LISTA ZADAŃ NIEDOPUSZCZONYCH DO GŁOSOWANIA W RAMACH II EDYCJI MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1.

Kod
zadania

MBO-0007/W/20

LP.

TYTUŁ

Wirtualny biznes – realne
kompetencje! Symulatory
biznesu dla wybranych
szkół ponadpodstawowych
z terenu województwa
śląskiego

Skrócony opis zadania
Projekt przewiduje kompleksowe wdrożenie 134
symulacji biznesowych
(on-line) do 32 szkół ponadpodstawowych
województwa śląskiego (szczegóły – zał. 1):
1) zakup licencji (z 10 letnim utrzymaniem i
wsparciem) symulacji biznesowych na wybrane przez
szkoły branże (zgodne z zapotrzebowaniem
i zainteresowaniem uczniów, nauczycieli, dyrekcji)
2) przeszkolenie i certyﬁkacja 1-3 nauczycieli na szkołę
(on-line)
3) bezpłatne prowadzenie zajęć przez przeszkolonych
nauczycieli z wykorzystaniem platformy (np. podstawy
przedsiębiorczości, przedmioty zawodowe lub/i lekcje
dodatkowe)
4) 10-letni technical support dla nauczycieli i uczniów
+ aktualizacje
5) dostarczenie instrukcji obsługi symulatorów.
Symulacje biznesowe to aplikacja komputerowa
(chmura, on-line) umożliwiająca podejmowanie
realistycznych decyzji biznesowych tj. organizacja
stanowisk, HR, marketing, sprzedaż, feedback, itd.

Szacunkowy
koszt
zadania

Uzasadnienie niedopuszczenia do głosowania

1 153 740 zł

I. Zgłoszone do realizacji w ramach Marszałkowskiego Budżetu
Obywatelskiego Województwa Śląskiego (edycja II) zadanie pn.:
„Wirtualny biznes – realne kompetencje! Symulatory biznesu dla
wybranych szkół ponadpodstawowych z terenu województwa
śląskiego” dotyczy szkół ponadpodstawowych. Zgodnie z art. 8 ust. 16
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2020 r., poz. 910) zakładanie i prowadzenie publicznych szkół
podstawowych specjalnych, szkół ponadpodstawowych,
w tym integracyjnych oraz z oddziałami integracyjnymi lub
specjalnymi, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego oraz
placówek wymienionych w art. 2 pkt 3-8, z wyjątkiem szkół i placówek
o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym, należy do zadań
własnych powiatu. Wniosek dotyczy szkół ponadpodstawowych, dla
których organami prowadzącymi są powiaty i miasta na prawach
powiatu. Nie jest to zatem zadanie własne Województwa Śląskiego,
które zgodnie z art. 8 ust. 22 przywołanej ustawy, zakłada i prowadzi
publiczne placówki doskonalenia nauczycieli, biblioteki pedagogiczne
oraz szkoły i placówki wymienione w ust. 16 o znaczeniu regionalnym
lub ponadregionalnym. W związku z powyższym zadanie nie może być
finansowane w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego
Województwa Śląskiego. Zgodnie z § 3 ust. 1 Regulaminu
Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego
(edycja II) zgłaszane zadania muszą mieścić się w granicach zadań
własnych Województwa.
II. Ponadto zakup symulacji biznesowych przez Województwo Śląskie
i nieodpłatne ich użyczanie przez 10 lat szkołom jest sprzeczne z § 3
ust. 2 Regulaminu Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego
Województwa Śląskiego (edycja II), który wskazuje iż zgłaszane
zadania muszą być wykonalne prawno-technicznie i możliwe do
realizacji w ciągu jednego roku budżetowego. Z kolei potraktowanie
zadania jako jednorazowy zakup licencji, który objęty będzie 10 letnim
wsparciem producenta nie jest możliwe, gdyż co do zasady
jednorazowa płatność z góry za wykonanie zadania implikuje
możliwość powstania sytuacji, gdy wskazany we wniosku podmiot
przestanie korzystać z aplikacji lub producent programu nie będzie
w stanie świadczyć usługi w sposób nieprzerwany. W takiej sytuacji
zakup byłby nieuzasadniony w aspekcie realności, celowości i

3.

MBO-0012/W/20

2.

Kod
zadania

MBO-0013/W/20

LP.

TYTUŁ

Budowa chodnika wzdłuż
drogi wojewódzkiej nr 931
w Jankowicach

Śląskie pełne kompetencji
- wirtualne warsztaty z
zakresu sektorów
kreatywnych dla osób
wchodzących na rynek
pracy

Skrócony opis zadania

Zadanie polegać będzie na budowie chodnika wzdłuż
drogi wojewódzkiej nr 931 w Jankowicach (jest
łącznikiem drogi krajowej nr 44 i DK1, łączy Bieruń
z Pszczyną). Wzdłuż drogi zlokalizowane są obiekty:
Ośrodek Hodowli Żubrów, Karczma Wiejska, Śląskie
Centrum Tenisa. Ponadto Jankowice są terenami
wiejskimi wokół, których roztaczają się tereny leśne
z licznymi ścieżkami i trasami rowerowymi
(Nadleśnictwo Kobiór). Z ww. obiektów oraz terenów
leśnych (obszar Lasów Pszczyńskich) korzystają nie
tylko mieszkańcy, ale i także turyści w tym młodzież
szkolna. Budowa chodnika znacznie poprawi
bezpieczeństwo osobom poruszającym się, ale i także
będzie sprzyjać rozwojowi turystyki (w tym pieszej).
Droga usytuowana jest wśród zabudowań domów
jednorodzinnych, obecnie nie ma na niej pobocza, ani
chodnika, co stwarza spore niebezpieczeństwo dla
mieszkańców, jak i uczestników ruchu kołowego.
Niezwykle trudnym wyzwaniem jest właściwe
przygotowanie młodych ludzi do życia zawodowego
w niespotykanych nigdy wcześniej warunkach
dynamicznie zmieniającego się świata. Niezależnie od
publikowanych badań i analiz, mamy ograniczoną
wiedzę na temat przyszłych potrzeb rynku pracy
i kierunków jego rozwoju. Cieszące się uznaniem
i długoletnią renomą zawody znikają. W tym samym
czasie, jak grzyby po deszczu wyrastają całe gałęzie
gospodarki, których istnienia jeszcze kilka lat temu nikt
nie potrafił przewidzieć.

Szacunkowy
koszt
zadania

Uzasadnienie niedopuszczenia do głosowania
efektywności planowanego wydatku (§ 3 ust. 15 pkt 4 Regulaminu
Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego –
II edycja).
W przypadku realizacji przedmiotowego zadania czas niezbędny na:
- opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
niezbędnych pozwoleń, uzgodnień i decyzji,
- przeprowadzenie procedur wyłonienia wykonawców na wykonanie
dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych,
- realizację robót budowlanych, powoduje, że zadanie nie jest
możliwe do wykonania w ciągu jednego roku budżetowego.

1 088 783 zł

503 203 zł

Projekt ma na celu prowadzenie cyklicznych webinariów-warsztatów
on-line, prowadzonych przez specjalistów z regionu
w zakresie między innymi: nowych mediów i multimediów,
wyszukiwania i przetwarzania informacji w sieci, tworzenia www,
grywalizacji, streamingu, e-bezpieczeństwa oraz elementów
psychologii - pracy w zespole. Zdaniem Wnioskodawcy projekt jest
odpowiedzią na poszukiwanie innowacyjnych sposobów
przekazywania kluczowych kompetencji w sposób przyjazny,
jednocześnie bazujący na naturalnych zainteresowaniach. Służyć temu
mają e-warsztaty tematyczne na żywo. Z każdego z 7 tematów planuje
się 40 godzinne webinaria z zaangażowaniem czasowym specjalistów.
Mając na względzie dostępność różnych materiałów szkoleniowych
podobnego typu w mediach elektronicznych, publikowanych
podcastów, możliwości udziału w webinariach i szkoleniach online
(w dużej mierze bezpłatnych) - niezasadnym jest tworzenie kolejnych
materiałów we wskazanych obszarach. Zgodnie z zapisami §3 ust. 15
Regulaminu Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego
Województwa Śląskiego ocenie zostaje poddana realność, celowość

4.

Kod
zadania

MBO-0014/W/20

LP.

TYTUŁ

Bezpieczne i wyposażone
akweny śląska z
harcerskimi ratownikami.

Skrócony opis zadania

Zadanie ma na celu zakup specjalistycznego sprzętu
ratownictwa wodnego i wyposażenie w niego
harcerskich stanic wodnych, przez co zapewnione
zostanie bezpieczeństwo na śląskich akwenach,
szczególnie tych przy których znajdują się stanice
wodne, gdzie wyszkoleni i wykwalifikowani ratownicy
wodni MSW, członkowie ZHP pełnią dyżury. Wodne
Drużyny Związku Harcerstwa Polskiego posiadają
swoje stanice nad akwenami takimi jak: Łąka,
Paprocany w Tychach, Zalew Goczałkowicki, Zalew
Rybnicki, Przeczyce, Morawa i Maroko w Katowicach,
Jezioro Blachownia, Kokotek w Rudzie Śląskiej, Pogoria
III w Dąbrowie Górniczej, Pławniowice, Jezioro
Żywieckie, Zalew Poraj, Zbiorniki Dziećkowice,
Zalewem Pająk, Sosiną w Jaworznie, gdzie prowadzą
działalność oraz dyżury ratownicze, szczególnie
w weekendy w okresie letnim. Dzięki zakupieniu
specjalistycznego sprzętu wzrośnie poziom
bezpieczeństwa na śląskich akwenach.

Szacunkowy
koszt
zadania

Uzasadnienie niedopuszczenia do głosowania
i efektywność planowanych wydatków. Zapisy wniosku nie wskazują,
by planowane działania były efektywne w odniesieniu do ponoszonych
kosztów. Zważywszy, że sam Wnioskodawca stwierdza, że żyjemy w
warunkach dynamicznie zmieniającego się świata, brak jest zasadności
tworzenia kolejnej platformy informacyjno-edukacyjnej i ponoszenia
ze środków społecznych jednorazowych dużych kosztów promocji,
tworzenia platformy, by po krótkim okresie realizacji i nieuchronnej
dezaktualizacji treści zaprzestać działania, które Wnioskodawca uważa
za istotne. Platformę planuje się utrzymać przez rok kalendarzowy po
zakończeniu zadania z publikacją wcześniej nagranych materiałów, co
samo w sobie zaprzecza idei by prezentowane treści były aktualne.
Rynek pracy stale ewoluuje. Wpływ jednorazowej okresowej kampanii
internetowej, bilboardowej, prezentowanych tematów, spotkań ze
specjalistami na podstawie innych podobnych tego typu działań często
nie przynosi odczuwalnych wymiernych efektów. Poza tym należy
wskazać, że warsztaty ze specjalistami mają mieć charakter wyłącznie
informacyjny – uczestnicy nie podniosą swoich kompetencji w sensie
formalnym (nie uzyskają chociażby certyfikatu potwierdzającego
nabycie określonych kompetencji wymaganych na rynku pracy).Mając
powyższe na uwadze, wniosek zostaje oceniony negatywnie.
Po zakończonej weryfikacji prawno-technicznej projekt uzyskał
negatywną ocenę gdyż ustalono, iż realizacja zadania pn. Bezpieczne
i wyposażone akweny śląska z harcerskimi ratownikami stanowi
zadanie własne gminy. Zgodnie z art. 21 ustawy o bezpieczeństwie
osób przebywających na obszarach wodnych organizowanie
i finansowanie działań ratowniczych na wyznaczonym obszarze
wodnym należy do zarządzającego tym obszarem.

1 250 000 zł
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zadania

MBO-0052/W/20

LP.

TYTUŁ

Budowa systemu
bezpieczeństwa
mieszkańców
Województwa Śląskiego
poprzez podnoszenie
kwalifikacji Strażaków z
Ochotniczych Straży
Pożarnych.

Skrócony opis zadania
Zadanie mieści się w zadaniach realizowanych przez
Województwo w zakresie ochrona i bezpieczeństwo
publiczne. Celem zadania jest podniesienie kwalifikacji
strażaków ochotników z terenu województwa
śląskiego zrzeszonych w OSP poprzez przeszkolenie tej
grupy. Po analizie potrzeb wśród osób skupionych
wokół OSP i samych strażaków największe potrzeby
szkoleniowe to: szkolenia dla strażaków prowadzących
wozy bojowe - kurs nauki jazdy na kategorię C oraz
szkolenia z kwalifikowalnej pierwsze pomocy, w tym
kurs recertyfikacyjny (dla tych, którzy , przeszli już
pełne szkolenie, zdali egzamin i czas od wygaśnięcia
certyfikatu wynosi u nich do trzech miesięcy) oraz
pełny kurs dla tych strażaków ochotników, którzy nie
mieli jeszcze styczności z kwalifikowalną pierwsza
pomocą. Wszystkie szkolenia zakończone zostaną
egzaminem państwowym.

Budowa chodnika przy DW
483

Zadanie polega na wybudowaniu chodnika przy DW
483 na granicy gmin Częstochowy i Mykanowa,
zakresem swoim obejmuje budowę ogólnodostępnego
chodnika przy ul. Ludowej od nr 253 do nr 307
w Częstochowie i ul. Mykanowskiej od nr 64 do nr 46
w Woli Kiedrzyńskiej o szerokości 2 mb i długości 820
metrów.

Obchody 20-lecia istnienia
CTT. Rozwój sceny
taneczno-teatralnej na
terenie województwa
śląskiego.

