
           

 

 

 

Toruń, 30 sierpnia 2016 r. 

  

 Panowie: 

Marcin Łowicki 

marcin.lowicki@wo.org.pl 

Rafał Kmieć 

rafal.kmiec@wo.org.pl 

 

W odpowiedzi na wniosek z dnia 17 sierpnia 2016 r. informuję, że: 

1.       Zgodnie z regulaminem budżetu partycypacyjnego w Toruniu wycena dotycząca kosztów 
realizacji poszczególnych projektów należy do służb miejskich. Wycena ta jest dokonywana w dwóch 
etapach - przed przekazaniem projektów do głosowania oraz po głosowaniu, w ramach działania 
weryfikującego szacunki określone w pierwszym etapie. W przypadku projektu „Odpoczywaj w lesie” 
różnica między kwotami określonymi w tych dwóch etapach jest rzeczywiście znacząca. Niestety w 
pierwszym podejściu, przy określaniu kosztów nie zostały uwzględnione wszystkie elementy projektu, 
w szczególności nie uwzględniono pełnego zakresu ścieżek i dróg komunikacyjnych, i dlatego wartość 
pokazana na liście do głosowania była wyraźnie zaniżona. Na szczęście udało się to wychwycić na 
etapie ostatecznej weryfikacji. 

2.       Wskazywany przez Panów zapis §12 ust. 4 Regulaminu opisuje możliwość korygowania wniosku 
przez wnioskodawcę, na wezwanie Urzędu Miasta. Dokonanie ponownej wyceny projektu przez 
pracowników UMT nie jest ani korektą wniesioną przez składającego propozycję do budżetu 
partycypacyjnego, ani w ogóle korektą zakresu merytorycznego wniosku – jest to jedynie szacunek 
kosztów niewnoszący zmian do jego zakresu. Nie zaszła więc sytuacja, o której piszą Panowie w swoim 
piśmie. 

3.       Zadania zgłoszone do budżetu partycypacyjnego są weryfikowane przez zespół powoływany przez 
Prezydenta Miasta Torunia w trybie narad roboczych, podczas których są analizowane i omawiane 
poszczególne projekty. Dokumentami, które powstają w ramach pracy zespołu są listy projektów 
poddanych i niepoddanych pod głosowanie (wraz z uzasadnieniem) - dostępne na miejskiej stronie 
internetowej. Podczas szacowania kosztów brano pod uwagę następujące elementy: ścieżki piesze 
3000 m2 x 100 = 300 000, ścieżki przewidziane do ruchu pojazdów 6000 m2 x 150 = 900 000, siłownia 
35 000, 6 ławek 6000, 6 koszy 3000, parking 2,5 x 5,0 x 6  x 100 = 7500, tablice edukacyjne i 
kierunkowe, projektowanie 37 500 Razem: 1 289 000 zł. 

4.       Nie. Odpowiedź jak w pkt. 2. 

5.       Tak. 
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6.       Regulamin budżetu partycypacyjnego nie wymaga wskazywania zgodności składanych propozycji 
z obowiązującymi w mieście planami i programami działania. §13 pkt. 3) Regulaminu nakazuje 
natomiast zbadanie czy dana propozycja nie stoi w sprzeczności z już obowiązującymi planami i 
programami. W przypadku interesującego Panów wniosku taka okoliczność wykluczająca nie 
występuje. 

7.       W przypadku projektu „Odpoczywaj w lesie” wskazana przez Panów sytuacja nie zachodzi. 
Projekt przewiduje zarówno przygotowanie jak i realizację przedsięwzięcia w 2017 r. 

 

Z poważaniem 

Paweł Piotrowicz 

--------------------- 

Paweł Piotrowicz 

Dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji 

Urzędu Miasta Torunia 

Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń 

56 6118747, p.piotrowicz@um.torun.pl 

 

mailto:p.piotrowicz@um.torun.pl

