych. 
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20.  § 10  Projekty zgłaszane do Mazowieckiego 
Budżetu Obywatelskiego mogą 
dotyczyć w szczególności inicjatyw w 
obszarach: 1) profilaktyki, promocji i 
ochrony zdrowia; w tym wsparcia 
programów realizowanych przez 
poszcz. jst 

 Odstąpiono od wskazywania obszarów, 
jakich dotyczyć mogą projekty. 
Ograniczono się do zapisu, że projekty 
zgłaszane w ramach budżetu 
obywatelskiego Województwa 
Mazowieckiego muszą dotyczyć zadań 
własnych województwa, o których 
mowa w art. 14 ust. 1 ustawy  
o samorządzie województwa. 

21.  § 12.1 Projekty do Mazowieckiego Budżetu 
Obywatelskiego zgłasza się na 
formularzu, którego wzór stanowi 
załącznik nr 2 do uchwały, za pomocą 
platformy od obsługi Mazowieckiego 
Budżetu Obywatelskiego dostępnej na 
stronie internetowej. 2. W przypadku, 
kiedy mieszkaniec województwa chcący 
złożyć projekt do Mazowieckiego 
Budżetu Obywatelskiego nie ma 
dostępu do komputera lub Internetu, 
może pobrać formularz i wzór listy 
poparcia w siedzibie urzędu lub jego 
delegatur, a następnie, po wypełnieniu 
formularza i zebraniu odpowiedniej 
liczby podpisów, może złożyć oba 
dokumenty w siedzibie urzędu, jego 
delegatur lub siedzibie innej jst w woj. 
maz. 

 Uwaga nieuwzględniona. W ocenie 
projektodawców wystarczające będzie 
udostępnianie wymienionych 
dokumentów w siedzibach Urzędu  
i w delegaturach. Od roku 2019 w 
ramach Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Mazowieckiego  
w Warszawie funkcjonuje aż 8 
delegatur: w Ciechanowie, Ostrołęce, 
Piasecznie, Płocku, Radomiu, 
Siedlcach, Wołominie i Żyrardowie 
 

22.  § 18.1 Ocena merytoryczna jest prowadzona 
przez departamenty i kancelarie we 
współpracy z wojewódzkimi 
samorządowymi jednostkami 
organizacyjnymi. W trakcie oceny 
merytorycznej w szczególności ocenia 
się, czy projekt spełnia wymagania 
określone w § 11 oraz, czy: 1) projekt 
nie narusza przepisów prawa 
powszechnie obowiązującego, w tym 
aktów prawa miejscowego; 2) projekt 
mieści się w katalogu zadań własnych 
województwa;  
3) projekt będzie realizowany na mieniu 
województwa; lub innej jst (za jej zgodą) 
– dotyczy w szczególności projektów 
nieinwestycyjnych,  

 Zgodnie z przepisami prawa projekty 
inwestycyjne będą mogły być 
realizowane wyłącznie  
na nieruchomościach, do których 
Województwo posiada tytuł prawny  
do dysponowania. Ta zasada  
nie dotyczy projektów 
nieinwestycyjnych. 
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23.  § 17.1 Ocena formalna jest prowadzona przez 
zespół .. (w skład którego wchodzą 
również przedstawiciele mieszkańców 
województwa w liczbie … osób. W 
przypadku zgłoszenia się większej niż 
przewidziana liczby mieszkańców woj. 
wyboru dokonuje się w drodze 
losowania komisyjnego) 
 

 Na etapie opracowywania regulaminu 
pierwszej edycji budżetu 
obywatelskiego rozważone zostanie 
włączenie przedstawicieli mieszkańców 
w proces oceny projektów 

24.  § 20 Głosowanie odbywa się według 
następujących zasad: 1) uprawnieni do 
oddania głosu są wszyscy mieszkańcy 
województwa; w tym niepełnoletni, 
którzy w czasie głosowania mają 
ukończone min … lat. 