Głównym zadaniem jest uczczenie obchodów 20-lecia
istnienia Częstochowskiego Tetaru Tańca, poprzez
organizację gali tanecznej. Na przestrzeni 20 lat CTT
stworzył 19 premier, otrzymał dużo wyróżnień oraz
wykształcił wielu Tancerzy, którzy związali swoją
przyszłość ze sztuką taneczną kontynuując naukę
w wyższych szkołach artystycznych, występując w
spektaklach zawodowych teatrów na terenie kraju i
zagranicy oraz biorąc udział i odnosząc sukcesy w
konkursach i festiwalach. W chwili obecnej wśród
Absolwentów CTT są zawodowi tancerze,

Szacunkowy
koszt
zadania

211 100 zł

410 000 zł

183 000 zł

Uzasadnienie niedopuszczenia do głosowania
Samorząd Województwa Śląskiego wszelką pomoc finansową dla
Ochotniczych Straży Pożarnych przekazuje poprzez miejscowe
samorządy lokalne (gminy), zgodnie z art. 8a ustawy o samorządzie
województwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 512, z późn. zm.) oraz art. 216
i 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz.U.
z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.). Wyżej wskazany mechanizm nie
może być jednak zastosowany w ramach budżetu obywatelskiego,
gdyż pomoc finansowa, ze swej istoty, nie jest udzielana na zadania
własne samorządu województwa śląskiego lecz na zadania własne
gmin. Zgodnie zaś z § 3 ust. 2a pkt 4 Regulaminu Marszałkowskiego
Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego, stanowiącego
załącznik do uchwały nr V/59/2/2018 Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określenia wymagań, jakie
powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Województwa
Śląskiego (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019 r. poz. 5919, z późn. zm.), zgłaszane
zadania nie mogą dotyczyć realizacji zadań stanowiących zadania
własne gminy lub wykonywanych na majątku gmin. W związku
z powyższym brak jest dostatecznych przesłanek, aby przedmiotowe
zadanie mogło być realizowane w ramach mechanizmu
Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego.
Część wnioskowanego zadania zlokalizowana jest na terenie miasta na
prawach powiatu Częstochowa, gdzie zarządcą DW 483 zgodnie
z ustawą o drogach publicznych jest Prezydent Częstochowy.
W związku z powyższym w ramach budżetu obywatelskiego nie jest
możliwa realizacja przedmiotowego zadania.

Dominujący typ zadania został określony jako twardy (inwestycyjny,
infrastrukturalny). Elementy składowe zadania obejmują m. in. zakup
sprzętu oświetleniowego oraz nagłośnieniowego, zakup podłogi
baletowej – zgodnie z dołączonym kosztorysem każda
z tych pozycji z osobna przekracza kwotę 10 tys. netto. Zadanie,
zgodnie z §3 ust. 3 Regulaminu Marszałkowskiego Budżetu
Obywatelskiego Województwa Śląskiego, powinno być zatem
realizowane na mieniu województwa śląskiego. Siedziba CTT nie
stanowi mienia województwa śląskiego zgodnie z Załącznikiem
stanowiącym wykaz mienia Województwa, udostępnionym
w ramach II. edycji MBO. Zadanie nie leży w kompetencjach

9.

MBO-0056/W/20

8.

Kod
zadania

MBO-0059/W/20

LP.

TYTUŁ

Internetowa mapa i
przewodnik po trasach
rowerowych

Rozbudowa skrzyżowania
drogi wojewódzkiej 911 z
ulicą Pod Lipami.

Skrócony opis zadania
choreografowie, instruktorzy i aktorzy. Mając na celu
popularyzację sztuki taneczno-teatralnej, rozwijanie
zainteresowań, wymianę doświadczeń oraz integrację
środowiska artystycznego i jego twórców – pragniemy
podjąć szereg działań kulturalno-artystycznych oraz
edukacyjnych nie tylko na terenie miasta
Częstochowy, ale również na terenie województwa
śląskiego.
W ramach zadania powstałaby elektroniczna mapa
i przewodnik po trasach rowerowych w Śląskiem wraz
z witryną promującą turystykę rowerową w
województwie, a także rower jako środek transportu.
Wzorem mogłaby być podobna witryna w woj.
zachodniopomorskim (http://www.rowery.wzp.pl/)
czy strona internetowa szlaku rowerowego Green Velo
(https://greenvelo.pl/). Mapa przedstawiałaby
zarówno trasy oznakowane (np. szlaki PTTK) jak
i nieoznakowane w terenie (tj. propozycje wycieczek),
jednodniowe i długodystansowe, trasy turystyczne
i trasy o funkcji transportowej pozwalające przejechać
pomiędzy większymi miastami. Przedstawiałaby też
atrakcje turystyczne wzdłuż tras, a także zawierałaby
informację o rodzaju nawierzchni, kilometrażu i
nachyleniu oraz umożliwiała pobranie śladu trasy w
formacie GPX czy KML. Projekt zgłoszony w ramach
inicjatywy #BezKołaNieJadę
(http://bezkolaniejade.wordpress.com/).
Przebudowa skrzyżowania na drodze 911 :
Świerklaniec (DK 78) - gr.m. Piekary Śl.- (Bytom), którą
przecina Ulica Pod Lipami. - stworzenie ronda.
W przypadku niewystarczającej kwoty realizacji
zadania BO istnieje możliwość dofinansowania
przedsięwzięcia z Miasta Piekary Śląskie.

Szacunkowy
koszt
zadania

Uzasadnienie niedopuszczenia do głosowania
Województwa Śląskiego. Częstochowski Teatr Tańca to inicjatywa
prywatna. Kosztorys zadania obejmuje pozycje związane z jego
bieżącą działalnością, w tym zakup sprzętów i wyposażenia. Wsparcie
działalności kulturalnej instytucji kultury zlokalizowanych na terenie
danej gminy, niebędących instytucjami kultury, dla których
organizatorem lub współorganizatorem jest województwo śląskie
należy do zadań własnych danej gminy.

500 000 zł

1 250 000 zł

Pomysł przedstawiony we wniosku MBO-0056/W/20v.1 pod nazwą
Internetowa mapa i przewodnik po trasach rowerowych pokrywa się z
projektem pod nazwą „Mobilne Śląskie” współfinansowanym ze
środków RPO WSL 2014 – 2020 przez Samorząd Województwa
Śląskiego. Projekt „Mobilne Śląskie” realizowany jest przez Śląską
Organizację Turystyczną i polega na przebudowie istniejącego portalu
www.slaskie.travel, który zyska nową funkcjonalność, powstanie jego
mobilna wersja a do dyspozycji użytkowników dostępne będą także
aplikacje mobilne. Bogata oferta dedykowana rowerzystom zostanie
dodatkowo uzupełniona i rozbudowana. Na portalu
www.slaskie.travel znajdują się znakowane trasy rowerowe (łącznie
204) ze wszystkimi parametrami takimi jak ślad gpx ,czas przejazdu,
suma podjazdów i zjazdów, mapa przebiegu szlaku itp. Ponadto do
dyspozycji rowerzystów jest informacja o atrakcjach turystycznych,
bazie gastronomicznej i noclegowej. Ze względu na powyższe, zadanie
pod nazwą Internetowa mapa i przewodnik po trasach rowerowych
nie może być realizowane, gdyż byłoby to podwójne finasowanie
takich samych projektów. Dlatego ocena wniosku jest negatywna.
Zadanie zlokalizowane jest na terenie miasta na prawach powiatu
Piekary Śląskie, gdzie zarządcą DW 911 zgodnie z ustawą o drogach
publicznych jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie. W związku z
powyższym w ramach budżetu obywatelskiego nie jest możliwa
realizacja przedmiotowego zadania.

11.

TYTUŁ

MBO-0079/W/20

10.

Kod
zadania

Przebudowa drogi
wojewódzkiej DW 936 na
odcinku od skrzyżowania z
ul. Wodzisławską w
miejscowości Syrynia do
przejazdu kolejowego (bez
przejazdu) w Wodzisławiu
Śląskim - Zawadzie

MBO-0092/W/20

LP.

Budowa Parku Nauki i
warsztaty dla szkół w
Zabytkowej Stacji
Wodociągowej Zawada

Skrócony opis zadania

Szacunkowy
koszt
zadania

Przebudowa drogi na odcinku 375mb, mający na celu
budowę chodnika oraz wykonanie nowej nawierzchni
drogowej.
1 106 250 zł

Celem zadania jest zainteresowanie dzieci i młodzieży
z woj. śląskiego szeroko rozumianą tematyką wody
poprzez ciekawe warsztaty i eksperymenty związane
z wodą oraz popularyzacja Zabytkowej Stacji
Wodociągowej Zawada w Karchowicach (k. Pyskowic).
W ramach projektu zostanie przeprowadzona
inwestycja na terenie Stacji – stworzony zostanie Park
Naukowy, dzięki któremu dzieci i młodzież w formie
zabawy będą mogły zapoznać się i zrozumieć zasady
fizyki. W ramach projektu zaprosimy ponad 100 szkół
(4500 dzieci i młodzieży!) na całodniową wycieczkę do
Stacji, podczas której uczestnicy wezmą udział
w warsztatach naukowych, przejdą Park Nauki oraz
zwiedzą Stację. Projekt ma przybliżyć mieszkańcom
woj. śląskiego historię miejsca, pokazać dziedzictwo
kulturowe oraz zainteresować tematyką wody,
ekologii i oszczędzania. Stacja znajduje się na Szlaku
Zabytków Techniki i obchodzi 125 urodziny!

633 985 zł

Uzasadnienie niedopuszczenia do głosowania
W przypadku realizacji przedmiotowego zadania czas niezbędny na:
- opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
niezbędnych pozwoleń, uzgodnień i decyzji,
- przeprowadzenie procedur wyłonienia wykonawców na wykonanie
dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych,
- realizację robót budowlanych, powoduje, że zadanie nie jest
możliwe do wykonania w ciągu jednego roku budżetowego.
1. Wniosek nie zawiera nr działki na której zadanie ma być
realizowane. Z informacji uzyskanej z Departamentu Nadzoru
Właścicielskiego UMWŚ teren inwestycji obejmuje nieruchomości,
które są własnością Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów
S.A. w Katowicach. Nieruchomość ta nie stanowi mienia
Województwa.
2. Należy zwrócić uwagę na wymogi realizacji inwestycji wynikające
z Regulaminu Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Zgodnie
z § 3 ust. 3 Regulaminu, zwanego dalej „MBO”, zgłaszane zadania
o charakterze inwestycyjnym i/lub infrastrukturalnym mogą być
realizowane, z zastrzeżeniem ust. 15, wyłącznie na mieniu
Województwa, w zakresie nienaruszającym praw osób trzecich oraz
z uwzględnieniem przepisów szczególnych. W tym miejscu wskazać
należy, iż zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512, z późn. zm.)
mieniem województwa jest własność i inne prawa majątkowe nabyte
przez województwo lub inne wojewódzkie osoby prawne. Zgodnie z
ust. 2 art. 47 wojewódzkimi osobami prawnymi, poza województwem,
są samorządowe jednostki organizacyjne, którym ustawy przyznają
wprost taki status, oraz te osoby prawne, które mogą być tworzone na
podstawie odrębnych ustaw wyłącznie przez województwo. Przepis
ten stanowi odpowiednik art. 46 ustawy o samorządzie powiatowym
i art. 43 ustawy o samorządzie gminnym, stąd też komentarze do tych
przepisów znajdują odpowiednie zastosowanie do przepisów ustawy
o samorządzie województwa. Wojewódzkimi osobami prawnymi są
także te osoby prawne, które mogą być tworzone na podstawie
odrębnych ustaw wyłącznie przez województwo. W tym zakresie
przepis art. 47, podobnie jak analogiczny art. 46 ust. 2 SamPowU,
budzi istotne wątpliwości, zwłaszcza w zakresie spełnienia wymogu
wyłączności w tworzeniu danej osoby prawnej i posiadania przez
województwo całości praw majątkowych tej osoby (wymóg posiadania

LP.

Kod
zadania

TYTUŁ

Skrócony opis zadania

Szacunkowy
koszt
zadania

Uzasadnienie niedopuszczenia do głosowania
100% udziałów lub akcji w spółce kapitałowej dla uznania tej spółki za
wojewódzką osobę prawną). Gospodarka komunalna może być
prowadzona także w formie spółek prawa handlowego, tj. spółek z
ograniczoną odpowiedzialnością lub spółek akcyjnych (tak B. Dolnicki,
Samorząd terytorialny, Warszawa 2012, s. 353), w których gmina jest
jedynym udziałowcem posiadającym 100% udziałów i które powołane
zostały wyłącznie do realizacji zadań publicznych zleconych przez
gminę. Spółki te są powoływane w celu zaspokojenia zbiorowych
potrzeb wspólnoty samorządowej, czyli prowadzenia gospodarki
komunalnej przez jednostki samorządu terytorialnego. Ich działalność
nadzorują organy wykonawcze tworzących je jednostek samorządu
terytorialnego - czy to przez realizację przysługującego jedynemu
wspólnikowi prawa kontroli, czy też powoływanie i odwoływanie
członków rady nadzorczej. Stąd błędne jest stwierdzenie, że spółki te
prowadzą działalność gospodarczą w zwykłych warunkach rynkowych
(por. wyr. WSA z 11.4.2016 r., IV SA/Wa 105/16, Legalis). W przypadku
bowiem powierzenia przez gminę zadań własnej spółce prawa
handlowego mającej status komunalnej osoby prawnej, w której
gmina posiada cały kapitał zakładowy (100%), jest spełniony warunek
posiadania przez instytucję zamawiającą kontroli analogicznej do
kontroli sprawowanej nad swoimi własnymi służbami. Wówczas
bowiem gmina zachowuje wyłączną możliwość decydowania o
sprawach spółki (pełną kontrolę nad spółką). Sporna jest kwestia
statusu prawnego spółek z niepełnym (nie 100%) udziałem gminy.
W doktrynie wyrażane są poglądy, że także te spółki handlowe mają
status gminnych osób prawnych, w stosunku do których gmina jest
podmiotem dominującym, wywierającym decydujący wpływ na ich
działalność, ale niebędącym jedynym właścicielem [tak J. Jagoda, (w:)
Ustawa…, s. 874]. Z uwagi jednak na specyficzny charakter zadań
publicznych, do wykonywania których powoływane są gminne
(powiatowe, wojewódzkie) osoby prawne, należy opowiedzieć się za
poglądem przeciwnym, wskazującym, że komunalną (gminną,
powiatową, wojewódzką) osobą prawną jest tylko spółka z wyłącznym
udziałem gminy (powiatu, województwa), a objęcie udziałów (akcji)
spółki przez gminę (odpowiednio powiat, województwo) i inną
samorządową osobę prawną niebędącą gminą pozbawia tę spółkę
przymiotu gminnej osoby prawnej [tak K. Bandarzewski, (w:) Ustawa o
samorządzie gminnym…, s. 498] (S. Gajewski, A. Jakubowski (red.),
Ustawa o samorządzie gminnym [w:] S. Gajewski, A. Jakubowski (red.),
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zadania

MBO-0100/W/20

LP.

TYTUŁ

Monitoring wizyjny na
terenie Uzdrowiska
Goczałkowice-Zdrój Sp. z
o.o. - poprawa
bezpieczeństwa
publicznego w przestrzeni
publicznej.

