LISTA ZADAŃ ODRZUCONYCH (WRAZ Z UZASADNIENIEM)
W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA ROK 2017
SUBREGION KRAKOWSKI OBSZAR METROPOLITALNY
Lp.
Tytuł zadania
1. Sensoryczny ogród zabaw

2. Wzniesienie pomnika-popiersia Płk Walerego
Sławka w Janowiczkach

3. Zdrowy kręgosłup - lepsza przyszłość

Uzasadnienie odrzucenia
Zgodnie z § 2 ust. 2 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Województwa
Małopolskiego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego mogą być
zgłaszane zadania inwestycyjne i infrastrukturalne realizowane wyłącznie
na mieniu Województwa. Ponadto zadanie ma charakter lokalny - gminny,
nie obejmuje zasięgiem oddziaływania mieszkańców całego powiatu.
Zadanie infrastrukturalne nie jest realizowane na mieniu Województwa
Małopolskiego, właścicielem terenu jest Gmina Racławice. Wnoszenie
pomników stanowi zadanie własne gminy. Budowa pomników nie mieści się
w kompetencjach samorządu województwa ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie województwa (t.j. Dz. U z 2013 r . poz. 596 ze zmianami).
Zadanie jako całość spełnia kryteria objęcia programem polityki zdrowotnej.
Czyli zgodnie z ustawową definicją zespół zaplanowanych i zamierzonych
działań z zakresu opieki zdrowotnej ocenianych jako skuteczne, bezpieczne
i uzasadnione, umożliwiających osiągnięcie w określonym terminie
założonych celów, polegających na wykrywaniu i zrealizowaniu określonych
potrzeb zdrowotnych (czyli wykonywaniu świadczeń opieki zdrowotnej) oraz
poprawy stanu zdrowia określonej grupy świadczeniobiorców. Wniosek
zawiera zespół szeregu następujących po sobie działań zmierzających
do wyodrębnienia określonej grupy osób z jasno określonymi schorzeniami
i zapewnienie im specjalistycznej opieki. Województwo nie posiada w chwili
obecnej programów zdrowotnych w zakresie jakiego dotyczy zadanie,
ponadto we wniosku nie zawarto projektu takiego programu, a kosztorys nie
przewiduje takiej pozycji. Ponadto potrzebny jest czas, aby taki program
napisać i poddać ocenie Agencji Oceny Technologii Medycznych
i Taryfikacji, która może być negatywna. W związku z powyższymi
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4. Rewitalizacja nawierzchni boiska w Zespole
Placówek Oświatowych w Kamieniu

5. Strefa aktywności i wypoczynku u wejścia do
Doliny Mnikowskiej

przesłankami została wydana ocena negatywna. Ponadto Województwo
planuje w ramach osi 9.2.1 RPO realizację podobnych programów
zdrowotnych z zakresu wykrywania wad postawy u dzieci na terenie
Województwa Małopolskiego.
Zadanie polega na modernizacji nawierzchni boiska w Zespole Placówek
Oświatowych w Kamieniu, co stanowi kompetencję samorządu gminnego.
Organem prowadzącym dla Zespołu Placówek Oświatowych w Kamieniu
jest Gmina Czernichów. W takim przypadku zadanie nie może być
realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa
Małopolskiego, gdyż zgodnie z § 2 ust 2 Regulaminu Budżetu
Obywatelskiego Województwa Małopolskiego stanowiącego załącznik
do Uchwały Nr XXXIV/519/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia
27 marca 2017 r. zgłaszane zadania muszą być zgodne z prawem oraz
mieścić się w granicach zadań i kompetencji Województwa określonych
przepisami prawa. Dodatkowo zadanie jest zadaniem o charakterze
infrastrukturalnym/inwestycyjnym realizowanym na mieniu innym niż
Wojewódzkie. W takim przypadku zadanie nie może być realizowane
w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego, gdyż
zgodnie z § 2 ust 2 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Województwa
Małopolskiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXIV/519/17
Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 marca 2017 r., do realizacji
w ramach budżetu obywatelskiego mogą być zgłaszane zadania
inwestycyjne i infrastrukturalne realizowane wyłącznie na mieniu
Województwa.
Zadanie polega na uporządkowaniu działki będącej własnością gminy
do celów społecznych mieszkańców gminy – uporządkowanie terenu –
niwelacja gruntów, utwardzenie, ogrodzenie, wytyczenie boiska,
oświetlenie, ławki, stojaki na rowery, zieleń publiczna, co stanowi
kompetencję samorządu gminnego. W takim przypadku zadanie nie może
być realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa
Małopolskiego, gdyż zgodnie z § 2 ust 2 Regulaminu Budżetu
Obywatelskiego Województwa Małopolskiego stanowiącego załącznik
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6. Zielona Duża na Sport'owo!

do Uchwały Nr XXXIV/519/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia
27 marca 2017 r. zgłaszane zadania muszą być zgodne z prawem oraz
mieścić się w granicach zadań i kompetencji Województwa określonych
przepisami prawa. Dodatkowo zadanie jest zadaniem o charakterze
infrastrukturalnym/inwestycyjnym realizowanym na mieniu innym niż
Wojewódzkie. W takim przypadku zadanie nie może być realizowane
w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego, gdyż
zgodnie z § 2 ust 2 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Województwa
Małopolskiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXIV/519/17
Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 marca 2017 r., do realizacji
w ramach budżetu obywatelskiego mogą być zgłaszane zadania
inwestycyjne i infrastrukturalne realizowane wyłącznie na mieniu
Województwa.
Zadanie polega na wybudowaniu wielofunkcyjnego boiska sportowego
w Gminie Zabierzów na działce gminnej, co stanowi kompetencję
samorządu gminnego. W takim przypadku zadanie nie może być
realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa
Małopolskiego, gdyż zgodnie z § 2 ust 2 Regulaminu Budżetu
Obywatelskiego Województwa Małopolskiego stanowiącego załącznik do
Uchwały NR XXXIV/519/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27
marca 2017 r. zgłaszane zadania muszą być zgodne z prawem oraz mieścić
się w granicach zadań i kompetencji Województwa określonych przepisami
prawa.
Dodatkowo
zadanie
jest
zadaniem
o
charakterze
infrastrukturalnym/inwestycyjnym realizowanym na mieniu innym niż
Wojewódzkie. W takim przypadku zadanie nie może być realizowane
w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego, gdyż
zgodnie z § 2 ust 2 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Województwa
Małopolskiego stanowiącego załącznik do Uchwały NR XXXIV/519/17
Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 marca 2017 r., do realizacji
w ramach budżetu obywatelskiego mogą być zgłaszane zadania
inwestycyjne i infrastrukturalne realizowane wyłącznie na mieniu
Województwa.
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7. Konserwacja wybranych zabytkowych kapliczek
na terenie subregionu krakowski obszar
metropolitarny