 W ramach delegacji ustawowej  
(art. 10a ustawy o samorządzie 
województwa) obejmującej określenie 
zasad i trybu przeprowadzenia 
konsultacji, nie mieści się określenie 
kręgu osób uprawnionych do wzięcia 
udziału w tych konsultacjach. Przepis 
ten nie zawiera żadnych ograniczeń,  
w tym wiekowych. 

25.  § 21.1 Głosowanie, o którym mowa w § 19  
i 20, odbywa się za pomocą platformy 
od obsługi Mazowieckiego Budżetu 
Obywatelskiego dostępnej na stronie 
internetowej. 2. Głos oddany w formie 
innej niż określona w ust. 1 lub 
niezgodnie z zasadami określonymi  
w § 20 jest nieważny. 3. Jeśli 
mieszkaniec województwa chcący 
wziąć udział w głosowaniu nie ma 
dostępu do komputera lub Internetu, 
może oddać głos w siedzibie Urzędu, 
delegaturze lub siedzibie innej jst  
w woj. maz., po uprzednim 
uzgodnieniu z zainteresowaną jst. 

 Uwaga nieuwzględniona. W ocenie 
projektodawców wystarczające będzie 
udostępnianie możliwości oddania 
głosu w siedzibach Urzędu  
i w delegaturach. Od roku 2019  
w ramach Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Mazowieckiego  
w Warszawie funkcjonuje aż 8 
delegatur: w Ciechanowie, Ostrołęce, 
Piasecznie, Płocku, Radomiu, 
Siedlcach, Wołominie i Żyrardowie 
 

26.  § 3 
Mazowiecki Budżet Obywatelski 
jest wdrażany  
w celu: 
1) aktywnego włączenia 
mieszkańców województwa w 
zarządzanie województwem; 
2) pogłębiania więzi między 
mieszkańcami województwa. 

§ 3 
Mazowiecki Budżet Obywatelski jest 
wdrażany w celu: 
1) aktywnego włączenia mieszkańców 
województwa w zarządzanie 
województwem; 
2) pogłębiania więzi między 
mieszkańcami województwa; 
3) zwiększania wpływu mieszkańców 
województwa na wygląd okolicy w której 
mieszkają, pracują czy uczą się; 
4) wzrostu świadomości mieszkańców 

Wierzymy, że budżety obywatelskie  
na różnych poziomach samorządu 
terytorialnego pozytywnie wpływają  
na życie mieszkańców. Ich wiodącymi 
celami jest rozwój lokalnych wspólnot, 
budowanie poczucia wpływu 
mieszkańców na najbliższe otoczenie 
oraz edukacja w zakresie zarządzania  
i budżetowania JST. Widzimy wartość, 
aby na już na poziomie uchwały 
rozszerzyć wskazywane cele o wszystkie 
możliwe.  

Uwaga w części uwzględniona. 
Proponowany w projekcie uchwały 
zapis brzmi:  
„Budżet obywatelski Województwa 
Mazowieckiego jest wdrażany w celu: 
aktywnego włączenia mieszkańców 
województwa w zarządzanie 
Województwem; pogłębiania więzi 
między mieszkańcami województwa; 
umożliwienia mieszkańcom 
województwa współdecydowania  
o podziale środków pochodzących  
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województwa na temat zadań własnych 
województwa i zasad budżetowych. 

z budżetu Województwa; wzrostu 
świadomości mieszkańców 
województwa na temat zadań własnych 
Województwa i zasad budżetowych.” 

27.  § 9 pkt 6 
[…] być poparte podpisami 
minimum 50 mieszkańców 
województwa. 

§ 9 pkt 6 
[…] być poparte podpisami minimum  
30 mieszkańców województwa. 
 