Skrócony opis zadania

Teren Uzdrowiska w Goczałkowicach – Zdroju jest
rozległy i obejmuje ponad dwadzieścia budynków
(m.in. szpital, poradnie, trakt zabiegowy, pawilony
sanatoryjne, zabytkowe budynki), ścieżki spacerowe
i parki. Przebywa tu dziennie czasem nawet kilka
tysięcy osób. Konieczna jest ochrona przebywających
tu osób, a także mienia, w tym zabytkowego. Brak
monitoringu zwiększa zagrożenie drobnymi
kradzieżami i wypadkami. Stałe monitorowanie całej
przestrzeni pomoże też w identyfikacji sprawców oraz
dostarczy policji materiał dowodowy w celach

Szacunkowy
koszt
zadania

270 000 zł

Uzasadnienie niedopuszczenia do głosowania
Ustawy samorządowe. Komentarz, Warszawa 2018. Tak więc przepis
art. 47 ustawy o samorządzie województwa (art. 46 o samorządzie
powiatowym) wskazuje na to, iż powiatowa i wojewódzka osoba
prawna jest definiowana poprzez odniesienie wyłącznej kompetencji
jednostki samorządu terytorialnego do tworzenia danego podmiotu.
Jeżeli przyjąć, że przysłówek ˝wyłącznie˝ wskazuje na ograniczenie
(wyłączenie) innych niż województwo (powiat) podmiotów
współtworzących wojewódzkie (powiatowe) osoby prawne, to istotnie
można wysnuć wniosek, że wojewódzką osobą prawną są kapitałowe
spółki handlowe z wyłącznym udziałem województwa. Warto w tym
miejscu zwrócić również uwagę na wyrok NSA w Warszawie z dnia
5 lipca 2006 r. (sygn. II OSK 439/06), w świetle którego ˝Określenie, że
powiatową osobą prawną jest m.in. podmiot, który może być
utworzony wyłącznie przez powiat (art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 5
czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1592, ze zm.), odnosi się do sytuacji, gdy daną osobę prawną
tworzy sam powiat˝. Podobne stanowisko: jakakolwiek kapitałowa
spółka handlowa, w której powiatowi (powiatom) nie przysługuje
całość praw wynikających z akcji lub udziałów, nie będzie powiatową
osobą prawną (por. uchw. SN z 14.3.1995 r., III CZP 6/95, Legalis),
znaleźć może odpowiednie zastosowanie także do spółek
wojewódzkich. Z przyczyn wskazanych powyżej, należy uznać za
obarczone ryzykiem zrealizowanie zadania inwestycyjnego w ramach
MBO, na nieruchomościach nie będących własnością wojewódzkiej
osoby prawnej, a mając na uwadze wskazane powyżej rozbieżności
interpretacyjne co do wymogów jakie spełniać winna wojewódzka
osoba prawna, w tym także na mieniu stanowiącym własność GPW
S.A.
Zgodnie z § 3 ust. 3 Regulaminu Marszałkowskiego Budżetu
Obywatelskiego Województwa Śląskiego, zgłaszane zadania
o charakterze inwestycyjnym i/lub infrastrukturalnym mogą być
realizowane, z zastrzeżeniem ust. 15, wyłącznie na mieniu
Województwa, w zakresie nienaruszającym praw osób trzecich oraz z
uwzględnieniem przepisów szczególnych. Działka 2511/36 nie stanowi
majątku Województwa. W stosunku do części działek toczy się
postępowanie w sprawie zwrotu nieruchomości, lub
o zasiedzenie. Z tych względów, by wyeliminować ryzyko braku
realizacji zadania na mieniu województwa, należy przyjąć,
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Kod
zadania

MBO-0142/W/20

LP.

TYTUŁ

Budowa sygnalizacji
świetlnej na skrzyżowaniu
drogi wojewódzkiej DW
483 z drogą powiatową
1025 S
w miejscowości Kokawa
w gminie Mykanów w
powiecie częstochowskim,
w systemie "zaprojektuj i
wybuduj"

Historia kolei śląskich

Skrócony opis zadania

Szacunkowy
koszt
zadania

wyjaśniających zajście. Aby zwiększyć bezpieczeństwo
zostanie zakupionych 61 kamer (21 na budynki i 40 do
budynków). Obraz będzie nagrywany
i wykorzystywany w razie potrzeby analizy incydentów
naruszenia prawa. Obszar monitorowania będzie
ograniczony do minimum. Przed wejściem w obszar
monitorowany zostaną postawione tablice
informujące o monitoringu.
Projekt zakłada budowę sygnalizacji świetlnej na
skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej DW 483 z drogą
powiatową 1025 S w miejscowości Kokawa w gminie
Mykanów w powiecie częstochowskim w systemie
„zaprojektuj i wybuduj”. Zadanie będzie obejmować
zaprojektowanie i uzyskanie stosownych uzgodnień
i pozwoleń oraz budowę. Głównym celem zadania jest
zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu na
tym skrzyżowaniu.

iż zadanie to nie może zostać zrealizowane w ramach
Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego.

400 000 zł

Celem zadania jest promowanie historii kolei śląskich,
ale też ukazywanie transportu kolejowego jako
ekologiczna alternatywa dla transportu
samochodowego, zarówno w aspekcie turystycznym
jak i życia codziennego. Zadanie ma charakter
interaktywny i ma przyciągnąć i jak największą ilość
osób. Ma też promować śląskie koleje ogólnopolsko:
zarówno historię jak i obecną funkcjonalność. Zadanie
obejmować będzie działania skierowane głownie do
dzieci jak i ich rodziców. Obejmować będzie
przygotowanie albumu ze dawnymi zdjęciami kolei,
szereg gadżetów które zostaną rozlosowane

Uzasadnienie niedopuszczenia do głosowania

190 000 zł

Aby móc określić czy budowa przedmiotowej sygnalizacji jest zasadna
należy w pierwszej kolejności wykonać analizę ruchową. Dopiero na jej
podstawie można określić jej zasadność i przystąpić do
opracowywania dokumentacji projektowej. Szacowany koszt zadania
jest wyższy niż kwota wskazana w pierwotnie złożonym formularzu,
ale mieszcząca się w kwocie przeznaczonej na realizację zadań
o określonym zasięgu. Dokładne oszacowanie kosztów będzie możliwe
dopiero po wykonaniu dokumentacji projektowej.
Czas niezbędny na:
• Wykonanie analizy ruchowej.
• Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
niezbędnych pozwoleń, uzgodnień, decyzji.
• Przeprowadzenie procedur wyłonienia wykonawców na wykonanie
dokumentacji projektowej oraz robot budowlanych.
• Realizację robót.
Powoduje, że zadanie nie jest możliwe do wykonania w ciągu jednego
roku budżetowego w systemie zaprojektuj i wybuduj. W związku z
powyższym w ramach budżetu obywatelskiego nie jest możliwa
realizacja przedmiotowego wniosku.
Działając na podstawie § 3 ust. 16 Regulaminu Marszałkowskiego
Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego w dniu 08.07.2020 r.
został wysłana do wnioskodawcy, na wskazany przez niego we
wniosku adres e-mail, prośba o uszczegółowienie wniosku wraz
z linkiem do wniosku. W dniu 15.07.2020 r. wysłano do wnioskodawcy
e-mail przypominjący o upływającym terminie na uszczegółowienie
wniosku oraz podjęto nieskuteczną próbę kontaktu telefonicznego na
numer telefonu wskazany we wniosku. Wnioskodawca nie dokonał
uszczegółowienia wniosku w regulaminowym terminie i na podstawie
§ 3 ust. 17 zadanie zostaje odrzucone z przyczyn prawnotechnicznych.
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LP.

TYTUŁ

Śląskie - Gramy w szachy

Zakup strojów
regionalnych
i stworzenie nowego
zespołu regionalnego dla
dorosłych Zyglowniki z
Suchego. Zespół ma na
celu kultywowanie tradycji
pieśni i tańca górali
Beskidu Żywieckiego i
rozwój kultury na terenie
dawnego województwa
bielskiego

Skrócony opis zadania
w konkursach internetowych. Przygotowane też
zostaną filmiki edukacyjne o kolejnictwie. Poprzez
działania dotrzemy do 200 000 osób - na podstawie
statystyk Youtube, google i oświadczeń. Działania te
wspierane będą poprzez narzędzia google grants,
google adwords oraz reklamę na portalach
społecznościowych.
Głównym celem jest organizacja 12 bezpłatnych
turniejów szachowych na terenie województwa
śląskiego, a także utworzenie Śląskiej Akademii
Szachowej. Projekt przeznaczony jest w szczególności
dla dzieci, młodzieży oraz seniorów z naszego
województwa, a także instruktorów i trenerów
szachowych pragnących podnieść swoje umiejętności.
Zespół Zyglowniki powstaje z myślą o dorosłych, którzy
w wieku młodzieńczym nie mieli czasu na ultywowanie
swoich pasji i przystąpienie do zespołów góralskich,
które były oddalone o kilkanaście kilometrów. Obecnie
jest wiele zespołów, ale nadal mało typowo dla
dorosłych. Chcemy stworzyć zespół, do którego bez
problemu mogą dołączyć wszyscy dorośli, którzy
mają/mieli opory przed dołączeniem do zespołów
młodzieżowych, dziecięcych czy do zgranych zespołów
dla dorosłych, gdzie już wszyscy potrafią tańczyć.
Zespół Zyglowniki ma na celu podtrzymanie pięknej
tradycji Górali dawnego województwa bielskiego,
utrzymać ten piękny kawałek tradycji, który został
w miejscowości Suche i go pielęgnować. Głównym
celem zadania jest zakup strojów regionalnych dla
dorosłych, którzy będą należeć do zespołu góralskiego.
Zespół będzie przyjmował nie tylko osoby z powiatu
żywieckiego, ale także z bielskiego.

Szacunkowy
koszt
zadania

124 560 zł

70 850 zł

Uzasadnienie niedopuszczenia do głosowania

Zadanie nie spełnia kryterium paragrafu 3 ust. 15 pkt 4. Regulaminu
Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Po dokonaniu analizy
szacunkowej kalkulacji kosztów, stwierdza się, iż istnieje możliwość
zrealizowania takiego zadania w niższej kwocie. Jednocześnie
obniżenie kwoty będzie skutkowało zmianą szacunkowej wartości
zadania o którym mowa w paragrafie 2 ust. 6 pkt 1 przedmiotowego
Regulaminu.
Zadanie nie jest zgodne z zadaniami i kompetencjami Województwa.
Zgodnie z art.7. ust. 1. pkt 9) Ustawy o samorządzie gminnym –
sprawy kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury
służą zaspokajaniu potrzeb zbiorowych wspólnoty i stanowią zadania
własne gminy, a nie zadania Województwa. Zadanie nie spełnia
kryterium wymienionego w §3 ust. 2a. pkt 4) Regulaminu
Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego:
Zgłaszane zadania nie mogą dotyczyć realizacji zadań stanowiących
zadania własne gminy lub wykonywanych na majątku gminy.
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TYTUŁ

SZLAKIEM WIARY
PRZODKÓW NASZYCH KRZYŻE HUTNIKÓW NA
SZLAKU ZABYTKÓW
WOJEWÓDZTWA
ŚLĄSKIEGO

Bądź dobrym liderem

Skrócony opis zadania

Szacunkowy
koszt
zadania

Renowacja ustrońskich krzyży przydrożnych w ramach
zadania - Szlakiem Wiary Przodków Naszych SZLAKIEM WIARY PRZODKÓW NASZYCH - KRZYŻE
HUTNIKÓW NA SZLAKU ZABYTKÓW WOJEWÓDZTWA
ŚLĄSKIEGO.
156 450 zł

Celem projektu jest podniesienie kompetencji
liderskich mieszkańców województwa śląskiego
podczas cyklu bezpłatnych szkoleń. W szkoleniach
będą mogły wziąć udział osoby, które już są lub
chciałyby zostać liderami.
W ramach zadania mieszkańcy podregionu będą mogli
uczestniczyć w 2-dniowym szkoleniu „Zarządzanie
zespołem – ABC Lidera”, podczas którego będą
omawiane następujące tematy: budowanie autorytetu
lidera, komunikacja z zespołem, udzielanie informacji
zwrotnej, delegowanie zadań, motywowanie
pracowników. Szkolenie będzie przydatne zarówno dla
osób, które już teraz pracują jako menedżerowie,
kierownicy, liderzy zespołów, jak i tych, którzy
chcieliby przygotować się do pełnienia takiej roli.
Wysokie kompetencje liderów przekładają się
bezpośrednio na lepszą komunikację w grupie czego
efektem jest mniejsza liczba konfliktów, większa
efektywność pracy zespołu oraz sukces firmy.

67 500 zł

Uzasadnienie niedopuszczenia do głosowania
Zadanie nie może zostać zrealizowane z uwagi na brak zbieżności
z kompetencjami Samorządu Województwa Śląskiego. Zgodnie
z zapisem regulaminu Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego §3
ust. 3 zgłaszane zadania o charakterze inwestycyjnym i/lub
infrastrukturalnym mogą być realizowane, z zastrzeżeniem ust. 15,
wyłącznie na mieniu Województwa, w zakresie nienaruszającym praw
osób trzecich oraz z uwzględnieniem przepisów szczególnych.
Wskazane przez wnioskodawcę miejsce nie jest częścią mienia
Województwa Śląskiego.

Zgodnie z zapisami §3 ust. 1 Regulaminu Marszałkowskiego Budżetu
Obywatelskiego Województwa Śląskiego, zgłaszane zadania muszą
mieścić się w granicach zadań własnych Województwa. Organizowanie
szkoleń podnoszących kompetencje liderskie w tym wypadku
właściwie w firmach nie należy do zadań województwa. Tego typu
szkolenia firmy mogą finansować np. ze środków KFS i EFS (PSF).
Ustawa o samorządzie województwa wskazuje, że rolą samorządu
województwa jest prowadzenie polityki rozwoju województwa, w tym
między innymi wspieranie i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia
poziomu wykształcenia obywateli. Należy jednak odnotować, że
zadanie to jest realizowane poprzez programy rozwoju, regionalny
program operacyjny, program służący realizacji umowy partnerstwa
i kontrakt terytorialny. Nie ma więc uzasadnienia do angażowania
budżetu obywatelskiego do realizacji szkoleń podnoszących
kwalifikacje menadżerów firm. Ponadto, należy zwrócić uwagę na
kwestię doboru tematyki szkoleniowej. Wnioskodawca w znikomym
stopniu podkreślił, że właśnie szkolenia kreujące liderów będą istotne
z punktu widzenia konkurencyjnej gospodarki, o której mowa
w strategii rozwoju województwa, na którą powołał się również
wnioskodawca. Ma to istotne znaczenie chociażby z tego względu, że
rynek szkoleń obfituje w różnego rodzaju propozycje z obszaru
zarządzania zasobami ludzkimi. Nie ma potrzeby szukania nowych
źródeł finansowania, wystarczy wykorzystać te już dostępne. Biorąc
pod uwagę powyższe należy uznać, że zadanie nie jest zgodne
z kompetencjami i zadaniami Województwa (§3 ust. 15 pkt 2
Regulaminu).
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Zielony zakątek do
spacerów w Uzdrowisku
Goczałkowice – Zdrój SA –
modernizacja i remont
ścieżek i chodników wraz z
zagospodarowaniem
pięknego, ale
zaniedbanego parku
pomiędzy ulicą
Uzdrowiskową a
Borowinową.