8. Zakup urządzeń do Centrum Aktywnego
Wypoczynku

9. Zdrowe powietrze w przedszkolach i szkołach wyposażenie placówek oświatowych w
oczyszczacze powietrza

Zadanie infrastrukturalne nie jest realizowane na mieniu Województwa
Małopolskiego (właścicielem kapliczek jest gmina Nowe Brzesko). Zgodnie
z regulaminem Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego § 2
ust. 2 mogą być zgłaszane zadania inwestycyjne i infrastrukturalne
realizowane wyłącznie na mieniu Województwa. Zgłoszone zadanie jest
realizowane na mieniu nienależącym do Województwa Małopolskiego.
Zadanie polega na doposażeniu Centrum Aktywnego Wypoczynku
w Proszowicach poprzez zakup urządzeń zabawowych dla dzieci, co
stanowi kompetencję samorządu gminnego. Organem prowadzącym dla
Centrum Aktywnego Wypoczynku jest Gmina Proszowice. W takim
przypadku zadanie nie może być realizowane w ramach Budżetu
Obywatelskiego Województwa Małopolskiego, gdyż zgodnie z § 2 ust 2
Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego
stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXIV/519/17 Sejmiku
Województwa Małopolskiego z dnia 27 marca 2017 r. zgłaszane zadania
muszą być zgodne z prawem oraz mieścić się w granicach zadań
i kompetencji Województwa określonych przepisami prawa. Dodatkowo
zadanie jest zadaniem o charakterze infrastrukturalnym/inwestycyjnym
realizowanym na mieniu innym niż Wojewódzkie. W takim przypadku
zadanie nie może być realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego
Województwa Małopolskiego, gdyż zgodnie z § 2 ust 2 Regulaminu Budżetu
Obywatelskiego Województwa Małopolskiego stanowiącego załącznik do
Uchwały NR XXXIV/519/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27
marca 2017 r., do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego mogą być
zgłaszane zadania inwestycyjne i infrastrukturalne realizowane wyłącznie na
mieniu Województwa.
Proponowany zakup oczyszczaczy powietrza nie wpisuje się w działania
Województwa w zakresie ochrony powietrza i nie jest zgodny z jego
kompetencjami. Finansowanie i doposażanie przedszkoli samorządowych
i szkół należy do obowiązków gmin, zgodnie z rozdz. 7 ustawy „O systemie
oświaty” z dnia 7 września 1991 r. Województwo swoją działalność na rzecz
ochrony powietrza opiera na art. 91 i art. 96 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
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Prawo ochrony środowiska i realizuje działania zmierzające do poprawy jego
jakości, skupiając się jednak na eliminowaniu przyczyn, a nie skutków.
Główny kierunek i zakres działań dotyczący ochrony powietrza został
wytyczony w Programie Ochrony Powietrza dla Województwa
Małopolskiego, gdzie za najbardziej niezbędne do przywrócenia jakości
powietrza uznano wprowadzenie ograniczeń w użytkowaniu instalacji na
paliwa stałe na obszarze Małopolski oraz realizację gminnych programów
ograniczania niskiej emisji. Zakup nawiewników czystego powietrza (NCzP)
(oczyszczaczy powietrza) może mieć korzystne działanie dla zdrowia dzieci
jednakże nie ma możliwości dokonania oceny skuteczności przedmiotowych
działań. Skutki działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia są widoczne
wyłącznie w perspektywie długoterminowej. W tym przypadku niezbędne
są kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza w środowisku
lokalnym a nie wyłącznie w przedszkolu lub żłobku, w których dzieci
spędzają kilka godzin dziennie. Działania służące poprawie stanu zdrowia
populacji zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO),
powinny być zgodne z zasadami medycyny opartej na dowodach
naukowych (EBM). W związku z tym, mogą być realizowane przez jednostki
samorządu terytorialnego w formie programów zdrowotnych/polityki
zdrowotnej, podlegających obowiązkowemu opiniowaniu przez Agencję
Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (art. 48 ustawy z dnia 27
sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych). Efekty tak zaplanowanych działań, uwzględniających
między innymi: dobór populacji, efektywność kosztową, ewaluację i in.,
mogą być widoczne w długoletniej perspektywie czasowej. Dodatkowo
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej podziela opinię Departamentu
Środowiska, że finansowanie i doposażanie przedszkoli samorządowych
i szkół należy do obowiązków gmin, zgodnie z rozdz. 7 ustawy „O systemie
oświaty” z dnia 7 września 1991 r., jak również finansowanie i doposażanie
żłobków zgodnie z rozdz. 8 ustawy „O opiece nad dzieckiem w wieku do lat
3” z dnia 4 lutego 2011 r.
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SUBREGION MAŁOPOLSKA ZACHODNIA
Lp.
Tytuł zadania
1. Poprawa jakości życia mieszkańców subregionu
małopolska zachodnia poprzez doposażenie
Szpitala Powiatowego w Chrzanowie
w urządzenie Magnetostym służące m.in. do
terapii nietrzymania moczu, zapalenia prostaty
i zaburzeń erekcji

Uzasadnienie odrzucenia
Regulamin Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego,
stanowiący załącznik do Uchwały Nr XXXIV/519/17 Sejmiku Województwa
Małopolskiego z dnia 27 marca 2017 roku w paragrafie 2 ust. 2 stanowi, że
do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego mogą być zgłaszane
zadania inwestycyjne i infrastrukturalne realizowane wyłącznie na mieniu
województwa. Oceniany projekt dotyczy realizacji zadania na mieniu
nienależącym do Województwa Małopolskiego. Zgodnie z zapisami
ww. Regulaminu każde zadanie bez względu na to, czy ma tylko cechy
zadania inwestycyjnego czy tylko infrastrukturalnego, czy obu ich łącznie
jest niezgodne z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego. Mając na uwadze
powyższe wniosek podlega odrzuceniu.
2. Modernizacja zdegradowanego naturalnego cieku Zapisy art. 11 ust 4 pkt.4 ustawy Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 469)
Struga w Żarkach
określają zgłoszone zadanie jako zadanie zlecone z zakresu administracji
rządowej. Tego rodzaju zadania winne być finansowane z budżetu państwa,
zgodnie z brzmieniem art.49 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r.
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2014 r. poz.1115
z późń. zm.). Zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego
Województwa Małopolskiego są zadaniami finansowanymi ze środków
własnych budżetu WM. W związku z planowaną reformą gospodarki wodnej,
od 1 stycznia 2018 r. zadania z zakresu gospodarowania wodami oraz
ochrony przeciwpowodziowej przechodzą do realizacji przez administrację
rządową.
3. Zdrowy kręgosłup - lepsza przyszłość
Zadanie „Zdrowy kręgosłup – lepsza przyszłość” jako całość spełnia kryteria
objęcia programem polityki zdrowotnej. Czyli zgodnie z ustawową definicją
zespół zaplanowanych i zamierzonych działań z zakresu opieki zdrowotnej
ocenianych jako skuteczne, bezpieczne i uzasadnione, umożliwiających
osiągnięcie w określonym terminie założonych celów, polegających
na wykrywaniu i zrealizowaniu określonych potrzeb zdrowotnych (czyli
wykonywaniu świadczeń opieki zdrowotnej) oraz poprawy stanu zdrowia
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4. Renowacja zabytkowych figur nagrobnych na
cmentarzu przy "starym" kościele w Osieku