Planowany Mazowiecki Budżet 
Obywatelski, który będzie obejmował 
swoim zasięgiem terytorialnym wszystkie 
(nawet najmniejsze) gminy woj. 
mazowieckiego, ma dużą szansę na 
wyrównanie szans w dostępie do 
nowoczesnych narzędzi partycypacji dla 
mieszkańców województwa 
zamieszkujących mniejsze gminy czy 
mniej zurbanizowane powiaty. 
Potencjalnie MBO (mimo charakteru 
wojewódzkiego) będzie pełnił rolę 
jedynego budżetu partycypacyjnego dla 
małych gmin. Z pozycji mieszkańców 
małych miejscowości, które również 
wspierania są przez realizowane zadania 
własne województwa (np. modernizacji 
terenów wiejskich), zebranie 50 
podpisów może stanowić dużą barierę w 
dostępie do tego narzędzia. 
Rekomendujemy zmniejszenie tego 
progu lub uzależnienie go od charakteru 
konkretnego podregionu.  

Uwaga nie uwzględniona.  
W budżecie obywatelskim 
Województwa Mazowieckiego będą 
realizowane projekty adresowane  
do wszystkich mieszkańców 
województwa. Biorąc pod uwagę ponad 
pięciomilionową populację Mazowszan 
50 podpisów poparcia  
nie wydaje się być wygórowaną liczbą.  

28.  § 10 
Projekty zgłaszane do 
Mazowieckiego Budżetu 
Obywatelskiego mogą dotyczyć  
w szczególności inicjatyw  
w obszarach: 
1) profilaktyki, promocji i ochrony 
zdrowia; 
2) bezpieczeństwa publicznego; 
3) infrastruktury społecznej 
(rozumianej jako urządzenia 
użyteczności publicznej) lub 
drogowej (związanej z ruchem 
pojazdów lub pieszych). 

wykreślenie Projektowana uchwała w żadnym 
miejscu nie wspomina, że przyszły 
budżet obywatelski ma zostać 
ograniczony do konkretnej tematyki 
projektów mieszkańców (czyli być tzw. 
budżetem obywatelskim tematycznym). 
Dlatego zbędna wydaje nam się 
priorytetyzacja obszarów w niniejszym 
paragrafie, tym bardziej, że w § 9 pkt 1 
zostało uwzględnione kryterium 
dopuszczalności projektów jedynie 
należących do zadań województwa (bez 
określenia, które są ważniejsze).  
 
Wydaje nam się za to pożądane 
dookreślenie zadań własnych 
województwa w całym dokumencie,  
tak aby mieszkaniec zapoznający się  

Odstąpiono od wskazywania obszarów, 
jakich dotyczyć mogą projekty. 
Ograniczono się do zapisu, że projekty 
zgłaszane w ramach budżetu muszą 
dotyczyć zadań własnych 
województwa, o których mowa w art. 14 
ust. 1 ustawy  
o samorządzie województwa. 
Dodatkowo, katalog zadań samorządu 
województwa zostanie opublikowany na 
stronie internetowej poświęconej 
budżetowi obywatelskiemu 
Województwa Mazowieckiego. 
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z treścią uchwały (podstawowym 
dokumentem założycielskim MBO) miał 
jasność o jakiej tematyce może składać 
projekty. Z naszego doświadczenia 
wiemy, że nie jest to wiedza dla 
mieszkańców oczywista.  
 

29.  §17 pkt 4 
Wykaz projektów po ocenie 
formalnej jest publikowany  
na stronie internetowej oraz w BIP. 

§17 pkt 4 
Wykaz projektów po ocenie formalnej 
jest publikowany na stronie internetowej 
oraz w BIP. O możliwości poprawienia  
i uzupełnienia błędów formalnych 
pomysłodawca zostaje poinformowany 
również drogą mailową lub/i 
telefoniczną.  