Wystawa pojazdów
zabytkowych związanych
przemysłem
motoryzacyjnym na
Śląsku.

Skrócony opis zadania
Rewitalizacja pięknego, choć zaniedbanego
uzdrowiskowego parku o powierzchni 1 ha.
Nawierzchnia istniejących chodników jest wykonana z
asfaltu, który jest już w wielu miejscach wypłukany i
nierówny.
W parku nie ma oświetlenia, a lampy stojące przy
parku wzdłuż chodnika od północnej strony są stare i
przerdzewiałe. Brak ścieżek, ławek, koszy na śmieci.
Kopce starych liści, spróchniałe pnie. Zakres
planowanych prac: usunięcie starych nawierzchni,
demontaż starych lamp, oczyszczenie terenu,
modernizacja mocno wystających studzienek
kanalizacyjnych, wyrównanie nawierzchni i terenu
zieleni, pozostawienie wszystkich drzew, położenie
nowych chodników, poprowadzenie dodatkowych
ścieżek, montaż elementów małej architektury (ławki z
oparciem, dyskretne kosze na śmieci, itp.),
modernizacja ogrodzenia i samego ujęcia wody pitnej,
postawienie tablic informacyjnych o roślinności
występującej w parku.
Na wystawie będzie znajdowało się ok. 30
eksponatów. Pojazdy będą związane z produkcją
motoryzacyjną na Śląsku. Oprócz pojazdów na
wystawie będą znajdowały się gabloty z dawnymi
częściami samochodowymi oraz dla porównania ich
współczesne odpowiedniki. Elementem wystawy będą
też prototypy samochodów, prototypowe części,
rysunki techniczne z biur projektowych, unikatowe
fotografie oraz prezentacje multimedialne. Wystawa
będzie zlokalizowana na terenie przyległym do fabryki
Fiata w Tychach, firma zadeklarowała wsparcie
wystawy unikatowymi eksponatami, materiałami
i wiedzą fachową. Wystawa będzie udostępniona dla
zwiedzających przez 7 miesięcy od czerwca do grudnia
2021. Wstęp będzie darmowy, a możliwość zwiedzania
będzie codziennie. Po zakończeniu projektu eksponaty
zostaną zwrócone użyczającym.

Szacunkowy
koszt
zadania

302 000 zł

545 220 zł

Uzasadnienie niedopuszczenia do głosowania
Wniosek wymaga aktualizacji oznaczenia nieruchomości. Działka nr
2272/24 uległa podziałowi w 2014 roku na działki nr 2833/24,
2834/24, 2835/24, 2836/24, 2837/24, 2838/24, które z wyjątkiem
działki 2838/34 są własnością Województwa Śląskiego w zarządzie
ŚZN, oddane w dzierżawę spółce prawa handlowego - Uzdrowisko
Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o. z siedzibą w Goczałkowicach-Zdroju.
Działki nie były ujęte w wykazie mienia – wybranych nieruchomości
Województwa, względem których możliwe jest planowanie zadań
w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego w zakresie
zadań o charakterze inwestycyjnym i/lub infrastrukturalnym.
Miejscowy plan przewiduje przeznaczenie pod:
• Działka 2833/24, 2835/24 UZ1 – teren zabudowy usługowej,
• Działki 2834/24, 2836/24 – KDP, KDW – teren dróg publicznych lub
wewnętrznych,
• Działka 2837/24 UZ1, TIW – teren zabudowy usługowej, teren
infrastruktury technicznej wodociągów.
Działka 2838/24 jest własnością gminy Goczałkowice-Zdrój.

W trakcie przeprowadzanej weryfikacji prawno – technicznej
zgłoszonego zadania uznano, że nie spełnia ono zapisu § 3 ust. 15 pkt
4) Regulaminu Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego
dotyczącego realności, celowości i efektywności planowanych
wydatków. Kosztorys zadania jest wg. zasięgniętej przez Departament
Kultury opinii znacznie przeszacowany w wielu pozycjach (np. koszty
wynajmu, wynagrodzenia osobowe, obsługa administracyjna, biurowa
i finansowa, media, promocja i reklama, obsługa techniczna). Ponadto
wystawę o podobnej tematyce pt. „Sto lat polskiej motoryzacji”
można było niedawno oglądać w Muzeum Hutnictwa Cynku –
Walcownia w Katowicach.
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Skrócony opis zadania

PAMIĘCI WYKLĘTYCH - IX
EDYCJA BIEGU TROPEM
WILCZYM W TYCHACH

Organizacja kilku biegów (różne kategorie wiekowe,
różne dystanse) wraz z imprezami towarzyszącymi
(koncert, pokazy broni, biesiada (grochówka, kiełbasa,
napoje)) z okazji narodowego dnia pamięci Żołnierzy
Wyklętych

Zwiększenie
bezpieczeństwa na
Jeziorze Goczałkowickim
poprzez zakup motorowej
łodzi ratunkowej
przeznaczonej do
ratowania ludzi i zwierząt.

"Aktywny region" organizacja imprez
sportowych i
rekreacyjnych

Planuje się zakupić łódź ratowniczą Whaly 455R z
silnikiem zaburtowym o mocy 50km oraz niezbędnym
wyposażeniem do podejmowania działań
ratowniczych i poszukiwawczych. Sprzęt
wykorzystywany będzie przy bezpośrednim zagrożeniu
życia i zdrowia ludzkiego oraz występujących coraz
częściej klęskach żywiołowych. Dodatkowo zwiększy
się bezpieczeństwo osób korzystających z żaglówek
i uprawiających katesurfing na "Śląskim Morzu".
Otwierany dziób łodzi pozwoli bez zwiększonego
ryzyka i stresu dla dzikich zwierząt, które wskoczyły do
wody Zbiornika Goczałkowickiego i nie mogąc się same
wydostać na brzeg podjąć je z wody, i dostarczyć
bezpiecznie na stały ląd lub pod opiekę służb
weterynaryjnych. Małe zanurzenie łodzi i trwała
konstrukcja kadłubu pozwoli podpłynąć praktycznie
w każde miejsce zbiornika wraz całą długością linii
brzegowej.

Zadanie obejmuje wsparcie techniczne dla
organizowanych imprez (głównie sportowych i
rekreacyjnych, ale także kulturalnych czy społecznych).
W planie jest zakup m.in. stołów cateringowych,
namiotów, nagłośnienia czy oświetlenia. Działanie to
ma na celu wsparcie organizacji aktywizujących
społeczność do kreatywnego spędzania czasu wolnego
(głównie przez sport i rekreację). Zakupiony sprzęt
pozwoli bezpiecznie oraz profesjonalnie organizować
wydarzenia. Zaplecze techniczne będzie do dyspozycji
fundacji, stowarzyszeń, klubów czy osir. Udostępniony
sprzęt pozwoli na organizację nowych wydarzeń i/lub
poprawę jakości już istniejących imprez. Na pewno

Szacunkowy
koszt
zadania

50 000 zł

118 705 zł

181 100 zł

Uzasadnienie niedopuszczenia do głosowania
Zgodnie z Regulaminem Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego
§3 ust. 2a pkt 3 „Organizacja kolejnej edycji wydarzenia cyklicznego
nie może dotyczyć zgłoszonego zadania”. W tym wypadku jest do IX
edycja zadania.

Samorząd Województwa Śląskiego wszelką pomoc finansową dla
Ochotniczych Straży Pożarnych przekazuje jedynie poprzez miejscowe
samorządy lokalne (gminy), zgodnie z art. 8a ustawy o samorządzie
województwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 512, z późn. zm.) oraz art. 216 i 220
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z
2019 r. poz. 869, z późn. zm.). Wyżej wskazany mechanizm nie może
być jednak zastosowany w ramach budżetu obywatelskiego, gdyż
pomoc finansowa, ze swej istoty, nie jest udzielana na zadania własne
samorządu województwa śląskiego lecz na zadania własne gmin.
Zgodnie zaś z § 3 ust. 2a pkt 4 Regulaminu Marszałkowskiego Budżetu
Obywatelskiego Województwa Śląskiego, stanowiącego załącznik do
uchwały nr V/59/2/2018 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18
października 2018 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien
spełniać projekt budżetu obywatelskiego Województwa Śląskiego (Dz.
Urz. Woj. Śl. z 2019 r. poz. 5919, z późn. zm.), zgłaszane zadania nie
mogą dotyczyć realizacji zadań stanowiących zadania własne gminy
lub wykonywanych na majątku gmin. W związku
z powyższym brak jest dostatecznych przesłanek, aby przedmiotowe
zadanie mogło być realizowane w ramach mechanizmu
Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego.
Przedstawiony projekt zadania wraz z uzasadnieniem
i zaktualizowanym budżetem wskazuje, że zadanie jest niecelowe,
nieefektywne i niegospodarne. Brak sprecyzowanych informacji dot.
wydarzeń na których ma być wykorzystywany sprzęt oraz sposobu
jego eksploatacji uniemożliwia rzetelne oszacowanie kosztów zadania
oraz zaplanowanie jego realizacji. Dodatkowo Wnioskodawca
wskazuje, że sprzęt będzie wykorzystywany m.in. na festynach
sportowych (dzielnicowe, sołeckie, szkolne, klubowe), co świadczy o
finansowaniu zadań gminy. Podkreśla również, że zadanie to ma być
szansą na przetrwanie oraz podniesienie poziomu organizacji
wydarzeń, a więc wskazuje, iż mają one charakter cykliczny. Stąd
podczas weryfikacji prawno-technicznej uznano, że zadanie nie spełnia
zapisów Regulaminu Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego tj.:
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Szacunkowy
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przyczyni się do uatrakcyjnienia i wzbogacenia oferty
imprez. Celem zadania jest aktywizacja społeczeństwa
po okresie obostrzeń. związanych z kwarantanną.
(Wypożyczenie odbywałoby się na zasadzie zwrotu
kosztów bez generowania zysku.).

Organizacja transportu
dzieci i młodzieży klubów
sportowych powiatu
wodzisławskiego i
raciborskiego

Festiwale! Festiwale!
Teatralny zawrót głowy.

Organizacja transportu dzieci i młodzieży klubów
sportowych powiatu wodzisławskiego i raciborskiego
polega na zakupie dwóch samochodów
transportowych służących do przewozu 9 osób wraz z
kierowcą (na jeden samochód). Transport zawodników
dotyczy klubów sportowych: LKS Naprzód 46 Zawada,
KS Kornowac, KS 25 Kokoszyce, LKS Strzelec Rzuchów.
Z inwestycji skorzystają dzieci i młodzież w/w klubów
sportowych. Po uzgodnieniu terminarzy rozgrywania
meczy mistrzowskich, istnieje możliwość skorzystania
z transportu przez inne kluby sportowe, żeby w pełni
wykorzystać możliwości transportowe. Bazą dla
samochodów może być obiekt LKS Naprzód 46
Zawada, który dysponuje odpowiednim zapleczem
garażowym.
Moc teatralnej energii dotrze do nas w 2021 roku.
Teatr, który potrzebuje odbiorcy i odbiorca, który
zatęsknił za teatrem będą mogli spotkać się
w festiwalowej przestrzeni pełnej kreatywnych
działań, która wyzwoli pozytywne emocje. Spotkamy
się w miejscach niezwykłych, jak zamkowy park,
starówki, opuszczone budynki itp. 5 festiwali odbędzie
się w kilku śląskich miastach – Raciborzu "Festiwal
Raciborskiej Ulicy FRU" i "Festiwal Kultury Żydowskiej
KUGEL" Wodzisławiu Śl.: "Wodzisławski Festiwal
Kuglarzy" i "Wodzisławska Noc Teatrów"
i Rydułtowach i Czernicy "BINA. Festiwal śląskiego
teatru". W ramach tego zadania odbędą się warsztaty
dla różnych grup odbiorców, różnorodne spektakle
teatralne oraz wydarzenia towarzyszące, które na
pewno pozytywnie zaskoczą! Głównym celem zadania
jest aktywizacja mieszkańców do twórczego działania

400 000 zł

600 000 zł

Uzasadnienie niedopuszczenia do głosowania
1) § 3 ust. 15 pkt 3) – możliwość realizacji,
2) § 3 ust. 15 pkt 4) – realności, celowości i efektywności
zaplanowanych wydatków,
3) § 3 ust. 2a pkt. 3 – dot. organizacji kolejnej edycji wydarzenia
cyklicznego,
4) § 3 ust. 2a pkt. 4 – dot. realizacji zadań stanowiących zadania
własne gminy.
Na podstawie oceny prawno-technicznej uznano, iż proponowana
inwestycja stanowi zadanie własne gminy. Ponadto w świetle
obowiązujących przepisów prawnych nadzór nad klubami sportowymi
pełnią jednostki samorządu terytorialnego ze względu na siedzibę.
Planowana inwestycja powyżej 10 tys. złotych zgodnie z zapisami
regulaminowymi musi być realizowana na mieniu województwa.
Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, brak realności, celowości
i efektywności zaplanowanego wydatku.

Na zadanie składa się organizacja 5 festiwali:
• Festiwal Raciborskiej Ulicy FRU - Racibórz,
• Festiwal Kultury Żydowskiej KUGEL - Racibórz,
• Wodzisławski Festiwal Kuglarzy – Wodzisław Śląski,
• Wodzisławska Noc Teatrów – Wodzisław Śląski,
• BINA. Festiwal Śląskiego Teatru – Rydułtowy i Czernica.
4 z wymienionych festiwali mają charakter cykliczny w związku z czym
projekt jest niezgodny z § 3 Regulaminu Marszałkowskiego Budżetu
Obywatelskiego Województwa Śląskiego - ust. 2a. pkt3) – zgłoszone
zadania nie mogą dotyczyć organizacji kolejnej edycji wydarzenia
cyklicznego.
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Zakup sprzętu do
prowadzenia zajęć
szkoleniowych dla dzieci i
młodzieży z obszarów
powiatu rybnickiego oraz
m. Rybnik

Szansa na lepsze jutro

Skrócony opis zadania

Szacunkowy
koszt
zadania

i śmielszego zaangażowania w lokalne, społeczne
inicjatywy.
Celem zadania jest zakup potrzebnego sprzętu dla
dzieci i młodzieży z Hufca Ziemi Rybnickiej. Sprzęt ten
zostanie wykorzystany w trakcie zbiórek, imprez,
obozów i innych akcji prowadzonych przez
wolontariuszy Hufca ZHP Ziemi Rybnickiej. Głównymi
beneficjentami wymienionych wydarzeń będą
mieszkańcy Rybnika i sąsiednich gmin.