5. Akcja Defibrylacja - defibrylatory dla Ośrodków
Sportu, Kultury i Opieki z powiatu
Oświęcimskiego

określonej grupy świadczeniobiorców. Wniosek zawiera zespół szeregu
następujących po sobie działań zmierzających do wyodrębnienia określonej
grupy osób z jasno określonymi schorzeniami i zapewnienie im
specjalistycznej opieki. Województwo nie posiada w chwili obecnej
programów zdrowotnych w zakresie jakiego dotyczy zadanie, ponadto we
wniosku nie zawarto projektu takiego programu, a kosztorys nie przewiduje
takiej pozycji. Ponadto potrzebny jest czas, aby taki program napisać
i poddać ocenie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, która
może być negatywna. W związku z powyższymi przesłankami została
wydana ocena negatywna. Ponadto Województwo planuje w ramach osi
9.2.1 RPO realizację podobnych programów zdrowotnych z zakresu
wykrywania wad postawy u dzieci na terenie Województwa Małopolskiego.
Zadanie infrastrukturalne nie jest realizowane na mieniu Województwa
Małopolskiego (właścicielem figur jest Parafia rzymsko - katolicka p.w św
Andrzeja Apostoła w Osieku). Zgodnie z Regulaminem Budżetu
Obywatelskiego Województwa Małopolskiego § 2 ust. 2 mogą być
zgłaszane zadania inwestycyjne i infrastrukturalne realizowane wyłącznie na
mieniu Województwa. Zgłoszone zadanie jest realizowane na mieniu
nienależącym do Województwa Małopolskiego.
Zadanie pn. „ Akcja Defibrylacja – defibrylatory dla ośrodków sportu , kultury
i opieki z powiatu oświęcimskiego” dotyczy zakupu defibrylatorów AED dla
podmiotów podległych samorządom gmin Oświęcim, Kęty i Brzeszcze.
Koszt jednostkowy zakupu defibrylatora wynosi, zgodnie z wnioskiem
6300 zł. Zadanie ma charakter inwestycyjny. Zadanie wiąże się z
dokonaniem zakupu inwestycyjnego oraz umieszczenia go na mieniu
niebędącym własnością Województwa Małopolskiego. Zgodnie z
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie
szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa
inwestycja może mieć charakter budowlany tzn. wiązać się z robotami
budowlanymi w rozumieniu prawa budowlanego lub też mieć charakter
niebudowlany. W takim przypadku zasadniczo dotyczy zakupu lub
wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych, z wyjątkiem tych,
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6. BO zdrowie dzieci jest najważniejsze. Wczesne
diagnozowanie wad postawy, korygowanie
nieprawidłowości. Zajęcia terapeutycznoedukacyjne.

których wartość początkowa nie przekracza kwoty uprawniającej do
dokonania jednorazowo odpisu amortyzacyjnego (w wysokości powyżej
3500 zł). Regulamin Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego,
stanowiący załącznik do Uchwały Nr XXXIV/519/17 Sejmiku Województwa
Małopolskiego z dnia 27 marca 2017 roku w paragrafie 2 ust 2 stanowi, że
do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego mogą być zgłaszane
zadania inwestycyjne i infrastrukturalne realizowane wyłącznie na mieniu
województwa. Oceniany projekt dotyczy realizacji zadania na mieniu
nienależącym do Województwa Małopolskiego. W konsekwencji każde
zadanie bez względu na to czy ma tylko cechy zadania inwestycyjnego czy
tylko infrastrukturalnego czy obu ich łącznie jest niezgodne z Regulaminem
Budżetu Obywatelskiego. Mając na uwadze powyższe wniosek podlega
odrzuceniu.
Zadanie jako całość spełnia kryteria objęcia programem polityki zdrowotnej.
Czyli zgodnie z ustawową definicją zespół zaplanowanych i zamierzonych
działań z zakresu opieki zdrowotnej ocenianych jako skuteczne, bezpieczne
i uzasadnione, umożliwiających osiągnięcie w określonym terminie
założonych celów, polegających na wykrywaniu i zrealizowaniu określonych
potrzeb zdrowotnych (czyli wykonywaniu świadczeń opieki zdrowotnej) oraz
poprawy stanu zdrowia określonej grupy świadczeniobiorców. Wniosek
zawiera zespół szeregu następujących po sobie działań zmierzających do
wyodrębnienia określonej grupy osób z jasno określonymi schorzeniami
i zapewnienie im specjalistycznej opieki. Województwo nie posiada w chwili
obecnej programów zdrowotnych w zakresie jakiego dotyczy zadanie,
ponadto we wniosku nie zawarto projektu takiego programu, a kosztorys nie
przewiduje takiej pozycji. Ponadto potrzebny jest czas, aby taki program
napisać i poddać ocenie Agencji Oceny Technologii Medycznych
i Taryfikacji, która może być negatywna. W związku z powyższymi
przesłankami została wydana ocena negatywna. Ponadto Województwo
planuje w ramach osi 9.2.1 RPO realizację podobnych programów
zdrowotnych z zakresu wykrywania wad postawy u dzieci na terenie
Województwa Małopolskiego.
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7. Poprawa bezpieczeństwa, poprzez wypracowanie
procedur poszukiwania osób zaginionych w
terenie za pomocą bezzałogowych systemów
latających.