 

Dobrą praktyką współpracy  
z mieszkańcami składającymi wnioski 
jest poinformowanie ich za pomocą 
podanych przez nich danych 
kontaktowych o możliwości poprawienia 
swojego wniosku. Spowoduje to mniejszy 
odsetek pomysłów, które odpadną  
na etapie oceny formalnej lub 
merytorycznej. Założenie, że 
pomysłodawcy znają aktualną zawartość 
BIP lub strony internetowej MBO może 
skutkować wypadnięciem z procedury 
ciekawych pomysłów.   

Poniższa propozycja odnosi się również 
do etapu oceny merytorycznej.  

Uwaga uwzględniona. Informacje,  
o których mowa, będą przekazywane  
w sposób odpowiadający sposobowi 
zgłoszenia projektu. 

30.  § 34 pkt 3  
Działania, o których mowa w ust. 1, 
koordynuje Departament 
Organizacji we współpracy  
z Kancelarią Marszałka i 
Departamentem Kultury, Promocji  
i Turystyki. 

§ 34 pkt 3  
Działania, o których mowa w ust. 1, 
koordynuje Departament Organizacji  
we współpracy z Kancelarią Marszałka  
i Departamentem Kultury, Promocji  
i Turystyki oraz przy możliwym udziale 
organizacji pozarządowych.  
 

Przykład wielu gmin pokazuje, że do 
skutecznej i dobrze zakrojonej kampanii 
informacyjnej niezbędne jest korzystanie 
ze wsparcia lokalnie osadzonych 
organizacji pozarządowych. Wybicie tego 
zapisu na poziomie uchwały doceni rolę 
organizacji pozarządowych  
w województwie oraz wskaże im możliwą 
ścieżkę rozwoju i działalności.  

Organizacje pozarządowe mogą 
realizować zadania województwa 
związane z promocją i wdrażaniem 
standardów budżetów obywatelskich  
w ramach corocznie ogłaszanego przez 
Zarząd Województwa Mazowieckiego 
otwartego konkursu ofert w obszarze 
„Działalność na rzecz organizacji 
pozarządowych oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3. ust. 3, w 
zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 
1-32a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie”. W 
ramach tego konkursu w roku 2020 
będą mogły być realizowane zadania 
związane z prowadzeniem kampanii 
informacyjnej na temat budżetu 
obywatelskiego Województwa 
Mazowieckiego. 

31.  § 20 
Głosowanie odbywa się według 
następujących zasad: 

doprecyzowanie Po lekturze uchwały nie do końca mamy 
jasność w temacie zasad głosowania na 
projekty. Istnieje więc duża szansa,  

W pierwszej edycji budżetu 
obywatelskiego Województwa 
Mazowieckiego projektodawcy 



Załącznik Nr 1 do informacji dla Zarządu Województwa Mazowieckiego  
w sprawie konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego w sprawie budżetu obywatelskiego 

Strona | 11 Strona | 11 

1) uprawnieni do oddania głosu są 
wszyscy mieszkańcy województwa; 
2) głos w imieniu osoby 
niepełnoletniej oddaje jej opiekun 
prawny; 
3) głosować można tylko jeden raz 
(z zastrzeżeniem pkt 2); 
4) głosujący może oddać jeden 
głos (z zastrzeżeniem pkt 2). 

że mieszkańcy z mniejszym 
doświadczeniem w procesach 
związanych z BO będą mieli podobne 
problemy. Wymaga doprecyzowania 
określenie “głosujący może oddać jeden 
głos”. Uważamy również, że uczącą 
wersją głosowanie w BO jest możliwość 
wybierania projektów do tzw. “koszyka” - 
tyle projektów na ile pozwala limit  
na dany podregion. Dzięki takiej formie 
głosowania mieszkaniec ma większą 
możliwość zrozumienia zasad 
budżetowych JST oraz wyrabia w sobie 
większą odpowiedzialność  
za głosowanie.  

proponują przyjęcie możliwie prostych  
i zrozumiałych dla mieszkańców zasad 
głosowania. Proponowany w projekcie 
uchwały zapis brzmi: „uprawnieni do 
oddania głosu są wszyscy mieszkańcy 
województwa; mieszkaniec 
województwa może oddać dwa głosy: 
jeden głos na projekt z puli 
ogólnowojewódzkiej i jeden głos  
na projekt z puli podregionalnej;  
głos w imieniu osoby małoletniej oddaje 
jej przedstawiciel ustawowy.” 
 