50 700 zł

Zdanie będzie polegało na realizacji 2 różnych form
zajęciowych, dla dzieci 32 będących pod pieczą rodzin
zastępczych co przyczyni się do lepszego rozwoju
dzieci i ich zainteresowań, pozwoli radzić sobie lepiej
z emocjami związanymi trudną sytuacją (brakiem
rodziców). Zajęcia przyczynią się do rozwoju dzieci
w sferze poznawczej, sferze emocjonalnomotywacyjnej i sferze działaniowej. Zadanie będzie
realizowane przez Stowarzyszenie Zastępczego
Rodzicielstwa oddział w Orzeszu. Zajęcia będą
w formie warsztatów artystycznych oraz muzycznych.
Będą realizowane na terenie powiatu mikołowskiego.
Okres realizacji zadania to 5 miesięcy.

91 840 zł

Uzasadnienie niedopuszczenia do głosowania

Z przedstawionych kosztów wynika, że istotą wniosku nie jest
organizacja szkoleń, tylko doposażenie harcówek. Brak jest propozycji
dotyczących szczegółów zajęć – konkretnych terminów, tematów,
miejsc, grup docelowych, sposobów rekrutacji, promocji, a w
zestawieniu nie ujęto jakichkolwiek kosztów organizacyjnych samych
szkoleń. Analizując szczegóły zestawienia kosztów i podważając np.
celowość zakupu 4 kanap za łączną szacunkową kwotę w wysokości
5.200 zł doprowadzamy do sytuacji, w której szacunkowy koszt całego
zadania spada poniżej kwoty 50.000 zł, co według Regulaminu MBO
(§2 ust. 6 pkt 2) wyklucza wniosek z dalszego procedowania. Oprócz
tego deklarując we wniosku możliwość przenoszenia sprzętu
pomiędzy harcówkami oraz bazami harcerskimi Hufca ZHP podważa
się równocześnie celowość zakupu np. 2 ekranów do projektowania,
2 projektorów (rzutników), 5 flipchartów, a to powoduje spadek
ogólnej szacunkowej wartości zadania poniżej wymaganego
Regulaminem minimum i jest niezgodne z celowością i efektywnością
planowanych wydatków (§2 ust. 6 pkt 2 oraz §3 ust. 15 pkt 4
Regulaminu MBO). Biorąc pod uwagę powyższe proponowany
wniosek jest zweryfikowany negatywnie.
Zadanie pn. „Szansa na lepsze jutro” zgłoszone w ramach II edycji
Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego zakłada realizację zajęć
rozwijających w formie warsztatów artystycznych i muzycznych dla 32
dzieci będących pod opieką rodzin zastępczych. Zgodnie z zapisami § 3
Regulaminu Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego
Województwa Śląskiego zadania zgłoszone do II edycji MBO muszą
mieścić się w granicach zadań własnych Województwa. Problematyka
rodzin zastępczych oraz szerzej pieczy zastępczej uregulowana jest
w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej. Zgodnie z przepisami ww. ustawy praca z rodzinami
zastępczymi oraz wspieranie rodzin zastępczych leży w kompetencjach
powiatu. Do zadań własnych województwa należy natomiast:
- prowadzenie interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych
i regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych;
- opracowywanie programów dotyczących wspierania rodziny
i systemu pieczy zastępczej, będących integralną częścią strategii
rozwoju województwa;
- promowanie nowych rozwiązań w zakresie wspierania rodziny
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TAK dla rodziny! Tak dla
zdrowia, chłopaka i
dziewczyny! - Plac zabaw
wraz z siłownią na wolnym
powietrzu- Rudy zmieniają
się na PLUS

Arena ORKANA – centrum
sportowo – piłkarskie

Skrócony opis zadania

Celem zadania jest utworzenie placu zabaw wraz
z siłownią na wolnym powietrzu przy obiekcie LKS Buk
Rudy. W zaciszu klubu chcemy utworzyć miejsce,
w którym swój czas będą mogły spędzać całe rodziny
niezależnie od wieku! Plac zabaw poświęcony naszym
najmłodszym pociechom, połączony z siłownią z której
skorzystać będzie mogła młodzież wraz z rodzicami.
Miejsce to znajduje się w odosobnieniu dzięki czemu
całe rodziny będą mogły spędzać swój czas w ciszy
i spokoju! Dla Nas ważni są ludzie a w szczególności
najmłodsze pokolenia dlatego wychodzimy
z inicjatywą dla Ciebie i Twoich dzieci! RUDY zmieniają
się na "+"!

Stare boisko Klubu Sportowego CARBO Gliwice zostało
oddane w dzierżawę Stowarzyszeniu GTW, które
będzie prowadziło zajęcia sportowe dla dziewczyn,
rodzin oraz seniorów. Dzięki modernizacji części
obiektu będzie mogła skorzystać większa ilość
mieszkańców Gliwic, powiatu oraz Miast ościennych.
Obiekt wykorzystany zostanie także jako miejsce dla
Placówki Wsparcia Dziennego Metodą Podwórkową
gdzie będzie wykorzystany sport jako narzędzie walki z
marginalizacją. Planujemy postawienie mini boiska
oraz toru motorycznego, który będzie służył każdemu
niezależnie od wieku i umiejętności.

Szacunkowy
koszt
zadania

253 318 zł

112 000 zł

Uzasadnienie niedopuszczenia do głosowania
i systemu pieczy zastępczej;
- szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr jednostek organizacyjnych
samorządu gminnego i powiatowego;
- sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przekazywanie ich
właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem
systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 187 ust. 3.
Wobec powyższego, należy wskazać, iż zadanie będące przedmiotem
ocenianego wniosku nie leży w kompetencji samorządu województwa.
Skutkuje to niemożnością realizacji ww. zadania w ramach II edycji
Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego.
Zgodnie z art. 7 ust. 1.pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym „Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty
należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne
obejmują sprawy (...) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń
użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.”
Dodatkowo zgodnie z §3 ust. 2a pkt. 4 Regulaminu Marszałkowskiego
Budżetu Obywatelskiego w ramach MBO nie można realizować zadań
stanowiących zadania własne gminy i wykonywać ich na majątku
gminy. Ponadto zadanie nie spełnia zapisu § 3 ust. 3 regulaminu MBO
„Zgłaszane zadania o charakterze inwestycyjnym i/lub
infrastrukturalnym mogą być realizowane, z zastrzeżeniem ust. 15,
wyłącznie na mieniu Województwa, w zakresie nienaruszającym praw
osób trzecich oraz z uwzględnieniem przepisów szczególnych”. Działka
229/2, na której planowana jest realizacja zadania, nie stanowi
własności Województwa.
Po zakończonej weryfikacji prawno-technicznej projekt uzyskał
negatywną ocenę gdyż ustalono, iż realizacja zadania pn. Arena
ORKANA – centrum sportowo-piłkarskie stanowi zadanie własne
gminy. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym projekt dedykowany
dla mieszkańców gminy. Budowa boiska oraz toru motorycznego nie
jest zadaniem własnym samorządu województwa, lecz ma charakter
zaspokajania potrzeb lokalnej wspólnoty samorządowej w zakresie
kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń
sportowych. Zgłoszone zadanie cechuje brak realności, celowości oraz
efektywności planowanych wydatków.

TYTUŁ
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Śląski Bal Młodych
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"My som tukej, my som
stond" międzypokoleniowy
projekt muzyczny

Skrócony opis zadania
Śląski Bal Młodych to promowanie integracji młodych
mieszkańców Województwa Śląskiego. ŚBM
organizowany jest z myślą o młodych, wśród których
mogą występować problemy dot. wykluczenia
społecznego. Ma pomóc młodym ludziom budować
relacje i poprawić ich komunikację w otoczeniu,
promując wartość rodziny jako podstawowej komórki
społecznej. Wyjątkowe wydarzenie, które przeniesie
uczestników na Światowe Dni Młodzieży, gdzie
doświadczyć będą mogli wiele radości podczas
wspólnej bezalkoholowej zabawy poprzedzonej
koncertem uwielbienia.
“My som tukej, my som stond” jest unikalnym i
edukacyjnym projektem, który łączy muzykę
współczesną (funk, hip-hop) z regionalnymi zespołami
śpiewaczymi. Efektem prób i spotkań twórczych
międzypokoleniowego kolektywu artystycznego,
łączącego hip-hop, funk, elementy rock zamknięte
folkową klamrą będzie nagranie płyty. Zadanie to
aktywizuje różne grupy wiekowe do wspólnego
działania. Nagranych zostanie 8 kompozycji, które
wykorzystują doświadczenie chórów śpiewaczych,
muzyków orkiestr dętych oraz zespołu
młodzieżowego. Planuje się również nagranie
materiału w wersji karaoke, aby piosenki mogły być
wykorzystywane do innych działań animacyjnoedukacyjnych. Nagrania dostępne będą za darmo na
CD i w internecie. Wartością dodaną projektu,
realizującego materiał płytowy będą koncerty
promujące wydawnictwo w dwóch miastach
podregionu: Piekarach Śl. (MDK) oraz Chorzowie
(ChCK).

Szacunkowy
koszt
zadania

127 000 zł

79 400 zł

Uzasadnienie niedopuszczenia do głosowania
Zadnie jest przedsięwzięciem o charakterze cyklicznym, podlega
wyłączeniu na podstawie §3 ust. 2a pkt 3 Regulaminu
Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego.
Pośród zadań województwa o charakterze wojewódzkim nie można
dopatrzyć się zadań o charakterze religijnym lub religijnorozrywkowym, a z takim mamy niewątpliwie do czynienia. Co więcej
organizatorzy poczynili już konkretne przygotowania polegające na
wyborze niektórych podmiotów realizujących usługi (np. wybór
wodzireja), a to z kolei stałoby po ewentualnym wyborze zadania
w sprzeczności z Prawem Zamówień Publicznych oraz ideą budżetu
obywatelskiego. Mając powyższe na uwadze, zadanie zostało
zweryfikowane negatywnie.
Zgodnie z Regulaminem Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego
§ 3 ust. 2a pkt 3 zgłaszane zadania nie mogą dotyczyć organizacji
kolejnej edycji wydarzenia cyklicznego. Z uzyskanych informacji
wynika, że projekt był już realizowany wcześniej: 29 grudnia 2016 r.
Ośrodek Kultury Andaluzja w Piekarach Śląskich, 23 czerwca 2018 r.
Festiwal Kwiatów – Zabrze, 21 listopada 2018 r. Miejskie Przedszkole
nr 1 w Piekarach Śląskich oraz był szeroko propagowany w mediach
lokalnych np. https://turozmawiamy.slaskie.pl/content/my-som-tukejmy-som-stond.
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TYTUŁ

Piknik edukacyjny oraz gra
interaktywna na
smartfony dotycząca
zagrożeń zatruciem
tlenkiem węgla dla
mieszkańców miast
Siemianowic Śląskich i
Piekar Śląskich

"MDR" - aktywizacja
młodzieży poprzez
włączanie ich w działania
na rzecz bezpieczeństwa
publicznego.

Skrócony opis zadania
Piknik edukacyjny oraz gra interaktywna na smartfony
dotycząca zagrożeń zatruciem tlenkiem węgla dla
mieszkańców miast Siemianowic Śląskich i Piekar
Śląskich. Dzieci podczas pikniku obejrzą
przedstawienie teatralne, pokaz iluzjonisty, skorzystają
z gier i zabaw pod czujnym okiem animatorów.
Dodatkową atrakcją będą dmuchańce, fotobudka,
stanowiska z popcornem i watą cukrową.
Profesjonaliści podczas pikniku wyjaśnią, jak w okresie
grzewczym zapobiec zatruciom tlenkiem węgla oraz
jak postępować po oparzeniu. Aktywni uczestnicy
otrzymają nagrody w postaci czujników czadu, które
ostrzegą w sezonie grzewczym o czyhającym
zagrożeniu. Po powrocie z pikniku wszyscy
zainteresowani, a w szczególności Dzieci będą mogli
obejrzeć edukacyjne filmiki oraz zagrać na
smartfonach w interaktywną grę. Oddaj głos na
projekt, który wzbogaci Twoja wiedzę oraz pomoże Ci
zabezpieczyć Twój dom w czujnik czadu.

