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z dnia  23 czerwca 2021 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA KROSNA 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie wniosków i zaleceń pokontrolnych wynikających z kontroli 
wykonania budżetu obywatelskiego 

Na podstawie art.18a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym  (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z póżn.zm.) w związku  z § 88 ust.3 
i ust.4 Statutu Miasta Krosna stanowiącego załącznik do uchwały Nr 
LVI/1022/10 Rady Miasta Krosna z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie Statutu 
Miasta Krosna (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2016 r., poz. 2119 z późn. 
zm.) oraz po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej Rady 
Miasta Krosna z dnia 22 czerwca 2021  r. z kontroli wykonania budżetu 
obywatelskiego, 

u c h w a l a się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się następujące wnioski  pokontrolne: 
1. Parzysta ilość członków Rady mogła powodować problemy w 

podejmowaniu decyzji poprzez głosowanie. 
2. Kontrowersje w jednostkach pomocniczych budzi sposób i wysokość 

środków przyznawanych na dzielnice/osiedla. 
3. Mieszkańcy skarżą się na brak dostępności do informacji o wykonaniu 

zadań, realizowanych w ramach BO. 
4. Obowiązujący regulamin BO pozwala na sytuacje, w których jedno 

zadanie ogólnomiejskie pochłania całą pulę środków, przeznaczoną na 
realizację takich zadań. 

5. Brak określonego wieku upoważniającego do składania wniosków                                  
i głosowania. 

6. Możliwość składania przez jedną osobę nieograniczonej liczby zadań                               
i możliwość głosowania tylko na jedno zadanie ogólnomiejskie i jedno 
dzielnicowe/osiedlowe, może powodować trudności w uzyskaniu wymaganych 
ilości głosów, kwalifikujących zadanie do wykonania. 

7. Według obowiązującego regulaminu, możliwe są sytuacje, w których 
duże zadania, pochłaniające cała pulę środków ogólnomiejskich, mogą być 
corocznie realizowane w tej samej dzielnicy/osiedlu. 
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8. Wydatki planowane na wykonanie zadań BO w latach 2019 i 2020 
spełniają   wymogi ustawowe, natomiast realizacja przebiegała na zbyt niskim 
poziomie. 

§ 2. Przyjmuje się następujące zalecenia pokontrolne: 
1. Zmienić skład Rady Budżetu. 
2. Przeanalizować i zmienić algorytm, decydujący o wysokości środków 

przyznawanych w ramach BO na dzielnice/osiedla. 
3. Przedstawiać corocznie na sesji Rady Miasta sprawozdanie z wykonania 

BO. 
4. Wprowadzić ograniczenia w wysokości środków ogólnomiejskich na 

jedno zadanie. 
5. Stworzyć mechanizm sprzyjający wyższej efektywności realizacji zadań 

BO. 
§ 3. O sposobie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych należy 

powiadomić Radę Miasta Krosna  w terminie do 31 grudnia 2021 r. 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna. 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE 
 

do projektu uchwały w sprawie wniosków i zaleceń pokontrolnych 
wynikających  z kontroli wykonania budżetu obywatelskiego. 
 

 Komisja Rewizyjna Rady Miasta Krosna, zgodnie z planem pracy na 2021 r. 
dokonała kontroli wykonania budżetu obywatelskiego . 

Z przeprowadzonej kontroli sporządzono protokół pokontrolny, który został 
przedstawiony kontrolowanemu  tj. Prezydentowi Miasta Krosna . 

Do przedstawionego protokołu zawierającego wnioski  i zalecenia pokontrolne 
kontrolowany wniósł  uwagi i zastrzeżenia. 

W związku z powyższym członkowie Komisji opracowali projekt uchwały 
zawierający następujące  wnioski  i zalecenia pokontrolne : 
 

 

WNIOSKI : 
 

1. Parzysta ilość członków Rady mogła powodować problemy w podejmowaniu 
decyzji poprzez głosowanie. 

2. Kontrowersje w jednostkach pomocniczych budzi sposób i wysokość środków 
przyznawanych na dzielnice/osiedla. 

3. Mieszkańcy skarżą się na brak dostępności do informacji o wykonaniu zadań, 
realizowanych w ramach BO. 

4. Obowiązujący regulamin BO pozwala na sytuacje, w których jedno zadanie 
ogólnomiejskie pochłania całą pulę środków, przeznaczoną na realizację 
takich zadań. 

5. Brak określonego wieku upoważniającego do składania wniosków                                   
i głosowania. 

6. Możliwość składania przez jedną osobę nieograniczonej liczby zadań                            
i możliwość głosowania tylko na jedno zadanie ogólnomiejskie i jedno 
dzielnicowe/osiedlowe, może powodować trudności w uzyskaniu wymaganych 
ilości głosów, kwalifikujących zadanie do wykonania. 

7. Według obowiązującego regulaminu, możliwe są sytuacje, w których duże 
zadania, pochłaniające cała pulę środków ogólnomiejskich, mogą być 
corocznie realizowane w tej samej dzielnicy/osiedlu. 

8. Wydatki planowane na wykonanie zadań BO w latach 2019 i 2020 spełniają   
wymogi ustawowe, natomiast realizacja przebiegała na zbyt niskim poziomie. 

ZALECENIA : 
     

1. Zmienić skład Rady Budżetu.  
2. Przeanalizować i zmienić algorytm, decydujący o wysokości środków 

przyznawanych w ramach BO na dzielnice/osiedla. 
3. Przedstawiać corocznie na sesji Rady Miasta sprawozdanie z wykonania BO. 
4. Wprowadzić ograniczenia w wysokości środków ogólnomiejskich na jedno 

zadanie. 
5. Stworzyć mechanizm sprzyjający wyższej efektywności realizacji zadań BO. 
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