32.  § 9 
Projekty zgłaszane do 
Mazowieckiego Budżetu 
Obywatelskiego muszą: 
1) dotyczyć zadań własnych 
województwa; 
2) być zgodne z przepisami prawa; 
3) być zgodne z dokumentami 
strategicznymi województwa, w 
szczególności ze Strategią 
Rozwoju Województwa 
Mazowieckiego oraz Planem 
Zagospodarowania 
Przestrzennego Województwa 
Mazowieckiego; 
4) być realizowane wyłącznie na 
mieniu województwa; 
5) być możliwe do wykonania w 
ciągu roku budżetowego; 
6) być poparte podpisami minimum 
50 mieszkańców województwa. 

§ 9 
Projekty zgłaszane do Mazowieckiego 
Budżetu Obywatelskiego muszą: 
1) dotyczyć zadań własnych 
województwa; 
2) być zgodne z przepisami prawa; 
3) być zgodne z dokumentami 
strategicznymi województwa, w 
szczególności ze Strategią Rozwoju 
Województwa Mazowieckiego oraz 
Planem Zagospodarowania 
Przestrzennego Województwa 
Mazowieckiego; 
4) być realizowane wyłącznie na mieniu 
województwa; 
5) być możliwe do wykonania w ciągu 
roku budżetowego; 
6) być poparte podpisami minimum 50 
mieszkańców województwa; 
7) być ogólnodostępne dla wszystkich 
mieszkańców województwa lub 
mieszkańców podregionu. 
 

Współczesnym dużym problemem 
budżetów obywatelskich jest ich 
monopolizacja przez instytucje miejskie 
(biblioteki, szkoły, domy kultury). 
Instytucje te mają łatwość  
w mobilizowaniu głosujących  
(w przeciwieństwie do samodzielnych 
mieszkańców lub grup nieformalnych)  
i często wykorzystują to do zwiększania 
swoich środków inwestycyjnych, które 
praktycznie powinny pochodzić z dotacji 
od JST a nie ze specjalnej puli do 
dyspozycji samych mieszkańców.  
Nie wdając się w głębszą analizę tego 
zjawiska, które ma dużo plusów jak  
i minusów, uważamy że dobrą praktyką 
jest określanie w regulaminach  
i uchwałach BO zasad 
ogólnodostępności, czyli reguł które 
określają na ile projekt jest otwarty  
dla ogółu mieszkańców.  
W przypadku projektów inwestycyjnych 
mogą to być zasady związane z ilością 
godzin przeznaczonych dla wszystkich 
do użytku lub godzin otwarcia, 
natomiast w przypadku projektów 
nieinwestycyjnych np. przez określenie 
zasad otwartej rekrutacji.  

Uwaga uwzględniona. 

33.  Rozdział 2 §11  Rozdział 2 §11 – dodać punkt –  Wojewódzki Budżet Obywatelski stanowi Zgodnie z projektem uchwały projekty 
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Projekty zgłaszane do 
Mazowieckiego Budżetu 
Obywatelskiego nie mogą: 

w całości zawierać się w zadaniach 
własnych pojedynczych jednostek 
samorządowych prowadzących 
odrębne edycje Budżetu 
Obywatelskiego. 

wspaniałe uzupełnienie edycji miejskich, 
gminnych itp. o zadania o charakterze 
poza lokalnym.  

zgłaszane w ramach budżetu 
obywatelskiego Województwa 
Mazowieckiego muszą dotyczyć zadań 
własnych województwa, o których 
mowa w art. 14 ust. 1 ustawy  
o samorządzie województwa  
co oznacza, że nie mogą dotyczyć 
zadań własnych innych jednostek 
samorządu terytorialnego. 
Rozważone zostanie dodanie  
do formularza zgłoszenia projektu 
dodanie pytania, czy podobny lub 
tożsamy projekt został przez 
autora/autorów złożony do budżetu 
obywatelskiego innej jednostki 
samorządu terytorialnego na terenie 
Mazowsza. 

