WYNIKI WERYFIKACJI PROJEKTÓW ZGŁOSZONYCH DO
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA SKARŻYSKAKAMIENNEJ NA 2020 R.

l.p.

nazwa zadania

WYNIK WERYFIKACJI

1

Teren rekreacyjny na działce nr 52/2

2

Wymiana ogrodzenia Rodzinnych Ogródków Działkowych
Źródełko
Koło
"Malinka"
w
Skarżysku-Kamiennej
ul. Brzozowa

NEGATYWNY
(uzasadnienie poniżej)

3

Budowa boiska do koszykówki "3x3" o sztucznej nawierzchni
na placu osiedlowym przy ul. Ponurego/Żytnia

POZYTYWNY

4

Milica - wspólna dzielnica. Zagospodarowanie terenu (skweru)
pomiędzy budynkami przy ul. Piłsudskiego i Prusa

POZYTYWNY

5

Doposażenie placu zabaw oraz infrastruktury sportoworekreacyjnej przy szkole podstawowej nr 9

POZYTYWNY

6

Plac zabaw "Skałka" - wykonanie ogrodzenia, nawierzchni
poliuretanowej oraz doposażenie w urządzenia

POZYTYWNY

7

"Plac zabaw i bezpieczeństwo w SP 1" budowa i doposażenie
placu zabaw dla dzieci i miejsc postojowych na terenie Szkoły
podstawowej nr 1

POZYTYWNY

8

Stacja ładowania stojąca do ładowania samochodów
elektrycznych oraz wózków elektrycznych dla osób
niepełnosprawnych, z energii pozyskanej z paneli
fotowoltaicznych

POZYTYWNY

9

Poprawa estetyki osiedla Milica poprzez przebudowę parkingu
dla mieszkańców

POZYTYWNY

10

Bezpieczne os. Przydworcowe - budowa inteligentnych przejść
dla pieszych na os. Przydworcowe

POZYTYWNY

11

Aktywna Kamienna Etap I - Modernizacja placu zabaw im. A.
Biernackiego przy ul. Franciszkańskiej - remont chodników i
wykonanie oświetlenia

POZYTYWNY

12

"Arka Bernatka 2.0 - budowa miejsca do rekreacji dla dzieci
nad zalewem Bernatka"

POZYTYWNY

13

"Bór bezpiecznie i zdrowo" V - doposażenie miejsca do
rekreacji i aktywnego wypoczynku w piramidę ze zjeżdżalnią,
park linowy oraz urządzenia towarzyszące

POZYTYWNY

POZYTYWNY

Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 12x25 do gry w
14 piłkę nożną, siatkową oraz koszykową w Skarżysku-Kamiennej
przy ul. Południowej

POZYTYWNY

15

Budowa dwóch przystanków autobusowych na os. Książęce na
ul. Warszawskiej

POZYTYWNY

16

Budowa skweru w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Spółdzielczej
pod nazwą "Skwer w sadzie"

POZYTYWNY

UZASADNIENIE DO WERYFIKACJI NEGATYWNEJ:
Projekt nr 2: Wymiana ogrodzenia Rodzinnych Ogródków Działkowych Źródełko Koło
"Malinka" w Skarżysku-Kamiennej ul. Brzozowa
Regulamin budżetu obywatelskiego przyjęty uchwałą Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej nr
VIII/27/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu konsultacji społecznych
budżetu obywatelskiego z mieszkańcami Skarżyska-Kamiennej wskazał między innymi wymagania
stawiane wnioskom składanym do budżetu obywatelskiego oraz zasady weryfikacji złożonych
wniosków. Zgodnie z tą uchwałą:
 Środki budżetu obywatelskiego mogą być przeznaczone na realizację projektów o charakterze
inwestycyjnym, należącym do zadań własnych gminy (§ 2 ust. 4).
 Każdy zgłaszany projekt musi przyczyniać się do pozytywnego rozwoju Miasta i powinien
dotyczyć budowy lub remontu elementów infrastruktury miejskiej (§ 4 ust. 1),
 Każdy zgłaszany projekt musi dotyczyć zadania planowanego do realizacji na terenie będącym
własnością lub będącym we władaniu Miasta (§ 4 ust. 3).
 W ramach budżetu obywatelskiego należy zgłaszać wyłącznie takie zadania, które umożliwiają
korzystanie z efektu ich realizacji przez ogół mieszkańców (§ 4 ust. 5).
 W ramach budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty, które naruszałyby
obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności (§ 5 lit. e).
 Propozycję projektu, o którym mowa w ust. 1 składa się na formularzu wniosku, którego wzór
stanowi załącznik nr 1 do uchwały(§ 8 ust. 3).
Złożone wnioski podlegają weryfikacji, w trakcie której dokonuje się sprawdzenia zgodności wniosku
z zasadami budżetu obywatelskiego poprzez odpowiedź na 14 pytań zawartych w § 10 ust. 2 uchwały.
Dla pozytywnej weryfikacji niezbędna jest odpowiedź twierdząca na wszystkie 14 pytań.
Analizując wniosek stwierdzono, że:
1. Wniosek został złożony na niewłaściwym formularzu. Rada Miasta Skarżyska-Kamiennej
podejmując w dniu 28 marca 2019 r. uchwałę nr VIII/27/2019 w sprawie określenia zasad i trybu
konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami Skarżyska-Kamiennej, określiła
wzór formularza zgłoszenia zadania do budżetu obywatelskiego. Wniosek został złożony na
formularzu, który nie jest obowiązujący w związku z wejściem w życie uchwały o której mowa
wyżej.
2. Ogródki działkowe, których ogrodzenie miałoby być wymienione w ramach budżetu
obywatelskiego, są zlokalizowane na działkach nr ewid. 63/2, 68/2, 24/3 stanowiących własność
Gminy Skarżysko-Kamienna, które zostały oddane w użytkowanie na rzecz Polskiego Ogrodu
Działkowców, oraz na działkach nr ewid. 15/5 i 16/5 stanowiących własność osób fizycznych.
3. Wymiana ogrodzenia ogrodów działkowych nie należy do zadań własnych gminy. W myśl art. 6
ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) do zakresu
działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone
ustawami na rzecz innych podmiotów. Artykuł 7 ust. 1 u.s.g. stanowi, że zaspokajanie zbiorowych
potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy oraz konstruuje otwarty katalog takich zadań,
a o tym, czy gmina ma obowiązek realizacji danego zadania decydują przepisy ustaw.