8. "Ratownicy na motocyklach" - poprawa
bezpieczeństwa i udzielania kwalifikowanej
pierwszej pomocy przed przyjazdem pogotowia
ratunkowego

Zadanie jest niezgodne z kompetencjami Województwa. Zgodnie z art. 7
ust. 1, pkt 14, ustawy o samorządzie gminnym, zadania własne obejmują
sprawy: porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony
przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania
gminnego magazynu przeciwpowodziowego. Jednocześnie zgodnie z art.
32 ust 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
„Koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości
bojowej ochotniczej straży pożarnej ponosi gmina, z zastrzeżeniem art. 35
ust. 1”.
Zadanie jest niezgodne z kompetencjami Województwa. Zgodnie z art. 7
ust. 1, pkt 14, ustawy o samorządzie gminnym, zadania własne obejmują
sprawy: porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony
przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania
gminnego magazynu przeciwpowodziowego. Jednocześnie zgodnie
z art. 32 ust 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
„Koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości
bojowej ochotniczej straży pożarnej ponosi gmina, z zastrzeżeniem art. 35
ust. 1”.
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SUBREGION MIASTO KRAKÓW
Lp.
Tytuł zadania
1. Zwiększenie kwalifikacji ratowników i
dyspozytorów medycznych

2. Oaza wśród bloków - stworzenie przyjaznej,
zielonej przestrzeni przy ulicy Fieldorfa Nila

Uzasadnienie odrzucenia
Zgodnie z nowelizacją ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym
art. 12f koszty doskonalenia zawodowego ponosi ratownik medyczny lub
podmiot, u którego ratownik medyczny wykonuje zawód, lub jednostka
prowadząca szkolenie. Wpis na listę podmiotów uprawnionych do
prowadzenia kursu doskonalącego dokonuje Dyrektor Centrum
Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Przepis ten został wprowadzony
na mocy art. 9 pkt. 4 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy
o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U.2015.1991) i obowiązuje z dniem 1 maja 2017 roku.
Nieruchomości wskazane w zgłoszonym do II Edycji Budżetu
Obywatelskiego Województwa Małopolskiego wniosku realizacji zadania
„Oaza wśród bloków – stworzenie przyjaznej, zielonej przestrzeni przy
ul. Fieldorfa Nila” – tj. działki o nr 50/6 oraz o nr 222 stanowią własność
Województwa Małopolskiego. Zostały one oddane w użytkowanie wieczyste
Krakowskiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Jana Pawła IIwojewódzkiej jednostce ochrony zdrowia. Mając na uwadze powyższe,
wystąpiono do Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II
o wydanie opinii w zakresie możliwości realizacji zadania przez jednostkę.
Szpital wydał opinię negatywną. Z przeprowadzonej analizy formalnoprawnej wraz z możliwością realizacji zadania wynika ponadto, iż zadanie
polegające na stworzeniu przyjaznej zielonej przestrzeni wyposażonej
w urządzenia dla dzieci nie należy do zadań własnych Województwa jako
jednostki samorządu terytorialnego a stanowi zadanie samorządu
gminnego. Artykuł 7 ust 1 pkt 10 i 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnych do zadań gminy należą zadania z zakresu terenów
rekreacyjnych, zieleni gminnej oraz zadrzewiania. W toku prowadzonych
czynności ustalono, iż część działki o numerze 50/6 przeznaczona jest
w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego na utworzenie
parkingu w systemie Park & Ride. Na tej działce ponadto, skupiona jest
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działalność lecznicza jednostki oraz prowadzony jest szereg działań
inwestycyjnych mających na celu doskonalenie jakości, dostępności
i kompleksowości udzielanych świadczeń przez szpital. Działka o numerze
222 oznaczona jest w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem
3ZP- tereny publicznej zieleni. Szpital opiniując przedmiotowe zadanie
podniósł, że zadanie nie posiada walorów prozdrowotnych dla szpitala
i pacjentów w nim hospitalizowanym i w związku z powyższym nie jest ono
związane z wykonywaniem zadań statutowych. Stanowi natomiast
zagrożenie dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów. Gdyby przyjąć
możliwość realizacji zadania na działce o numerze 222, doprowadzenie
osób hospitalizowanych do ww. działki wiązałoby się z przejściem przez
ulicę i brakiem możliwości zapewnienia wystarczającej opieki medycznej.
Należy nadmienić, iż pacjenci z Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej mają
możliwość wykonywania ćwiczeń na zewnątrz na świeżym powietrzu
w miejscu dla nich przeznaczonym, obok budynku, w którym znajduje się
Oddział tj. pawilon M-III, na działce o nr 50/6 i w przypadku wystąpienia
u pacjenta złego samopoczucia np. omdlenia, personel medyczny ma
możliwość szybkiej reakcji. Z tych samych powodów z utworzonej według
projektu oazy zieleni wraz z urządzeniami dla dzieci nie skorzystają również
inni pacjenci szpitala – chorzy na choroby zakaźne, a także chorzy na inne
poważne schorzenia wymagające interwencji chirurgicznej bądź
onkologicznej Z ewentualnego parku – pasa zieleni i znajdujących się na
nim urządzeń dla dzieci nie skorzystaliby pacjenci pediatryczni szpitala.
W strukturze organizacyjnej szpitala znajdują się trzy oddziały, na których
leczone są dzieci: Oddział Chorób Infekcyjnych Dzieci i Hepatologii
Dziecięcej, Oddział Pediatrii Neurologii Dziecięcej oraz Oddział Wirusowego
Zapalenia Wątroby i Hepatologii – jednakże pacjenci ci z uwagi na leczone
schorzenia – tj. przede wszystkim choroby zakaźne przebywają na
oddziałach zamkniętych. Wnioskowana inwestycja tworzenie „parku - oazy”
przestrzeni zielonej nie ma związku z działalnością statutową szpitala.
W konsekwencji nie ma prawnej możliwości przekazania środków
finansowych na podstawie art. 114 ustawy o działalności leczniczej na takie
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3. Zdrowy kręgosłup - lepsza przyszłość

4. Zapewnienie dyżurów ratowniczych jednostki
uprawnionej do wykonywania ratownictwa
wodnego na terenie miasta Krakowa w 2018r.