Głównym celem zadania jest przeciwdziałanie
marginalizacji młodzieży z Rudy Śląskiej i
Świętochłowic, poprzez włączenie ich w działania na
rzecz bezpieczeństwa publicznego. W ramach zadania
zostanie utworzona Młodzieżowa Drużyna Ratownicza
w skład w której wejdzie 15 osób w wieku od 14 lat do
25 lat. Ideą przewodnią działań jest, by misja drużyny
odbiła się szerokim echem wśród młodzieży
zamieszkującej dzielnice (m .in. Nowy Bytom, Chebzie,
Lipiny, Chropaczów) gdzie występują na dużą skale
różne problemy społeczne. Jednolite, wyróżniające
uczestników koszulki, wyposażenie w torby pierwszej
pomocy, drobne gadżety z logotypem drużyny, zajęcia
prowadzone w terenie, udział drużyny w imprezach

Szacunkowy
koszt
zadania

305 000 zł

65 445 zł

Uzasadnienie niedopuszczenia do głosowania
Głównym przedmiotem wnioskowanego zadania będzie zakup
czujników tlenku węgla w ilości 1000 szt. dla mieszkańców miast
Siemianowice Śląskie i Piekary Śląskie, którego koszt oszacowano na
kwotę 100 000 zł. Czujniki tlenków węgla powinny stanowić element
wyposażenia nieruchomości, w których zainstalowane są piecyki
gazowe lub piece znajdujące się w izbach mieszkalnych. Nie wszyscy
mieszkańcy będą spełniać te warunki, co powoduje brak dokonania
oceny czy osoba, która otrzyma taki czujnik faktycznie jest osobą
uprawnioną do jego otrzymania oraz czy zostanie on także
zamontowany przez tę osobę. Zadanie to nie należy do przedsięwzięć
z zakresu ochrony środowiska, lecz związane jest z bezpieczeństwem
eksploatacji urządzeń technicznych. W ramach zadania przewidziana
została również organizacja 2 pikników rodzinnych, podczas których
zaplanowano atrakcje niezwiązane z tematyką wydarzenia (np. występ
iluzjonisty, modelowanie balonów, bańki mydlane, brokatowe tatuaże
itp.). Zagadnienia mające być przedmiotem kampanii edukacyjnoinformacyjnej, np. przeciwdziałanie zatruciom tlenkiem węgla, nauka
rozpalania pieców i kominków, zapewnienie właściwej ewakuacji, nie
stanowią kompetencji województwa. Biorąc powyższe pod uwagę,
podczas oceny wniosku stwierdzono, że zadanie ma charakter lokalny,
a zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 713), zaspokajanie
zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy, które
obejmują m.in. sprawy związane z gospodarką nieruchomościami,
ochroną środowiska i przyrody oraz ochroną zdrowia.
Celem zadania pn. „MDR” - aktywizacja młodzieży poprzez włączenie
ich w działania na rzecz bezpieczeństwa publicznego zgłoszonego w
ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego jest
przeciwdziałanie marginalizacji młodzieży z Rudy Śląskiej i
Świętochłowic, poprzez włączenie jej w działania na rzecz
bezpieczeństwa publicznego. Przedstawiciele w/w grupy docelowej
mają zostać objęci wsparciem w postaci pracy socjalnej,
streetworkingu oraz szkoleniem z zakresu pierwszej pomocy, które
zakończone zostanie egzaminem Kwalifikowanej Pomocy
Przedmedycznej. Zgodnie z zapisami § 3 Regulaminu
Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego
zadania zgłoszone do II edycji MBO muszą mieścić się w granicach
zadań własnych Województwa.

LP.

Kod
zadania

TYTUŁ

Skrócony opis zadania
miejskich, wszystko to ma na celu wzbudzenie
zainteresowań młodych ludzi. Efektem dodanym
zadania będzie podniesienie poziomu bezpieczeństwa
w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia mieszkańców.

Szacunkowy
koszt
zadania

Uzasadnienie niedopuszczenia do głosowania
Problematyka przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i wspierania
środowisk narażonych na marginalizację uregulowana została
w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Zgodnie z
w/w ustawą realizacja pracy socjalnej leży w kompetencji gminy (jest
to zadanie o charakterze obowiązkowym gminy), natomiast do zadań
samorządu województwa w tym obszarze należą:
- opracowanie, aktualizowanie i realizacja strategii wojewódzkiej
w zakresie polityki społecznej będącej integralną częścią strategii
rozwoju województwa obejmującej w szczególności programy:
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, wyrównywania szans
osób niepełnosprawnych, pomocy społecznej, profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych, współpracy z organizacjami
pozarządowymi – po konsultacji z powiatami;
- organizowanie kształcenia, w tym prowadzenie publicznych szkół
służb społecznych oraz szkolenia zawodowego kadr pomocy
społecznej;
- rozpoznawanie przyczyn ubóstwa oraz opracowywanie regionalnych
programów pomocy społecznej wspierających samorządy lokalne
w działaniach na rzecz ograniczania tego zjawiska;
- diagnozowanie i monitorowanie wybranych problemów
społecznych w regionie;
- inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy
społecznej;
- koordynowanie działań na rzecz sektora ekonomii społecznej
w regionie;
- sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu
wojewodzie, w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowanie
systemu teleinformatycznego;
- sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej, na podstawie ocen
sporządzonych przez gminy i powiaty z obszaru województwa,
uwzględniającej kwestie i problemy społeczne wynikające z przyjętej
strategii wraz z projektami, o których mowa w pkt 3 i przekazanie ich
właściwemu wojewodzie do dnia 31 lipca każdego roku. Wobec
powyższego, należy wskazać, iż zadanie będące przedmiotem
ocenianego wniosku nie leży w kompetencji samorządu województwa.
Skutkuje to niemożnością realizacji ww. zadania w ramach II edycji
Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego.
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Bądź dobrym liderem

Festiwal Orkiestr Dętych
na Kopcu Wyzwolenia w
Piekarach Śląskich

Skrócony opis zadania
Celem projektu jest podniesienie kompetencji
liderskich mieszkańców województwa śląskiego
podczas cyklu bezpłatnych szkoleń. W szkoleniach
będą mogły wziąć udział osoby, które już są lub
chciałyby zostać liderami. W ramach zadania
mieszkańcy podregionu będą mogli uczestniczyć
w 2-dniowym szkoleniu „Zarządzanie zespołem – ABC
Lidera”, podczas którego będą omawiane następujące
tematy: budowanie autorytetu lidera, komunikacja
z zespołem, udzielanie informacji zwrotnej,
delegowanie zadań, motywowanie pracowników.
Szkolenie będzie przydatne zarówno dla osób, które
już teraz pracują jako menedżerowie, kierownicy,
liderzy zespołów, jak i tych, którzy chcieliby
przygotować się do pełnienia takiej roli. Wysokie
kompetencje liderów przekładają się bezpośrednio na
lepszą komunikację w grupie czego efektem jest
mniejsza liczba konfliktów, większa efektywność pracy
zespołu oraz sukces firmy.

Projekt zakłada organizację Festiwalu Orkiestr Dętych
na terenie Kopca Wyzwolenia w Piekarach Śląskich
z udziałem orkiestr z miast podregionu, a także
orkiestr dętych służb mundurowych oraz mażoretek.
Wydarzenie będzie łączyło elementy koncertu, pokazu
musztry paradnej oraz pokazu umiejętności
artystycznych mażoretek. Przedsięwzięcie ma na celu
kultywowanie tradycji zakładania i prowadzenia
orkiestr dętych, które kiedyś były wizytówką Górnego
Śląska, a dziś pamięć o nich zanika. Ponadto
wydarzenie będzie znakomitą okazją do integracji
pomiędzy mieszkańcami miast podregionu.

Szacunkowy
koszt
zadania

Uzasadnienie niedopuszczenia do głosowania

67 500 zł

Zgodnie z zapisami §3 ust. 1 Regulaminu Marszałkowskiego Budżetu
Obywatelskiego Województwa Śląskiego, zgłaszane zadania muszą
mieścić się w granicach zadań własnych Województwa. Organizowanie
szkoleń podnoszących kompetencje liderskie w tym wypadku
właściwie w firmach nie należy do zadań województwa. Tego typu
szkolenia firmy mogą finansować np. ze środków KFS i EFS (PSF).
Ustawa o samorządzie województwa wskazuje, że rolą samorządu
województwa jest prowadzenie polityki rozwoju województwa, w tym
między innymi wspieranie i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia
poziomu wykształcenia obywateli. Należy jednak odnotować, że
zadanie to jest realizowane poprzez programy rozwoju, regionalny
program operacyjny, program służący realizacji umowy partnerstwa
i kontrakt terytorialny. Nie ma więc uzasadnienia do angażowania
budżetu obywatelskiego do realizacji szkoleń podnoszących
kwalifikacje menadżerów firm. Ponadto, należy zwrócić uwagę na
kwestię doboru tematyki szkoleniowej. Wnioskodawca w znikomym
stopniu podkreślił, że właśnie szkolenia kreujące liderów będą istotne
z punktu widzenia konkurencyjnej gospodarki, o której mowa
w strategii rozwoju województwa, na którą powołał się również
wnioskodawca. Ma to istotne znaczenie chociażby z tego względu,
że rynek szkoleń obfituje w różnego rodzaju propozycje z obszaru
zarządzania zasobami ludzkimi. Nie ma potrzeby szukania nowych
źródeł finansowania, wystarczy wykorzystać te już dostępne. Biorąc
pod uwagę powyższe należy uznać, że zadanie nie jest zgodne z
kompetencjami i zadaniami Województwa (§3 ust. 15 pkt 2
Regulaminu).

60 000 zł

Zgodnie z Regulaminem Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego
Województwa Śląskiego § 3. ust. 2a. punkt 3 – zgłaszane zadania nie
mogą dotyczyć organizacji kolejnej edycji wydarzenia cyklicznego.
Projekt zakłada organizację Festiwalu Orkiestr Dętych na Kopcu
Wyzwolenia w Piekarach Śląskich z udziałem orkiestr z miast
podregionu oraz orkiestr służb mundurowych, które zaprezentują
tradycyjne śląskie utwory i światowe przeboje. Występom
towarzyszyć będzie pokaz musztry paradnej oraz umiejętności
artystycznych mażoretek. W Piekarach Śląskich od 2016 r. na Kopcu
Wyzwolenia odbywa się cyklicznie wydarzenie o tożsamym
charakterze organizowane przez Urząd Miasta pod nazwą Przegląd
Orkiestr Dętych w Piekarach Śląskich. Program tego wydarzenia oraz
miejsce jego realizacji jest takie samo jak w projekcie zgłoszonym

37.

38.

MBO-0016/P6/20 MBO-0009/P6/20

36.

Kod
zadania
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LP.

TYTUŁ

Budowa chodnika przy DW
483

Bezpieczny chodnik na
granicy Częstochowy przy
DW483

Spotkajmy się w bibliotece

Skrócony opis zadania

Budowa chodnika przy DW 483 na granicy gminy
Częstochowa i gminy Mykanów. Swoim zakresem
obejmuje budowę ogólnodostępnego chodnika na
ul. Ludowej od nr 253 do 307 w Częstochowie
i ul. Mykanowskiej od nr 64 do 40 w Woli Kiedrzyńskiej
o szerokości 1,5mb i długości 900 metrów.

Szacunkowy
koszt
zadania

373 950 zł

Budowa chodnika z obrzeżem o szerokości 2mb
i długości 840 metrów
410 000 zł

Zadanie polega na wzbogaceniu oferty kulturalnej
bibliotek powiatu częstochowskiego i Częstochowy.
Biblioteki chcąc być instytucjami nowoczesnymi muszą
jak najlepiej dopasowywać się i odpowiadać na
aktualne potrzeby społeczności gmin i miast. Wśród
mieszkańców regionu wzrasta potrzeba organizacji
zajęć edukacyjnych dotyczących nowych technologii,
zajęć prozdrowotnych, różnorakich zajęć
rękodzielniczych, czy spotkań autorskich, a ze względu
na swój ogólnodostępny charakter biblioteka jest

144 000 zł

Uzasadnienie niedopuszczenia do głosowania
przez Wnioskodawcę – obejmuje ono występy orkiestr dętych
z różnych miast województwa, orkiestr służb mundurowych, pokaz
musztry paradnej na Kopcu Wyzwolenia w Piekarach Śląskich .
Większość orkiestr wymienionych w zgłoszonym przez Wnioskodawcę
projekcie brała udział w wydarzeniach realizowanych w poprzednich
latach (np. Górnicza Orkiestra Dęta “Piekary-Julian”, Górnicza
Orkiestra Dęta “Makoszowy”, Orkiestra Wojskowa z Bytomia,
Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach). Zbieżność
projektu złożonego przez Wnioskodawcę z poprzednimi edycjami
Przeglądu Orkiestr Dętych potwierdził także Urząd Miasta Piekary
Śląskie w prowadzonej w tej sprawie korespondencji mailowej.
Reasumując zadanie Festiwal Orkiestr Dętych na Kopcu Wyzwolenia
w Piekarach Śląskich nie spełnia wymogów § 3. ust. 2a. punktu 3
Regulaminu Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego
Województwa Śląskiego w związku z czym zostaje zweryfikowany
negatywnie.
Część wnioskowanego zadania zlokalizowana jest na terenie miasta na
prawach powiatu Częstochowa, gdzie zarządcą DW 483 zgodnie
z ustawą o drogach publicznych jest Prezydent Częstochowy.
W związku z powyższym w ramach budżetu obywatelskiego nie jest
możliwa realizacja przedmiotowego zadania.
Zadanie zlokalizowane jest na terenie miasta na prawach powiatu
Częstochowa, gdzie zarządcą DW 483 zgodnie z ustawą o drogach
publicznych jest Prezydent Częstochowy. W związku z powyższym
w ramach budżetu obywatelskiego nie jest możliwa realizacja
przedmiotowego zadania.
Zadanie polega na wzbogaceniu oferty kulturalnej bibliotek powiatu
częstochowskiego i miasta Częstochowa poprzez zorganizowanie
w zgłoszonych bibliotekach m. in. spotkań autorskich warsztatów
rękodzielniczych, edukacyjnych. Zaspokajanie potrzeb kulturalnych czy
prowadzenie działań kulturalnych to zadania statutowe bibliotek.
Zgodnie z art. 7 ust. 1. pkt 9) Ustawy o Samorządzie Gminnym –
sprawy kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury
służą zaspokajaniu potrzeb zbiorowych wspólnoty i stanowią zadania
własne gminy, a nie zadania Województwa. Tym samym wnioskowane
zadanie nie spełnia kryterium wymienionego w §3 ust. 2a. pkt 4)
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LP.

TYTUŁ

Zakup aparatów EKG i
pomp infuzyjnych,
defibrylatorów oraz
detektorów napięcia i
detektorów
wielogazowych celem
podniesienia standardów
w zakresie ochrony
zdrowia i życia
mieszkańców z powiatu
kłobuckiego i
częstochowskiego oraz
działań strażaków.

Skrócony opis zadania
najlepszym miejscem na organizacje takich
przedsięwzięć. Wniosek przewiduje zorganizowanie
w zgłoszonych bibliotekach spotkań autorskich
zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci, a także
organizacje warsztatów rękodzielniczych,
edukacyjnych, zdrowotnych lub technicznych wraz z
zakupem materiałów niezbędnych do realizacji tych
przedsięwzięć.
Zadanie zakłada polepszenie ochrony zdrowia
i bezpieczeństwa poprzez zakup urządzeń aparatów
EKG, pomp infuzyjnych i defibrylatorów wraz
z szafkami na defibrylatory oraz torby z paskami do
transportu ręcznego i montażem a ponadto szkolenia
z obsługi urządzeń dla pracowników służby zdrowia
i szkół. Proponowane do zakupu urządzenia, tj.
aparaty EKG, pompy infuzyjne oraz detektory
zapewnią kompleksowe wsparcie dla służb ratujących
życie, bo bezpośrednio przełoży się to na szybkość i
sposób udzielania pierwszej pomocy osobom po NZK.
Zadanie zakłada również zakup dla strażaków OSP
detektorów napięcia do ostrzegania o obecności
urządzeń znajdujących się pod napięciem
elektrycznym oraz detektorów wielogazowych w celu
wykrywania zagrożenia ulatniania się wycieku gazu.
Urządzenia te uchronią służby ratunkowe przed
niebezpieczeństwem utraty zdrowia lub życia podczas
akcji.