34.  Rozdział 3 §15   
Zgłoszony projekt może zostać 
wycofany przez jego 
autora/autorów za pośrednictwem 
platformy do obsługi budżetu 
obywatelskiego dostępnej na 
stronie internetowej, nie później 
jednak niż do dnia rozpoczęcia 
głosowania na projekty. 

Rozdział 3 §15 § Zgłoszony projekt 
może zostać wycofany przez jego 
autora/autorów za pośrednictwem 
platformy do obsługi budżetu 
obywatelskiego dostępnej na stronie 
internetowej, nie później jednak niż  
do dnia zakończenia oceny 
formalnej. 

Przy wymaganiu licznej grupy poparcia 
(co najmniej 50 osób) wycofanie przez  
1 osobę projektu możliwego do realizacji 
może być źle odbierane przez 
popierających. 

Zmodyfikowano zapis dotyczący 
wycofania projektu: „Zgłoszony projekt 
może zostać wycofany przez 
projektodawcę: za pośrednictwem 
systemu informatycznego, nie później 
jednak niż do końca dnia 
poprzedzającego dzień rozpoczęcia 
głosowania na projekty; poprzez 
złożenie pisemnego wniosku  
o wycofanie projektu w siedzibie 
Urzędu lub w delegaturze, nie później 
jednak niż 7 dni kalendarzowych przed 
dniem rozpoczęcia głosowania na 
projekty; przesłanie pisemnego wniosku 
o wycofanie projektu na adres Urzędu, 
przy czym wniosek musi wpłynąć do 
Urzędu nie później niż 7 dni 
kalendarzowych przed dniem 
rozpoczęcia głosowania na projekty.” 

35.  Rozdział 4 §17  Rozdział 4 §17 § Dodanie zapisu 
dotyczącego konieczności 
poinformowania wnioskodawcy 
wskazaną drogą kontaktu 

W przypadku braku bezpośredniej 
informacji do wnioskodawcy mogą oni 
mieć pretensje – wraz z grupą z listy 
poparcia. 
 

Uwaga uwzględniona 

36.  Rozdział 4 §18   Rozdział 4 §18 dodanie możliwości 
zmiany zakresu projektu ze względu  
na konieczność dostosowania do 
wymogów/ możliwości realizacji.  

w przypadku niewielkich rozbieżności, 
przekroczeń kosztu itp. można 
zaproponować wnioskodawcy 
modyfikację projektu.  

Uwaga uwzględniona. Na etapie oceny 
projektu dopuszczona będzie 
możliwość konsultacji z projektodawcą. 
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37.  Rozdział 6 §28  
Podmiot odpowiedzialny 
za realizację projektu może 
wprowadzać w projekcie zmiany 
niezbędne do realizacji projektu. 

Należy określić zakres w jakim możliwe 
są zmiany, z czego one mają wynikać.  

Wprowadzone zmiany mogą stanowić  
dla wnioskodawcy i osób głosujących 
całkowitą zmianę zakresu/celowości 
zadania.  

Realizacja projektów zostanie 
uregulowana w odrębnym akcie 
prawnym (regulamin danej edycji 
budżetu obywatelskiego Województwa 
Mazowieckiego przyjęty w drodze 
uchwały). Sugestie zostaną wzięte  
pod uwagę. 
 

