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Protokół Nr 9/7/2019 

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji Miasta 
wspólnie z Komisją Budżetu i Finansów 

z dnia 9 października 2019 roku, godz. 9.00. 

 

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Mariola Stępień- Przewodnicząca Komisji Budżetu                

i Finansów oraz  Pan Janusz Poński - Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki       

i Promocji Miasta. 

Obecni, jak w załączonych listach obecności. 

Nieobecny radni: Pani Renata Kraska, Pan Marek Chruściel, Pan Krzysztof Szatan. 

Zaproszeni: 

Pani Aneta Przyłucka – Sekretarz Sandomierza,  

Pani Aleksandra Zbyradowska -  pracownik Wieloosobowego Stanowiska ds. Pozyskiwania Środków 

Zewnętrznych, 

Radny Piotr Chojnacki, 

Pan Kamil Orzechowski – Specjalista ds. platformy do zarządzania Budżetem Obywatelskim               

(czyt.: BO).  

Ad. 1 

Pani Mariola Stępień stwierdziła quorum i otworzyła posiedzenie wspólnych Komisji.  

Ad. 2 

Przyjęcie porządku obrad. 

  

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów przedstawiła porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Prezentacja platformy do zarządzania Budżetem Obywatelskim. 

4. Sprawy różne 

5. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 

Komisja Budżetu i Finansów: 6 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”. 

Bez udziału w głosowaniu radnego Sylwestra Łatki. 

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji Miasta: 5 „za”- jednogłośnie. 

Porządek obrad komisji został przyjęty.  

Ad. 3 

„Prezentacja platformy do zarządzania budżetem obywatelskim.” 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów oznajmiła, że z inicjatywy 

Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Sandomierza - Pana Piotra Chojnackiego został zaproszony na 

obrady komisji przedstawiciel ds. platformy zarządzania Budżetem Obywatelskim- Pan Kamil 

Orzechowski. Specjalista zademonstrował moduł platformy internetowej pn. „Porto Alegre” poprzez 

wyświetlenie slajdów na rzutniku. Pokazał sposób funkcjonowania ogólnodostępnego systemu. 

Platforma m.in. : usprawnia pracę urzędu, redukuje koszty obiegu dokumentów, ułatwia mieszkańcom 

zgłaszanie wniosków, zapewnia ich prezentację, głosowanie. Składa się z modułu dla urzędników, 

mieszkańców.  

Zdaniem Pana Kamila Orzechowskiego jest to nowoczesny system informatyczny, który 

organizuje i porządkuje wszystkie działania związane z przeprowadzeniem Budżetu Obywatelskiego 

dostosowanego do potrzeb każdego miasta. Strona internetowa, zawiera istotne dla mieszkańców 

informacje i dokumenty wraz z formularzem zgłaszania wniosków do systemu głosowania.  

Ponadto, zaoferowana jest pomoc specjalisty przy wdrażaniu platformy zarządzania BO oraz 

przykładowy jego regulamin oparty na najlepszych praktykach polskich miast wraz z serwisem 

technicznym. System jest elastyczny, dopasowuje się do wytycznych regulaminu i uchwał Budżetu 

Obywatelskiego każdego miasta/gminy.  

System umożliwia: 
 zarządzanie złożonymi przez mieszkańców wnioskami, 

 szybką oceną formalną i merytoryczną wniosków, 
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 komunikację z wnioskodawcami, 

 dostęp do wszystkich informacji dotyczących projektów (np. ocen weryfikatorów formalnych 

i merytorycznych), 

 obsługę głosowania, 

 możliwość wyłączania i włączenia wybranych funkcji, dopasowanie funkcji do regulaminu 

BO w gminach. 

Ponadto, moduł dla mieszkańców dostępny jest również poprzez aplikację do głosowania oraz 

intuicyjny formularz do zgłaszania wniosków przez mieszkańców.  

System usprawnia pracę osób odpowiedzialnych za proces przeprowadzenia BO, np. automatycznie 

rejestruje i ewidencjonuje zgłoszone przez mieszkańców pomysły, zapewnia szybkie dekretowanie 

zadań do odpowiednich jednostek, odpowiedzialnych za ocenę formalną i merytoryczną wniosków 

i/lub podejmowanie decyzji. 

Istotnym jest to, że mieszkańcy otrzymują powiadomienia o kolejnych etapach weryfikacji złożonych 

wniosków, a jeśli projekt będzie miał braki to pokaże się komunikat z podpowiedzią i wskazaniem do 

uzupełnienia potrzebnych danych. 