Wprawdzie zgodnie z art. 6. ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach
działkowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2176) organy jednostek samorządu terytorialnego tworzą
warunki dla rozwoju ROD, jednak tworzenia warunków nie można utożsamiać z wykonywaniem
zadań, za które odpowiada Polski Związek Działkowców.
Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych w art. 2 pkt 9 nadała definicję infrastruktury
ogrodowej. Infrastrukturą ogrodową są między innymi ogrodzenia. Infrastruktura ogrodowa w
rozumieniu ustawy stanowi własność stowarzyszenia ogrodowego (art. 11 ust. 3 ustawy). Przepisy
ustawy zostały przeniesione konsekwentnie do Statutu Polskiego Związku Działkowców
uchwalonego przez XII Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców w dniu 2
lipca 2015 roku (§ 5 ust. 1 pkt 5 Statutu).
Zadania związane z zarządzaniem infrastrukturą ogrodową realizuje rodzinny ogród działkowy (§
53 ust. 2 Statutu PZD).
Zarząd ROD opracowuje plany oraz realizuje inwestycje i remonty zgodnie z trybem i zasadami
obowiązującymi w PZD, a także utrzymuje infrastrukturę ogrodową w należytym stanie (§ 72 pkt.
15 i 16 Statutu PZD). Wydatki na inwestycje, remonty i bieżącą konserwację infrastruktury
ogrodowej stanowią koszty funkcjonowania ROD (§ 144 ust. 3 pkt. 1 Statutu PZD).
W związku z przedstawionymi argumentami uznać należy, że wymiana ogrodzenia nie stanowi
zadania własnego gminy.
4. Zgodnie z § 2 ust. 2 Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego uchwalonego przez Krajową
Radę Polskiego Związku Działkowców w dniu 1 października 2015 roku: Rodzinny Ogród
Działkowy stanowi wydzielony obszar lub obszary przeznaczone na cele rodzinnych ogrodów
działkowych, składające się z działek i terenu ogólnego, służące do wspólnego korzystania przez
działkowców, wyposażone w infrastrukturę ogrodową. Przy czym zgodnie z § 8 ww. regulaminu,
działkowcem jest pełnoletnia osoba fizyczna uprawniona do korzystania z działki w ROD na
podstawie prawa do działki nabytego zgodnie z ustawą z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych
ogrodach działkowych. Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, iż teren ROD jest
skierowany w głównej mierze do grupy społecznej obejmującej osoby należące do związku
działkowców oraz ich rodzin, tak więc przedmiotowy projekt nie spełnia kryterium
ogólnodostępności dla mieszkańców, które warunkuje możliwość realizacji zadania. Zgodnie z
regulaminem budżetu obywatelskiego Miasta Skarżyska-Kamiennej w ramach procedury budżetu
obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania których efekty nie spełniają kryterium
ogólnodostępności, tj. dostępności dla wszystkich mieszkańców.
Biorąc pod uwagę powyższe wniosek został zweryfikowany negatywnie.