inwestycje jak np. zakup urządzeń rekreacyjnych dla dzieci czy innych
urządzeń/ obiektów/roślin przeznaczonych do korzystania dla osób
niebędących pacjentami szpitala. Zgodnie z cytowanym przepisem podmiot
leczniczy na inwestycje i remonty może otrzymywać środki publiczne
w zakresie, w jakim realizacja tych zadań służy udzielaniu świadczeń opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w rozumieniu ustawy
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych. Mając na uwadze powyższe, zadanie podlega
odrzuceniu.
Zadanie „Zdrowy kręgosłup – lepsza przyszłość” jako całość spełnia kryteria
objęcia programem polityki zdrowotnej. Czyli zgodnie z ustawową definicją
zespół zaplanowanych i zamierzonych działań z zakresu opieki zdrowotnej
ocenianych jako skuteczne, bezpieczne i uzasadnione, umożliwiających
osiągnięcie w określonym terminie założonych celów, polegających na
wykrywaniu i zrealizowaniu określonych potrzeb zdrowotnych (czyli
wykonywaniu świadczeń opieki zdrowotnej) oraz poprawy stanu zdrowia
określonej grupy świadczeniobiorców. Wniosek zawiera zespół szeregu
następujących po sobie działań zmierzających do wyodrębnienia określonej
grupy osób z jasno określonymi schorzeniami i zapewnienie im
specjalistycznej opieki. Województwo nie posiada w chwili obecnej
programów zdrowotnych w zakresie jakiego dotyczy zadanie, ponadto we
wniosku nie zawarto projektu takiego programu, a kosztorys nie przewiduje
takiej pozycji. Ponadto potrzebny jest czas, aby taki program napisać
i poddać ocenie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, która
może być negatywna. W związku z powyższymi przesłankami została
wydana ocena negatywna. Ponadto Województwo planuje w ramach osi
9.2.1 RPO realizację podobnych programów zdrowotnych z zakresu
wykrywania wad postawy u dzieci na terenie Województwa Małopolskiego.
Wnioskodawca złożył pismo o wycofaniu projektu.
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5. Wodopoje wzdłuż bulwarów wiślanych.

6. Szlak Rekreacyjny Rzeki Wilgi - pieszy, rowerowy
od źródła (z Chorągwicy) do Krakowa 30km.

Zadanie nie jest zgodne z kompetencjami Województwa. Zgodnie z art. 3
ust 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków jest zadaniem własnym gminy.
W związku z powyższym zadanie mogłoby realizować MPWiK (Miejskie
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie w porozumieniu
z ZIS (Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie).
Projekt obejmuje obszar dwóch Subregionów – Krakowskiego Obszaru
Metropolitarnego i Miasta Kraków – niezgodne z Regulaminem Budżetu
Obywatelskiego Województwa Małopolskiego – par 2 ust. 4.
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SUBREGION PODHALAŃSKI
Lp.
Tytuł zadania
1. Skuteczni ratownicy - Twoją szansą na przeżycie

2. ABCD Emocji i uczuć w domu, szkole, pracy.
Skuteczna redukcja stresu i rozwiązany każdy
problem emocjonalny poezją, sztuką
i psychologią.
3. Bezobsługowe wypożyczalnie - stacje rowerów
w Krościenku i Tylmanowej

4. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu
Suskiego poprzez zwiększenie mobilności
Ochotniczej Straży Pożarnej w Juszczynie

Uzasadnienie odrzucenia
Zgłoszone zadanie wymagało uzupełnienia. Zwrócono się do
Wnioskodawcy o złożenie uzupełnienia dotyczącego dostarczenia pisemnej
zgody właściwych osób władających obiektem/ obiektami, na których ma
być przeprowadzone zadanie. Zgodnie z wnioskiem, zadanie polegające na
przeprowadzeniu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy przedlekarskiej
miało być realizowane w Ochotniczych Strażach Pożarnych na terenie
powiatu nowotarskiego w 5 gminach tj. Czarny Dunajec, Szaflary, Nowy
Targ, M. Nowy Targ, Łapsze Niżne. Zwrócono się także o szczegółową
informację, czy udostępnienie powyższych miejsc będzie nieodpłatne czy
też obejmie koszty np. wynajmu, nieuwzględnione w kosztorysie. Osoba
zgłaszająca zadanie nie dokonała uzupełnień, tj. Wnioskodawca nie złożył
pisemnych zgód osób władających obiektami oraz dodatkowych informacji.
Zgodnie z § 3 ust. 3 i 8 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego, brak
dokonania uzupełnień w terminie 7 dni roboczych powoduje odrzucenie
zadania z przyczyn formalnych.
Zgłoszone zadanie wymagało uzupełnienia, osoba zgłaszająca zadanie nie
dokonała uzupełnień w wymaganym zakresie i zrezygnowała z uczestnictwa
w II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.
Zadanie ma charakter lokalny. Możliwość wykonania przez samorząd
gminny i na jego terenie. Z godnie z art.7 ust.1 pkt 10 ustawy o samorządzie
gminnym – do zadań własnych gminy należą między innymi sprawy
z zakresu kultury fizycznej i turystyki. Funkcjonowanie wypożyczalni
rowerów może być uznane za działalność gospodarczą, której nie może
prowadzić Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie.
Zadanie jest niezgodne z kompetencjami Województwa. Zgodnie z art. 7
ust. 1, pkt 14, ustawy o samorządzie gminnym, zadania własne obejmują
sprawy: porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony
przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania
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5. Oczyszczacze powietrza dla zakopiańskich
przedszkoli

gminnego magazynu przeciwpowodziowego. Jednocześnie zgodnie
z art. 32 ust 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
„Koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości
bojowej ochotniczej straży pożarnej ponosi gmina, z zastrzeżeniem art. 35
ust. 1”.
Proponowany zakup oczyszczaczy powietrza nie wpisuje się w działania
Województwa w zakresie ochrony powietrza i nie jest zgodny z jego
kompetencjami. Finansowanie i doposażanie przedszkoli samorządowych i
szkół należy do obowiązków gmin, zgodnie z rozdz. 7 ustawy „O systemie
oświaty” z dnia 7 września 1991 r. Województwo swoją działalność na rzecz
ochrony powietrza opiera na art. 91 i art. 96 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska i realizuje działania zmierzające do poprawy jego
jakości, skupiając się jednak na eliminowaniu przyczyn, a nie skutków.
Główny kierunek i zakres działań dotyczący ochrony powietrza został
wytyczony w Programie Ochrony Powietrza dla Województwa
Małopolskiego, gdzie za najbardziej niezbędne do przywrócenia jakości
powietrza uznano wprowadzenie ograniczeń w użytkowaniu instalacji na
paliwa stałe na obszarze Małopolski oraz realizację gminnych programów
ograniczania niskiej emisji. Zakup nawiewników czystego powietrza (NCzP)
(oczyszczaczy powietrza) może mieć korzystne działanie dla zdrowia dzieci
jednakże nie ma możliwości dokonania oceny skuteczności przedmiotowych
działań. Skutki działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia są widoczne
wyłącznie w perspektywie długoterminowej. W tym przypadku niezbędne są
kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza w środowisku
lokalnym a nie wyłącznie w przedszkolu lub żłobku, w którym dzieci spędzają
kilka godzin dziennie. Działania służące poprawie stanu zdrowia populacji
zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), powinny być
zgodne z zasadami medycyny opartej na dowodach naukowych (EBM).
W związku z tym, mogą być realizowane przez jednostki samorządu
terytorialnego w formie programów zdrowotnych/polityki zdrowotnej,
podlegających obowiązkowemu opiniowaniu przez Agencję Oceny
Technologii Medycznych i Taryfikacji (art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia
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6. Otwarte drzwi - badania przesiewowe dla
niemowląt i dzieci do lat 7 z powiatu
Wadowickiego.

