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Zespół ds. monitorowania konsultacji społecznych w Toruniu w ramach projektu „Włącznik
Obywatelski”
Wniosek o udzielenie informacji publicznej / opinia na temat sposobu procedowania
Szanowny Panie,
Zwracamy się do Pana z pytaniami w trybie udzielenia informacji publicznej w związku ze
zgłoszeniem oraz przegłosowaniem w ramach Budżetu Partycypacyjnego GMT na 2017 rok
projektu „Odpoczywaj w lesie” ( 00366).
Wniosek został zgłoszony przez wnioskodawcę na kwotę 394 000 zł, po doszacowaniu
Prezydenta na kwotę 400 000 zł, po głosowaniu przez mieszkańców miasto przyznało na
ten projekt kwotę 1 289 000 zł. Za fakt należy uznać twierdzenie, że mieszkańcy oddali głos
na przedmiotowy projekt, który został wyceniony na 400 000 zł. Być może podjęliby inną
decyzję gdyby wiedzieli, że projekt w rzeczywistości zostanie „doszacowany” do kwoty
prawie trzykrotnie większej niż pierwotna tj. 1 289 000 zł. Pragniemy również zaznaczyć, iż
zgodnie z § 11 ust. 4 regulaminu budżetu partycypacyjnego, wniosek nie może być
korygowany więcej niż 1 raz. W tym wypadku mamy najwyraźniej do czynienia z
przynajmniej dwukrotnym korygowaniem wniosku.
Prosimy o odpowiedzi na poniższe pytania:
1. Prosimy o wyjaśnienie na jakiej podstawie oszacowanie zadania uległo zmianie wraz
z udzieleniem informacji ze szczegółowym uzasadnieniem powodów, dla których
zwiększono kwotę projektu po zakończeniu głosowania,
2. Prosimy o wyjaśnienie na jakiej podstawie wniosek był korygowany po raz kolejny po
głosowaniu,
3. Prosimy o udostępnienie kompletu dokumentów dot. ww. zadania (w tym kalkulacji
na podstawie których zwiększono wartość projektu),
4. Prosimy o odpowiedź na pytanie, czy kwota wniosku była korygowana 2 krotnie.
5. Prosimy o udostępnienie informacji czy Gmina Miasta Toruń podejmowała rozmowy
w sprawie zagospodarowania przestrzeni o której mowa w zadaniu „Odpoczywaj w

lesie” nr 00366 z wnioskodawcą zadania bądź innymi podmiotami/osobami,
6. Prosimy o udostępnienie informacji, z którymi planami i projektami obowiązującymi
w mieście, w tym w szczególności z planami zagospodarowania przestrzennego,
programami branżowymi, planami finansowymi jest zgodne zadanie „Odpoczywaj w
lesie” nr 00366,
7. Zgodnie z treścią § 13 punkt 6) regulaminu w ramach budżetu partycypacyjnego nie
mogą być realizowane zadania, które zakładają realizację jedynie części zadania, w
tym sporządzenie wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia lub jedynie środki
na wykonanie, bez zabezpieczeni środków na projektowanie. Zadanie „Odpoczywaj
w lesie” nr 00366 przewidywało wykonanie usługi projektowej dot. całego
wskazanego obszaru bez zabezpieczenia środków na wykonania całego zadania co
potwierdza znacząca zmiana szacunkowej wartości zadania. W związku z
powyższym prosimy o wyjaśnienie na jakiej podstawie zadanie nie uległo odrzuceniu.
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