Szacunkowy
koszt
zadania

Uzasadnienie niedopuszczenia do głosowania
Regulaminu Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego
Województwa Śląskiego: Zgłaszane zadania nie mogą dotyczyć
realizacji zadań stanowiących zadania własne gminy lub
wykonywanych na majątku gminy.

366 524 zł

Zgodnie z § 3 pkt 1 Regulaminu Marszałkowskiego Budżetu
Obywatelskiego zgłaszane zadania musza mieścić się w granicach
zadań własnych Województwa. Zakup 9 aparatów EKG i 5 pomp
infuzyjnych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku oraz 4
defibrylatorów wraz z osprzętem i montażem dla szkół
ponadpodstawowych swym zakresem wpisuje się w zadania własne
powiatu opisane w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1990 r.
o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2020. poz. 920). Dodatkowo
w przypadku szkół przywołać należy przepisy ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910), zgodnie z art. 8
ust. 16 zakładanie i prowadzenie publicznych szkół podstawowych
specjalnych, szkół ponadpodstawowych, w tym integracyjnych oraz
z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi, szkół sportowych i
mistrzostwa sportowego oraz placówek wymienionych w art. 2 pkt 38, z wyjątkiem szkół i placówek o znaczeniu regionalnym i
ponadregionalnym, należy do zadań własnych powiatu. Analogicznie
w przypadku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku podmiotem
tworzącym jest Powiat Kłobucki. Ponadto Samorząd Województwa
Śląskiego wszelką pomoc finansową dla Ochotniczych Straży
Pożarnych, w tym zakup 50 sztuk detektorów napięcia i detektorów
wielogazowych dla ochotniczych straży pożarnych z Powiatu
Kłobuckiego może przekazywać jedynie poprzez miejscowe samorządy
lokalne (gminy), zgodnie z art. 8a ustawy o samorządzie województwa
(tj. Dz.U. 2019 poz. 512 z późn. zm.) oraz art. 216 i 220 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 869).
Wyżej wskazany mechanizm nie może być jednak zastosowany w
ramach budżetu obywatelskiego, gdyż pomoc finansowa ze swej
istoty, nie jest udzielana na zadania własne samorządu województwa
śląskiego lecz na zadania własne gmin. W związku z powyższym brak
jest wystarczających przesłanek, aby zadania, których celem jest
wspieranie Ochotniczych Straży Pożarnych mogły być realizowane
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Skrócony opis zadania

Szacunkowy
koszt
zadania

Uzasadnienie niedopuszczenia do głosowania
w ramach mechanizmu Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego
Województwa Śląskiego. Wobec powyższego zadanie „Zakup
aparatów EKG i pomp infuzyjnych, defibrylatorów oraz detektorów
napięcia i detektorów wielogazowych celem podniesienia standardów
w zakresie ochrony zdrowia i życia mieszkańców z powiatu
kłobuckiego i częstochowskiego oraz działań strażaków” nie może być
finansowane w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego
Województwa Śląskiego.
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Przedmiotem zadania jest budowa bezpiecznych
przejść dla pieszych w ciągach dróg wojewódzkich
zlokalizowanych na terenie powiatów:
częstochowskiego, kłobuckiego i myszkowskiego,
które według aktualnego stanu zagrażają życiu
i bezpieczeństwu uczestników ruchu drogowego.
Na pojedyncze przejście dla pieszych składają się
następujące elementy: znaki D-6 typ 3, oznakowanie
poziome biało-czerwone wraz z oświetleniem
przedmiotowego przejścia zasilanego z sieci
elektroenergetycznej montowane na wysięgniku.

Bezpieczne przejścia dla
pieszych w drogach
wojewódzkich.

412 500 zł

1. Zadanie w zakresie oświetlenia przedmiotowych przejść dla
pieszych jest niezgodne z kompetencjami i zadaniami Województwa.
Zgodnie z Art. 18.1. ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.
Do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię
elektryczną, ciepło i paliwa gazowe należy:
1) planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe na obszarze gminy;
2) planowanie oświetlenia znajdujących się na terenie gminy:
a) miejsc publicznych,
b) dróg gminnych, dróg powiatowych i dróg wojewódzkich,
(…)3) finansowanie oświetlenia znajdujących się na terenie gminy:
a) ulic,
b) placów,
c) dróg gminnych, dróg powiatowych i dróg wojewódzkich, (…)
2. Ze względu na czas niezbędny na opracowanie dokumentacji
projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i uzgodnień,
decyzji, przeprowadzenie procedur wyłonienia wykonawców na
wykonanie dokumentacji projektowej oraz robot budowlanych,
realizację robót, powoduje brak możliwości realizacji zadania
w jednym roku budżetowym.
3. Przejścia dla pieszych na czerwonym tle oraz znaki odblaskowe na
tle fluorescencyjnym stosowane są wyłącznie w celu oznakowania
przejść dla pieszych zlokalizowanych w pobliżu szkól. Ustalenie przejść
podlegających takiemu oznakowaniu powinno być poprzedzone
szczegółową analizą warunków lokalnych, a liczba tego typu przejść
powinna być ograniczona. Przejścia takie zostały już w ubiegłych
latach wykonane w ramach programu „Bezpieczna szkoła – Bezpieczna
droga” przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, także
w następujących lokalizacjach wskazanych w zadaniu:
• DW 908 Hutki
• DW 492 Kłobuck
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LP.

TYTUŁ

Opracowanie pokazu
musztry paradnej orkiestry
dętej i grupy tanecznej z
Mykanowa oraz zakup
umundurowania i strojów
tanecznych.

Bądź dobrym liderem

Skrócony opis zadania

Celem zadania jest przygotowanie pierwszego
w Polsce układu musztry paradnej, w całości opartej
o muzykę polskich kompozytorów oraz zakup
umundurowania dla orkiestry i strojów dla grupy
tanecznej na potrzeby pokazu, który będzie
prezentowany na terenie powiatów częstochowskiego,
kłobuckiego, myszkowskiego oraz miasta
Częstochowy, a także województwa śląskiego, Polski
i poza granicami kraju podczas lokalnych wydarzeń
artystycznych i ważnych uroczystości państwowych.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji
liderskich mieszkańców województwa śląskiego
podczas cyklu bezpłatnych szkoleń. W szkoleniach
będą mogły wziąć udział osoby, które już są lub
chciałyby zostać liderami. W ramach zadania
mieszkańcy podregionu będą mogli uczestniczyć
w 2-dniowym szkoleniu „Zarządzanie zespołem – ABC
Lidera”, podczas którego będą omawiane następujące
tematy: budowanie autorytetu lidera, komunikacja
z zespołem, udzielanie informacji zwrotnej,
delegowanie zadań, motywowanie pracowników.
Szkolenie będzie przydatne zarówno dla osób, które
już teraz pracują jako menedżerowie, kierownicy,
liderzy zespołów, jak i tych, którzy chcieliby
przygotować się do pełnienia takiej roli. Wysokie
kompetencje liderów przekładają się bezpośrednio na
lepszą komunikację w grupie czego efektem jest
mniejsza liczba konfliktów, większa efektywność pracy
zespołu oraz sukces firmy.

Szacunkowy
koszt
zadania

157 626 zł

67 500 zł

Uzasadnienie niedopuszczenia do głosowania
• DW 492 Łobodno
• DW 494 Panki
• DW 789 Gniazdów
W związku z powyższym w ramach budżetu obywatelskiego nie jest
możliwa realizacja przedmiotowego wniosku
Orkiestra Dęta działa przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mykanowie.
Działalność organizacyjną jak i finansową Orkiestry prowadzi Gminne
Centrum Muzyki i Tańca powołane przez Radę Gminy Mykanów
uchwałą nr 123/XV/2015 z dnia 15 grudnia 2015 r. Koszt zadania
głównie obejmuje zakup strojów – 144 626 zł (nie jest to zadanie
województwa), pozostała część kosztów (aranżacja musztry,
promocja, księgowość i obsługa) to 13 000 zł. Zadanie polega na
aranżacji muzycznej musztry oraz zakupie strojów dla orkiestry oraz
zespołu. We wniosku mowa o premierowym pokazie musztry który
odbędzie się przed lokalną społecznością podczas uroczystości
w Mykanowie. Zadanie ma charakter lokalny, jest to zadanie własne
gminy.
Zgodnie z zapisami §3 ust. 1 Regulaminu Marszałkowskiego Budżetu
Obywatelskiego Województwa Śląskiego, zgłaszane zadania muszą
mieścić się w granicach zadań własnych Województwa. Organizowanie
szkoleń podnoszących kompetencje liderskie w tym wypadku
właściwie w firmach nie należy do zadań województwa. Tego typu
szkolenia firmy mogą finansować np. ze środków KFS i EFS (PSF).
Ustawa o samorządzie województwa wskazuje, że rolą samorządu
województwa jest prowadzenie polityki rozwoju województwa, w tym
między innymi wspieranie i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia
poziomu wykształcenia obywateli. Należy jednak odnotować, że
zadanie to jest realizowane poprzez programy rozwoju, regionalny
program operacyjny, program służący realizacji umowy partnerstwa
i kontrakt terytorialny. Nie ma więc uzasadnienia do angażowania
budżetu obywatelskiego do realizacji szkoleń podnoszących
kwalifikacje menadżerów firm. Ponadto, należy zwrócić uwagę na
kwestię doboru tematyki szkoleniowej. Wnioskodawca w znikomym
stopniu podkreślił, że właśnie szkolenia kreujące liderów będą istotne
z punktu widzenia konkurencyjnej gospodarki, o której mowa w
strategii rozwoju województwa, na którą powołał się również
wnioskodawca. Ma to istotne znaczenie chociażby z tego względu,
że rynek szkoleń obfituje w różnego rodzaju propozycje z obszaru
zarządzania zasobami ludzkimi. Nie ma potrzeby szukania nowych
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Szacunkowy
koszt
zadania

Uzasadnienie niedopuszczenia do głosowania
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źródeł finansowania, wystarczy wykorzystać te już dostępne. Biorąc
pod uwagę powyższe należy uznać, że zadanie nie jest zgodne
z kompetencjami i zadaniami Województwa (§3 ust. 15 pkt 2
Regulaminu).

BO czyste ręce to klucz do
zdrowia

Zakup automatów do dezynfekcji rąk z wbudowanym
cyfrowym termometrem pokazującym temperaturę
użytkowników. Urządzenie to jest oszczędne pod
względem dozowania środka dezynfekcyjnego a tym
samym ekonomiczne w użytkowaniu. Automaty
zostaną umieszczone na terenie powiatu
zawierciańskiego i Gminy Bobrowniki w powiecie
będzińskim w proponowanych lokalizacjach. Automaty
powinny znajdować się w miejscach
ogólnodostępnych. Bardzo ważne pod kątem ochrony
zdrowia jest zachowanie w przestrzeni publicznej oraz
społeczno zawodowej, zwłaszcza teraz w czasie
epidemii. Wszędzie tam gdzie istnieje możliwość
zetknięcia się dużej ilości osób, a co za tym idzie
dużego ryzyka rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej,
należny przedsięwziąć środki szczególnej ochrony.
Realizacja zadania pozwoliłaby na zwiększenie
świadomości społecznej w zakresie własnego zdrowia
i życia ,oraz wypracowania zachowań
prozdrowotnych.

255 000 zł

Projekt „BO czyste ręce!” zakłada zakup automatów do dezynfekcji rąk
i ich umieszczenie wewnątrz budynków użyteczności publicznej
w powiecie zawierciańskim i będzińskim, m.in.: starostwie
powiatowym, szpitalu powiatowym, powiatowej stacji sanitarnoepidemiologicznej, powiatowym centrum pomocy rodzinie, urzędzie
gminy, szkołach podstawowych, szkołach ponadpodstawowych,
bibliotece, domach kultury, ośrodkach pomocy społecznej, klubach
sportowych. Budynki, w których mają być umieszczone urządzenia są
we władaniu powiatu bądź gminy albo, jak w przypadku Szpitala
Powiatowego, władającym jest samodzielny publiczny zakład opieki
zdrowotnej dla którego podmiotem tworzącym jest Powiat
Zawierciański. Zgodnie z § 3 pkt 1 Regulaminu Marszałkowskiego
Budżetu Obywatelskiego „Zgłaszane zadania musza mieścić się
w granicach zadań własnych Województwa”. Natomiast zadanie
„BO czyste ręce!” swym zakresem wpisuje się w zadania własne
gminy opisane w art. 7 ust. 1 pkt 5 i 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020. poz. 713 z późn. zm.), oraz
zadania własne powiatu opisane w art. 4 ust. 1 pkt 2 i 15 ustawy z dnia
5 czerwca 1990 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2020. poz.
920). Analogiczna sytuacja dotyczy budynków mieszczących
powiatowe służby, inspekcje i straże, które zgodnie z art. 4 ust. 2
ustawy z dnia 5 czerwca 1990 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz.
U. z 2020. poz. 920) określają, iż obowiązek zapewnienia wykonywania
określonych w ustawach zadań i kompetencji należy do zadań
publicznych powiatu. Dodatkowo w przypadku szkół przywołać należy
przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U.
z 2020 r., poz. 910), zgodnie z art. 8 ust. 16 zakładanie i prowadzenie
publicznych szkół podstawowych specjalnych, szkół
ponadpodstawowych, w tym integracyjnych oraz z oddziałami
integracyjnymi lub specjalnymi, szkół sportowych i mistrzostwa
sportowego oraz placówek wymienionych w art. 2 pkt 3-8, z
wyjątkiem szkół i placówek o znaczeniu regionalnym i
ponadregionalnym, należy do zadań własnych powiatu. Analogicznie
wyżej cytowana ustawa w art. 8 ust. 15 mówi, iż zakładanie i
prowadzenie publicznych przedszkoli, w tym z oddziałami
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"Zakup instrumentów i
wyposażenia dla zespołów
muzycznych i orkiestr
dętych z województwa
śląskiego gwarancją
efektywnego rozwoju".