2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych). Efekty tak zaplanowanych działań uwzględniających między
innymi: dobór populacji, efektywność kosztową, ewaluację i in., mogą być
widoczne w długoletniej perspektywie czasowej. Dodatkowo Departament
Zdrowia i Polityki Społecznej podziela opinię Departamentu Środowiska, że
finansowanie i doposażanie przedszkoli samorządowych i szkół należy do
obowiązków gmin, zgodnie z rozdz. 7 ustawy „O systemie oświaty” z dnia
7 września 1991 r., jak również finansowanie i doposażanie żłobków zgodnie
z rozdz. 8 ustawy „O opiece nad dzieckiem w wieku do lat 3” z dnia 4 lutego
2011 r.
W opisie zadania wskazano, że głównym jego celem jest przeprowadzenie
badań przesiewowych dla 300 dzieci do lat 7, z powiatu wadowickiego, oraz
objęcie szczegółową terapią indywidualną 55 beneficjentów. Zadanie pt.:
"Otwarte drzwi-badania przesiewowe dla niemowląt i dzieci do lat 7
z powiatu wadowickiego" jednoznacznie dotyczy świadczeń zdrowotnych, w
związku z tym wniosek nie może być brany pod uwagę na dalszym etapie.
W ramach świadczeń gwarantowanych dostępnych jest szereg świadczeń
z zakresu szerokiego wachlarza działań fizykoterapeutycznych czy porad
specjalistów
m.in.
w
zakresie
poradnictwa
psychologicznego,
logopedycznego, neurologicznego czy rehabilitacyjnego. Przedstawiony
projekt zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2014 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych kwalifikuje się jako
program polityki zdrowotnej. Wniosek nie zawiera projektu takiego
programu, a kosztorys nie zawiera takiej pozycji. Ponadto potrzebny jest
czas, aby taki program napisać i poddać ocenie Agencji Oceny Technologii
Medycznych i Taryfikacji, która może być negatywna. W związku
z powyższymi przesłankami została wydana ocena negatywna. Ponadto
Województwo planuje w ramach osi 9.2.1 RPO realizację podobnych
programów zdrowotnych z zakresu wykrywania wad postawy u dzieci na
terenie Województwa Małopolskiego.
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7. Bezpieczny Powiat Wadowicki - zakup sprzętu
specjalistycznego dla jednostki Ochotniczej
Straży Pożarnej w Kalwarii Zebrzydowskiej

8. Fundusz stypendialny "Zdrowe Podbeskidzie"

9. System wspierania mieszkańców oraz turystów
Pobabiogórza przez Strażaków OSP Zawoja
Górna, Skawica Centrum, Zubrzyca Górna

10.

"...Chodźcie na Turbacz..." etap II - rozwój
infrastruktury turystycznej w Gorcach

Zadanie jest niezgodne z kompetencjami Województwa. Zgodnie z art. 7
ust. 1, pkt 14, ustawy o samorządzie gminnym, zadania własne obejmują
sprawy: porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony
przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania
gminnego magazynu przeciwpowodziowego. Jednocześnie zgodnie
z art. 32 ust 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
„Koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości
bojowej ochotniczej straży pożarnej ponosi gmina, z zastrzeżeniem art. 35
ust. 1”.
Samorząd Województwa nie ma prawnych i formalnych możliwości
udzielania
stypendiów
zaproponowanych
przez
wnioskodawcę.
Rozwiązanie (określony typ stypendium) zaproponowane przez
Wnioskodawcę nie może być traktowane jako wsparcie uzdolnień i talentów
(nie wpisuje się zatem w warunki określone regulaminem udzielania
stypendiów porzez SWM), projekt nie wpisuje się także w działania
związane ze wsparciem studentów kształcących się na kierunkach
kluczowych (stypendia stażowe). Ponadto jednostką samorządu
terytorialnego właściwą dla realizacji tego typu projektu wydaje się być
powiat, co sugeruje także element partnerstwa, które w przedłożonym
projekcie zawiązywane byłoby ze szpitalami powiatowymi.
Zadanie jest niezgodne z kompetencjami Województwa. Zgodnie z art. 7
ust. 1, pkt 14, ustawy o samorządzie gminnym, zadania własne obejmują
sprawy: porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony
przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania
gminnego magazynu przeciwpowodziowego. Jednocześnie zgodnie
z art. 32 ust 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
„Koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości
bojowej ochotniczej straży pożarnej ponosi gmina, z zastrzeżeniem art. 35
ust. 1”.
Po dokonaniu oceny formalnej oraz merytorycznej wniosku dot. zadania
„Chodźcie na Turbacz…etap II – rozwój infrastruktury turystycznej
w Gorcach”, Departament Turystyki i Sportu stwierdził, iż niektóre elementy
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(zakup skutera do wytyczania śladu narciarstwa biegowego na szlakach
biegnących po gruncie gminnym, konserwacja 50 km szlaków biegnących
po gruntach nie będących we władaniu Województwa, montaż na gruncie
gminnym 4 wiat przyrodniczo-edukacyjnych) wymagają wprowadzenia
korekt umożliwiających realizację zadania w sposób mieszczący się
w granicach zadań oraz kompetencji Województwa określonych przepisami
prawa, a także zgodny z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego
Województwa Małopolskiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr
XXXIV/519/17 Sejmiku Małopolskiego z dnia 27 marca 2017, którego §2 ust.
2 nie dopuszcza realizacji zadań o charakterze infrastrukturalnym oraz
inwestycyjnym na mieniu innym niż Wojewódzkie. Ponadto, prace
konserwacyjne na drogach gminnych nie mogą być traktowane jako zadanie
własne Województwa. Zgodnie z Ustawą z dn. 8 marca 1990 o samorządzie
gminnym, konserwacja dróg gminnych to zadanie pozostające
w kompetencji gminy. Województwo Małopolskie nie posiada tytułu
prawnego do realizacji tego typu zadań. W takim przypadku zadanie nie
może być realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa
Małopolskiego, gdyż zgodnie z § 2 ust 2 Regulaminu Budżetu
Obywatelskiego Województwa Małopolskiego stanowiącego załącznik do
Uchwały Nr XXXIV/519/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27
marca 2017 r., do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego mogą być
zgłaszane zadania inwestycyjne i infrastrukturalne realizowane wyłącznie na
mieniu Województwa. Wnioskodawca nie wyraził zgody na pełną
modyfikację zadania w zakresie proponowanym przez Urząd Marszałkowski
Województwa Małopolskiego. Wnioskodawca argumentuje swoją decyzję
tym, że modyfikacje proponowane przez Departament Turystyki i Sportu,
odpowiedzialny za merytoryczną ocenę wniosku, uniemożliwią osiągnięcie
spodziewanych rezultatów projektu oraz kompletną realizację zadania.
W związku z powyższym projekt „Chodźcie na Turbacz…etap II – rozwój
infrastruktury turystycznej w Gorcach” nie uzyskał pozytywnej oceny
merytorycznej.
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SUBREGION SĄDECKI
Lp.
Tytuł zadania
1. Wyposażenie hali sportowej w Bobowej w sprzęt
nagłośnieniowy.