 Po skończonej prezentacji Pana Kamila Orzechowskiego- Przewodnicząca komisji przystąpiła 

do dyskusji nad wprowadzeniem ww. platformy. 

Radny Piotr Chojnacki pozytywnie przychylił się do pomysłu usprawnienia systemu by nie 

opierać się tylko na papierowych kartach wniosków do głosowania. Stawia na mobilności systemu     

w postaci aktywnej strony internetowej czy aplikacji na telefon komórkowy. Zasugerował, by 

zwiększyć kryterium wiekowe np. od 13 lat. Każdy mieszkaniec będzie miał możliwość wglądu          

w kosztorysy danego przedsięwzięcia. Dodał, że BO powinien opierać się na rywalizacji                           

i ogólnodostępności. Zaznaczył, że należy rozpocząć pracę nad zmianą Regulaminu BO, aby 

internetowa platforma zarządzania BO  była dla mieszkańców dostępna już w lutym.    

Radny Robert Kurosz zapytał:  

-„Czy w Budżecie Obywatelskim projekty muszą być na obiektach Gminy?” 

Odpowiedzi udzielił Pan Kamil Orzechowski: 

-„Nie wszędzie. Zarządca innej lokalizacji inwestycji musi stosownym oświadczeniem wyrazić 

zgodę.” 

Sekretarz Sandomierza – Pani Aneta Przyłucka przychylnie odniosła się do pomysłu 

unowocześnienia budżetu obywatelskiego. Dodała, że może uda się wygospodarować na nią pieniądze          

w budżecie miasta na przyszły rok. 

Pani Aleksandra Zbyradowska – pracownik Wieloosobowego Stanowiska ds. Pozyskiwania 

Środków Zewnętrznych, odpowiedzialna za sandomierski Budżet Obywatelski również pozytywnie 

zaopiniowała inicjatywę wprowadzenia platformy. 

Po zakończeniu obowiązującej rocznej umowy z firmą zostanie podjęta decyzja o dalszym 

kontynuowaniu.  

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów podziękowała za wypowiedzi zgromadzonym     

i sformułowała wniosek o treści: 

„Wprowadzenie platformy internetowej do zarządzania Budżetem Obywatelskim na przyszły 

rok.” 

Głosowano: Komisja Budżetu i Finansów -  6 „za”- jednogłośnie.  

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji - 5 „za”- jednogłośnie.  

 

Ad. 4  

Sprawy różne. 

 

Radny Janusz Poński – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki               

i Promocji odczytał odpowiedź na wniosek ( Or.0012.8.7.2019ML z dn. 02.08.2019 r.) ww. komisji 

odnośnie zorganizowania spotkania z członkami Stowarzyszenia Kupców Sandomierskich w celu 

wypracowania zasad współpracy i sposobu wykorzystania powstającego obiektu na „Placu 3-go 

Maja”. 

 Z odpowiedzi Zastępcy Burmistrza- Pana Pawła Niedźwiedzia, znak: GN.1610.51.2019 z dnia 

12.09.2019 r. wynika, że odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta Sandomierza z przedstawicielami 

Stowarzyszenia Kupców Sandomierskich, na którym przedstawione zostały stanowiska i oczekiwania 
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obydwu stron.  Ze względu na rozbieżny punkt widzenia związany z możliwościami udostępnienia 

obiektu- pawilonu handlowego, a oczekiwaniami kupców nie doszło do porozumienia ww. sprawie.   

W związku z powyższym, Burmistrz Sandomierza zwraca się z prośbą o zaproszenie przedstawicieli 

kupców na kolejne posiedzenie komisji i po zapoznaniu się ze stanowiskami obu stron wydanie opinii 

w sprawie wykorzystania powstającego obiektu.  

Radny Janusz Poński dodał, że po 20 października zostanie zwołane kolejne posiedzenie ww. 

komisji, na które będą zaproszeni przedstawiciele Stowarzyszenia Kupców Sandomierskich w celu 

zaprezentowania swojego wspólnego stanowiska.  

 

Ad.5 

Zamknięcie obrad. 

 

Radna Mariola Stępień podziękowała wszystkim zgromadzonym za udział w obradach 

połączonych komisji. Stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła posiedzenie komisji. 
 

 

Mariola Stępień- Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów 

 

Janusz Poński – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego,  

Turystyki i Promocji Miasta 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
Protokołowała:  

Marlena Lasek  

Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu 