Zagłębiowskie Centrum
Integracji Społecznej

Skrócony opis zadania

Zadanie polega na zakupie instrumentów i
wyposażenia dla zespołów i orkiestr z terenu woj.
śląskiego. Wsparciem będą objęte dziecięce,
młodzieżowe, dorosłe i senioralne grupy muzyczne
z gmin woj. śląskiego: Łazy, Poręba, Zawiercie,
Kroczyce, Ogrodzieniec, Włodowice, Siewierz. (powiat
zawierciański i będziński). Przestarzałe instrumenty nie
nadają się do gry, brak wystarczającej liczby
instrumentów, brak wyposażenia bardzo ogranicza
prowadzenie działań kulturalnych i rozwój
mieszkańców. Cele: rozwój kompetencji i umiejętności
kulturalnych, społecznych, osobistych oraz pobudzanie
kreatywności i ekspresji kulturalnej mieszkańców woj.
śląskiego, stwarzanie przestrzeni do
międzypokoleniowej integracji na rzecz rozwoju
i krzewienia kultury. Realizacja zadania podniesie
poziom kompetencji i umiejętności uczestników
zespołów i orkiestr, jakość edukacji i wydarzeń,
zwiększy aktywność kulturalną.
Zagłębiowskie Centrum Integracji Społecznej jest
planowane o współdziałanie środowisk świeckich i
katolickich dla których priorytetem jest działalność na
rzecz regionu ze szczególnym uwzględnieniem
edukacji dzieci i młodzieży oraz inkludowania osób
niepełnosprawnych. Współdziałanie to podjęto m.in.

Szacunkowy
koszt
zadania

Uzasadnienie niedopuszczenia do głosowania
integracyjnymi lub specjalnymi, przedszkoli integracyjnych i
specjalnych oraz innych form wychowania przedszkolnego, o których
mowa w art. 32 ust. 2, szkół podstawowych, w tym integracyjnych
oraz z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi, z wyjątkiem szkół
podstawowych specjalnych, szkół artystycznych oraz szkół przy
zakładach karnych, szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla
nieletnich, należy do zadań własnych gmin. Zapewnienie warunków
działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych warunków nauki,
wychowania i opieki należy do organu prowadzącego szkołę lub
placówkę oświatową (art. 10 ust. 1 pkt.1 cytowanej ustawy). Wobec
powyższego należy uznać, iż zadanie „BO czyste ręce!” nie jest
zadaniem własnym Województwa Śląskiego i nie może być
finansowane w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego
Województwa Śląskiego.
Zadanie nie jest zgodne z zadaniami i kompetencjami Województwa.
Zgodnie z art. 7 ust.1 pkt 9 ustawy o samorządzie gminnym – sprawy
kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury służą
zaspokajaniu potrzeb zbiorowych wspólnoty i stanowią zadania
własne gminy, a nie zadania Województwa. Zadanie nie spełnia
kryterium wymienionego w §3 ust. 2a. pkt 4) Regulaminu
Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego:
Zgłaszane zadania nie mogą dotyczyć realizacji zadań stanowiących
zadania własne gminy lub wykonywanych na majątku gminy.

400 000 zł

470 000 zł

Zgodnie z zapisami § 3 Regulaminu Marszałkowskiego Budżetu
Obywatelskiego Województwa Śląskiego zadania zgłoszone do II edycji
MBO muszą mieścić się w granicach zadań własnych Województwa.
Ze złożonego wniosku wynika, iż w stosunku do osób stanowiących
ostatecznych beneficjentów zadania stosowana będzie szeroko
rozumiana praca socjalna, działania o charakterze osłonowym i
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Skrócony opis zadania
ze względu na osiągnięcia salezjańskie w edukacji,
których przedstawicielami byli ks. kard. August Hlond prymas Polski ks. bp Adam Śmigielski - pierwszy biskup
sosnowiecki. Projekt zakłada wyłącznie wyposażenie
techniczne w sprzęt specjalistyczny i techniczny
niezbędny do wyposażenia pracowni znajdujących i
zabudowanych w infrastrukturze budynkowej
przyległej i przynależnej do siedziby Parafii Świętego
Rafała Kalinowskiego w Sosnowcu - prowadzonej przez
Księży Salezjan, którzy pracują z młodzieżą w szkołach,
oratoriach, świetlicach, domach poprawczych,
prowadzą parafie i wyjeżdżają na misje.

Szacunkowy
koszt
zadania

Uzasadnienie niedopuszczenia do głosowania
integracyjnym oraz rehabilitacja zarówno społeczna, jak i zdrowotna.
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej zadania te przypisane są do
zadań własnych gminy i powiatu. Zadania samorządu województwa
w zakresie ustawy o pomocy społecznej mają głównie charakter
programowy (art. 21 ustawy o pomocy społecznej) i są to
przykładowo:
- opracowanie, aktualizowanie i realizacja strategii wojewódzkiej
w zakresie polityki społecznej będącej integralną częścią strategii
rozwoju województwa obejmującej w szczególności programy:
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, wyrównywania szans
osób niepełnosprawnych, pomocy społecznej, profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych, współpracy z organizacjami
pozarządowymi - po konsultacji z powiatami;
- organizowanie kształcenia, w tym prowadzenie publicznych szkół
służb społecznych oraz szkolenia zawodowego kadr pomocy
społecznej;
- rozpoznawanie przyczyn ubóstwa oraz opracowywanie regionalnych
programów pomocy społecznej wspierających samorządy lokalne
w działaniach na rzecz ograniczania tego zjawiska;
- diagnozowanie i monitorowanie wybranych problemów społecznych
w regionie;
- inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy
społecznej;
- koordynowanie działań na rzecz sektora ekonomii społecznej
w regionie;
- organizowanie i prowadzenie regionalnych jednostek
organizacyjnych pomocy społecznej;
- sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu
wojewodzie, w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem
systemu teleinformatycznego;
- sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę
lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej na podstawie ocen
sporządzonych przez gminy i powiaty z obszaru województwa,
uwzględniającej kwestie i problemy społeczne wynikające z przyjętej
strategii wraz z projektami regionalnych programów pomocy
społecznej i przekazanie ich właściwemu wojewodzie do dnia 31 lipca
każdego roku. Wobec powyższego, należy wskazać, iż zadanie będące
przedmiotem ocenianego wniosku nie leży w kompetencji samorządu
województwa. Skutkuje to niemożnością realizacji ww. zadania w
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LOdoVE Zagłębie

Gra planszowa
MONOPOLY - ZAGŁĘBIE
DĄBROWSKIE

Skrócony opis zadania

LOdoVE Zagłębie – to zadaszone lodowisko sezonowe
zlokalizowane w sercu Zagłębia Dąbrowskiego - Parku
Miejskim w Wojkowicach w sezonie zimowym 2021
z nauką jazdy na łyżwach zwieńczoną Lodowym
Turniejem Walentynkowym.
LOdoVE Zagłębie jest propozycją dla wszystkich
miłośników aktywnego trybu życia i dobrej zabawy.
W ramach zadania powstanie zadaszone lodowisko
z pełnym wyposażeniem i wypożyczalnią sprzętu,
z którego może skorzystać każdy, bez ponoszenia
żadnych kosztów. Będzie można nauczyć się jeździć na
łyżwach lub doskonalić swoje umiejętności pod opieką
wykwalifikowanego instruktora, a także wzmocnić
relacje społeczne i poczuć się jak w bajce podczas
imprezy: Lodowy Turniej Walentynkowy, która
przewiduje romantyczne przejazdy na tafli lodu,
a także popisy łyżwiarskie połączone z konkursem na
najbardziej chwytające za serce LOdoVE stroje
walentynkowe, zakończonej dyskoteką na lodzie!
Monopoly jest to gra planszowa, która polega na
pomnażaniu kapitału poprzez handlowanie
nieruchomościami i pobieranie czynszu od pozostałych
graczy. Propozycja specjalnej edycji tej gry o nazwie
MONOPOLY - ZAGŁĘBIE DĄBROWSKIE to gra, która
obejmowałaby cztery miasta: Sosnowiec, Dąbrowę
Górniczą, Będzin oraz Czeladź i podkreślałaby region
Zagłębia Dąbrowskiego. Na planszach znajdowałyby
się charakterystyczne miejsca tych czterech miast
regionu. Motywem przewodnim gry byłaby tematyka
związana z historią tychże miast.

Szacunkowy
koszt
zadania

320 450 zł

500 000 zł

Uzasadnienie niedopuszczenia do głosowania
ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego
Województwa Śląskiego.
Po zakończonej weryfikacji prawno-technicznej projekt uzyskał
negatywną ocenę gdyż ustalono, iż realizacja zadania pn. LOdoVE
Zagłębie stanowi zadanie własne gminy. Zgodnie z ustawą o
samorządzie gminnym projekt dedykowany dla mieszkańców gminy.
Tworzenie i utrzymanie lodowisk nie jest zadaniem własnym
samorządu województwa, lecz ma charakter zaspokajania potrzeb
lokalnej wspólnoty samorządowej w zakresie kultury fizycznej
i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.
Zgłoszone zadanie cechuje brak realności, celowości oraz
efektywności planowanych wydatków.

1. Zgodnie z:
a) par. 3 ust. 1 Regulaminu MBOWŚL zgłaszane zadania muszą się
mieścić w granicach zadań własnych Województwa,
b) par. 3 ust. 2a pkt 4 MBOWŚL zadanie nie mogą dotyczyć zadań
stanowiących zadania własne gminy lub wykonywanych na majątku
gminy.
Z opisu zadania wynika, że głównym celem zadania jest produkcja gry
planszowej na licencji Monopoly, która polega na pomnażaniu
kapitału poprzez handlowanie nieruchomościami i pobieraniu czynszu
od pozostałych graczy. Grafika plansz ma nawiązywać do
charakterystycznych miejsc czterech miast Zagłębia Dąbrowskiego tj.
Sosnowca, Dąbrowy Górniczej, Będzina i Czeladzi. Gra ma stanowić
artykuł promocyjny, którym będą dysponować Wydziały Promocji
Urzędów Miast Sosnowca, Dąbrowy Górniczej, Będzina i Czeladzi.
Zatem głównym celem zadania będzie promocja ww. miast, czyli
zadań własnych gminy określonych w art. 7 ust. 1 pkt. 18 ustawy
o samorządzie gminnym.
2. Zgodnie z par. 3 ust. 5 pkt 2 Regulaminu MBOWŚL dla zadań,
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Bądź dobrym liderem

Skrócony opis zadania

Celem projektu jest podniesienie kompetencji
liderskich mieszkańców województwa śląskiego
podczas cyklu bezpłatnych szkoleń. W szkoleniach
będą mogły wziąć udział osoby, które już są lub
chciałyby zostać liderami. W ramach zadania
mieszkańcy podregionu będą mogli uczestniczyć
w 2-dniowym szkoleniu „Zarządzanie zespołem – ABC
Lidera”, podczas którego będą omawiane następujące
tematy: budowanie autorytetu lidera, komunikacja z
zespołem, udzielanie informacji zwrotnej, delegowanie
zadań, motywowanie pracowników. Szkolenie będzie
przydatne zarówno dla osób, które już teraz pracują
jako menedżerowie, kierownicy, liderzy zespołów, jak i
tych, którzy chcieliby przygotować się do pełnienia
takiej roli. Wysokie kompetencje liderów przekładają
się bezpośrednio na lepszą komunikację w grupie
czego efektem jest mniejsza liczba konfliktów, większa
efektywność pracy zespołu oraz sukces firmy.

Szacunkowy
koszt
zadania

67 500 zł

Uzasadnienie niedopuszczenia do głosowania
w których wskazano szczegółową lokalizację należy dostarczyć zgodę
władającego obiektem/terenem na realizację zadania.
Dostarczona zgoda Pełnomocnika Prezydenta Miasta Sosnowca ds.
Kultury, Rozwoju i Dialogu Społecznego dotyczy zgłoszenia projektu
„Gra planszowa MONOPOLY – ZAGŁĘBIE DĄBROWSKIE” do II edycji
MBOWŚL. W zgodzie nie określono zakresu zadania oraz sposobu
w jaki w tej lokalizacji zadanie miałoby być zrealizowane.
W uzasadnieniu zadania wskazano dodatkowe podmioty
zaangażowane w zadanie tj. wydziały promocji urzędów miast:
Dąbrowa Górnicza, Będzin i Czeladź. Jednak podmioty te nie zostały
wpisane w tabelę „zasięg oddziaływania zadania”. Nie dostarczono
również zgód ww. podmiotów.
3. Zgodnie z par. 3 ust. 15 pkt 4 Regulaminu MBOWŚL weryfikacja
prawno-techniczna zadań prowadzona jest w szczególności pod kątem
realności, celowości i efektywności planowanych wydatków.
Zważywszy na cel działania samorządu województwa przedstawiony
kosztorys zadania jest niecelowy i nieefektywny. Osiągnięte efekty
będą niewspółmierne do założonej kwoty.
Zgodnie z zapisami §3 ust. 1 Regulaminu Marszałkowskiego Budżetu
Obywatelskiego Województwa Śląskiego, zgłaszane zadania muszą
mieścić się w granicach zadań własnych Województwa. Organizowanie
szkoleń podnoszących kompetencje liderskie w tym wypadku
właściwie w firmach nie należy do zadań województwa. Tego typu
szkolenia firmy mogą finansować np. ze środków KFS i EFS (PSF).
Ustawa o samorządzie województwa wskazuje, że rolą samorządu
województwa jest prowadzenie polityki rozwoju województwa, w tym
między innymi wspieranie i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia
poziomu wykształcenia obywateli. Należy jednak odnotować, że
zadanie to jest realizowane poprzez programy rozwoju, regionalny
program operacyjny, program służący realizacji umowy partnerstwa
i kontrakt terytorialny. Nie ma więc uzasadnienia do angażowania
budżetu obywatelskiego do realizacji szkoleń podnoszących
kwalifikacje menadżerów firm. Ponadto, należy zwrócić uwagę na
kwestię doboru tematyki szkoleniowej. Wnioskodawca w znikomym
stopniu podkreślił, że właśnie szkolenia kreujące liderów będą istotne
z punktu widzenia konkurencyjnej gospodarki, o której mowa w
strategii rozwoju województwa, na którą powołał się również
wnioskodawca. Ma to istotne znaczenie chociażby z tego względu, że
rynek szkoleń obfituje w różnego rodzaju propozycje z obszaru
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Skrócony opis zadania

Szacunkowy
koszt
zadania

Uzasadnienie niedopuszczenia do głosowania
zarządzania zasobami ludzkimi. Nie ma potrzeby szukania nowych
źródeł finansowania, wystarczy wykorzystać te już dostępne. Biorąc
pod uwagę powyższe należy uznać, że zadanie nie jest zgodne
z kompetencjami i zadaniami Województwa (§3 ust. 15 pkt 2
Regulaminu).