2. Życie bez barier w Powiecie Limanowskim

Uzasadnienie odrzucenia
Zadanie zakłada zakup sprzętu nagłośnieniowego do hali sportowej przy
Zespole Szkół Nr 1 w Bobowej. Zgodnie z § 2 ust 2 Regulaminu Budżetu
Obywatelskiego Województwa Małopolskiego stanowiącego załącznik do
Uchwały Nr XXXIV/519/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27
marca 2017 r. zgłaszane zadania muszą być zgodne z prawem oraz mieścić
się w granicach zadań i kompetencji Województwa określonych przepisami
prawa. Przedmiotowe zadanie stanowi kompetencję samorządu gminnego,
organem prowadzącym dla Zespołu szkół Nr 1 w Bobowej jest Gmina
Bobowa.
Dodatkowo
zadanie
jest
zadaniem
o
charakterze
infrastrukturalnym/inwestycyjnym realizowanym na mieniu innym niż
Wojewódzkie. W takim przypadku zadanie nie może być realizowane
w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego, gdyż
zgodnie z § 2 ust 2 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Województwa
Małopolskiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXIV/519/17
Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 marca 2017 r., do realizacji
w ramach budżetu obywatelskiego mogą być zgłaszane zadania
inwestycyjne i infrastrukturalne realizowane wyłącznie na mieniu
Województwa.
Zgłoszone zadanie do realizacji w ramach II edycji BO nie jest w zadaniem
Województwa, zadanie to jest w kompetencjach powiatu. Ponadto
Wnioskodawca zamierza powierzyć realizację zadania w formie otwartego
konkursu ofert organizacjom pozarządowym. Miejscem realizacji zadania
ma
być
Powiatowa Wypożyczalnia
Sprzętu
Rehabilitacyjnego
i Ortopedycznego prowadzona przez PCPR w Limanowej oraz Bezpłatna
wypożyczalnia sprzętu – Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego przy LKS
„Zalesianka”. Z zawartych informacji we wniosku brak jest możliwości
prawnych zrealizowania zadania w sposób określony w regulaminie BO.
W zadaniu Wnioskodawca w kosztorysie ujął pozycje zakupów
inwestycyjnych, które to stanowią wydatki majątkowe, a które to nie będą
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3. Spotkajmy się w świetlicy- doposażenie i rozwój
świetlic wiejskich w Gminie Limanowa

ponoszone na mieniu Województwa Małopolskiego tylko na mieniu powiatu.
Zgodnie z § 2 ust 2 regulaminu BO zasady nie dopuszczają tego typu zadań
do realizacji. Z uwagi na fakt że zadanie zgłoszone w ramach BO nie jest
kompetencjach województwa, zadanie to powinno być realizowane nie
w ramach budżetu obywatelskiego tylko w zakresie pomocy finansowej
powiatowi w oparciu o art. 8a. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie województwa (Dz.U. z 2016 r., poz.486 t.j.) - Województwa
mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego
udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej.
Zadanie ma wyłącznie gminny (lokalny) zasięg działania – jest w całości
adresowane jest do mieszkańców jednej gminy (tj. Gminy Limanowa).
W ramach zadania zaplanowano doposażenie mienia gminnego – tj. 10
świetlic Gminy Limanowa (zakupy sprzętu o łącznej wartości 90 000 zł (po
1 szt do każdej z 10 świetlic): laptopy - 20 000 zł, projektory multimedialne 10 000 zł, stoły do tenisa z akcesoriami - 20 000 zł, stoły do futbolu - 20 000
zł, stoliki bilardowe - 20 000 zł)). Powyższe zakupy stanowią aż 90% budżetu
zadania. Zaledwie 10% wartości zadania stanowią natomiast koszty
związane z prowadzeniem zajęć „Zrób to sam” dla mieszkańców Gminy.
O lokalnym charakterze zadania świadczy również brak zarysowania
kontekstu regionalnego zadania, efekty projektu dotyczą bowiem wyłącznie
mieszkańców jednej gminy. Zgodnie z § 2 ust. 3 Regulaminu w ramach
Budżetu Obywatelskiego może być realizowane: - „zadanie małe” - zadanie
służące mieszkańcom Województwa, dotyczące danego powiatu lub miasta
Kraków, - „zadanie duże” - zadanie służące mieszkańcom Województwa,
dotyczące co najmniej 2 powiatów położonych w danym subregionie lub
miasta Kraków. Zadania skierowane do mieszkańców jednej gminy nie
spełniają tego warunku. Dodatkowo należy stwierdzić, że zaplanowane
działania dotyczą zadań własnych gminy, stanowiąc odpowiedź na problem
"ograniczonego budżetu samorządu na doposażenie świetlic w nowy
sprzęt", nie mieszczą się zatem w kompetencjach samorządu
wojewódzkiego. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym
zadania własne gminy obejmują m.in. sprawy kultury, w tym bibliotek
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4. Doposażenie w sprzęt ratowniczy jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu
Limanowskiego