38.  Rozdział 1 § 4  
Wysokość środków finansowych 
przeznaczonych na realizację 
projektów w ramach 
Mazowieckiego Budżetu 
Obywatelskiego wynosi nie mniej 
niż 0,75% i nie więcej niż 1% 
wydatków wykonanych w roku N-3 
budżetu Województwa 
Mazowieckiego i jest każdorazowo 
określana w uchwale budżetowej 
województwa na dany rok N. 

Powinna zostać podana konkretna 
kwota na realizację projektów w ramach 
MBO. 

Mieszkańcy województwa nie będą mieć 
rozeznania co do możliwości 
finansowania wygranych projektów. 

Konkretna kwota zostanie podana  
do wiadomości mieszkańców  
w regulaminie danej edycji budżetu 
obywatelskiego Województwa 
Mazowieckiego przyjętym w drodze 
uchwały. 

39.  Rozdział 2 § 7 pkt 4  
Do zgłoszenia projektu przez 
osobę małoletnią konieczna jest 
zgoda rodzica/opiekuna 
prawnego tej osoby. 

Brak załącznika w postaci zgody 
rodzica/opiekuna prawnego.   
Jakie dane osobowe są zbierane? 

Każdy mieszkaniec województwa 
powinien mieć możliwość  zgłoszenia 
projektu niezależnie od wieku bez 
konieczności zgody rodzica/opiekuna 
prawnego. 

Osoby małoletnie nie mają zdolności  
do czynności prawnych, dlatego projekt 
w imieniu osoby niepełnoletniej składa 
przedstawiciel ustawowy tej osoby. 

40.  

Rozdział 2 § 8 pkt 3,4  
Maksymalna wartość projektu 
inwestycyjnego wynosi 1000000 zł 
,Maksymalna wartość projektu nie 
inwestycyjnego wynosi 150000 zł. 

Maksymalne kwoty na realizację 
projektu są zdecydowanie za niskie. 

Koszt realizacji większego projektu 
przekroczy znacznie kwotę 1 mln zł. 

Pod warunkiem zgody Zarządu 
Województwa Mazowieckiego wartość 
projektu nieinwestycyjnego zostanie 
podniesiona do 200 000 zł., a górna 
granica środków przeznaczonych na 
budżet obywatelski zostanie 
podniesiona do 1.25% wydatków 
Województwa. 
 

41.  Rozdział 4 § 17 pkt 1  
Ocena formalna jest prowadzona 
przez zespół … 

Kto wchodzi w skład  zespołu? 

 

 

Procedura oceny projektów zostanie 
określona w odrębnym akcie prawnym 
(regulamin danej edycji budżetu 
obywatelskiego Województwa 
Mazowieckiego przyjęty w drodze 
uchwały). 
 

42.  Rozdział 5 § 21 pkt 4  
System elektroniczny, o którym 
mowa w ust. 1, weryfikuje ważność 
oddanych głosów na podstawie 

Jakie są wymagane dane osobowe  
i oświadczenia? 

art. 10a ust. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie województwa 
MÓWI O „ZAPEWNIENIU RÓWNOŚCI  
I BEZPOŚREDNIOŚCI GŁOSOWANIA”  

Osoby małoletnie nie mają zdolności  
do czynności prawnych, dlatego głos  
w imieniu osoby niepełnoletniej oddaje 
przedstawiciel ustawowy tej osoby. 
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danych i oświadczeń 
wprowadzonych przez głosującego 

- zagłosować może każdy niezależnie  
od wieku. 

43.  Rozdział 14 § 18 pkt 7 Nie ma podanego w projekcie uchwały 
trybu odwołania od decyzji o nie 
dopuszczeniu projektu do głosowania. 
Do kogo może składać odwołanie 
wnioskodawca projektu.  

 

Uwaga uwzględniona 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządziła: 
Anna Obłoza 
Biuro Dialogu Obywatelskiego 
Departament Organizacji 
5 listopada 2019 r. 