5. Nowe przystanki autobusowe w Gminie
Limanowa

6. Usprawniamy się ruchowo. Juniorzy, Seniorzy
i Niepełnosprawni.

gminnych i innych instytucji kultury, a także utrzymania gminnych obiektów
i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.
W ramach Budżetu Obywatelskiego województwa nie mogą być
realizowane zadania o charakterze wyłącznie lokalnym (gminnym). Z tego
również powodu zadanie nie może być rekomendowane do finansowania ze
środków Budżetu Obywatelskiego.
Zadanie jest niezgodne z kompetencjami Województwa. Zgodnie z art. 7
ust. 1, pkt 14, ustawy o samorządzie gminnym, zadania własne obejmują
sprawy: porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony
przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania
gminnego magazynu przeciwpowodziowego. Jednocześnie zgodnie z art.
32 ust 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
„Koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości
bojowej ochotniczej straży pożarnej ponosi gmina, z zastrzeżeniem art. 35
ust. 1”.
Przedmiotem wniosku jest zakup 12 nowych wiat przystankowych oraz ich
montaż przy drogach gminnych w Gminie Limanowa. Zgodnie z art. 18
ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym
budowa wiat przystankowych na drogach gminnych należy do zadań
własnych Gminy.
Zadanie polega na stworzeniu siłowni zewnętrznej na działce będącej
własnością gminy do celów społecznych mieszkańców gminy ,doposażeniu
w urządzenia istniejącej siłowni wewnętrznej w Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym w Dobrej wraz z wypożyczalnią rowerów, co
stanowi kompetencję samorządu gminnego. W takim przypadku zadanie nie
może być realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa
Małopolskiego, gdyż zgodnie z § 2 ust 2 Regulaminu Budżetu
Obywatelskiego Województwa Małopolskiego stanowiącego załącznik do
Uchwały NR XXXIV/519/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia
27 marca 2017 r. zgłaszane zadania muszą być zgodne z prawem oraz
mieścić się w granicach zadań i kompetencji Województwa określonych
przepisami prawa. Dodatkowo zadanie jest zadaniem o charakterze
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7. SIŁOWNIA POD CHMURKĄ W MOSZCZENICY
NIŻNEJ

infrastrukturalnym/inwestycyjnym realizowanym na mieniu innym niż
Wojewódzkie. W takim przypadku zadanie nie może być realizowane
w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego, gdyż
zgodnie z § 2 ust 2 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Województwa
Małopolskiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXIV/519/17
Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 marca 2017 r., do realizacji
w ramach budżetu obywatelskiego mogą być zgłaszane zadania
inwestycyjne i infrastrukturalne realizowane wyłącznie na mieniu
Województwa. Ponadto zadanie zakłada zakup wyposażenia siłowni
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dobrej. Zgodnie z § 2
ust 2 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego
stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXIV/519/17 Sejmiku
Województwa Małopolskiego z dnia 27 marca 2017 r. zgłaszane zadania
muszą być zgodne z prawem oraz mieścić się w granicach zadań
i kompetencji Województwa określonych przepisami prawa. Przedmiotowe
zadanie stanowi kompetencję samorządu gminnego, organem
prowadzącym dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Dobrej jest Gmina Dobra.
Zadanie polega na stworzeniu siłowni zewnętrznej na działce będącej
własnością gminy do celów społecznych mieszkańców gminy, co stanowi
kompetencję samorządu gminnego. W takim przypadku zadanie nie może
być realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa
Małopolskiego, gdyż zgodnie z § 2 ust 2 Regulaminu Budżetu
Obywatelskiego Województwa Małopolskiego stanowiącego załącznik do
Uchwały NR XXXIV/519/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27
marca 2017 r. zgłaszane zadania muszą być zgodne z prawem oraz mieścić
się w granicach zadań i kompetencji Województwa określonych przepisami
prawa.
Dodatkowo
zadanie
jest
zadaniem
o
charakterze
infrastrukturalnym/inwestycyjnym realizowanym na mieniu innym niż
Wojewódzkie. W takim przypadku zadanie nie może być realizowane
w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego, gdyż
zgodnie z § 2 ust 2 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Województwa
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8. Małopolski Rower Publiczny - sieć
bezzobsługowych wypożyczalni rowerów

Małopolskiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXIV/519/17
Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 marca 2017 r., do realizacji
w ramach budżetu obywatelskiego mogą być zgłaszane zadania
inwestycyjne i infrastrukturalne realizowane wyłącznie na mieniu
Województwa.
Zadanie ma charakter lokalny. Możliwość wykonania przez samorząd
gminny i na jego terenie. Zgodnie z art.7 ust.1 pkt 10 ustawy o samorządzie
gminnym – do zadań własnych gminy należą między innymi sprawy
z zakresu kultury fizycznej i turystyki. Funkcjonowanie wypożyczalni
rowerów może być uznane za działalność gospodarczą, której nie może
prowadzić Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie.
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SUBREGION TARNOWSKI
Lp.
Tytuł zadania
1. ,,Bezpieczny powiat z urządzeniem do uciskania
klatki piersiowej"

2 Inwestycja w przyszłość czyli szkolenia dla
członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej

Uzasadnienie odrzucenia
Zadanie „Bezpieczny powiat z urządzeniem do uciskania klatki piersiowej”
złożone w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa
Małopolskiego zakłada zakup dla ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej dwóch
urządzeń do uciskania klatki piersiowej. Dla ww. jednostki podmiotem
tworzącym jest Powiat Dąbrowski. Zadanie ma charakter inwestycyjny.
Koszt jednostkowy zakupu urządzenia to 50 000 zł. Zgodnie
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie
szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa
inwestycja może mieć charakter budowlany tzn. wiązać się z robotami
budowlanymi w rozumieniu prawa budowlanego lub też mieć charakter
niebudowlany. W takim przypadku zasadniczo dotyczy zakupu lub
wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych, z wyjątkiem tych,
których wartość początkowa nie przekracza kwoty uprawniającej do
dokonania jednorazowo odpisu amortyzacyjnego (w wysokości powyżej
3500 zł). Regulamin Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego,
stanowiący załącznik do Uchwały Nr XXXIV/519/17 Sejmiku Województwa
Małopolskiego z dnia 27 marca 2017 roku w paragrafie 2 ust 2 stanowi, że
do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego mogą być zgłaszane
zadania inwestycyjne i infrastrukturalne realizowane wyłącznie na mieniu
województwa. Oceniany projekt dotyczy realizacji zadania na mieniu
nienależącym do Województwa Małopolskiego. W konsekwencji każde
zadanie bez względu na to czy ma tylko cechy zadania inwestycyjnego czy
tylko infrastrukturalnego czy obu ich łącznie jest niezgodne z Regulaminem
Budżetu Obywatelskiego. Mając na uwadze powyższe wniosek podlega
odrzuceniu.
Zadanie jest niezgodne z kompetencjami Województwa. Zgodnie z art. 7
ust. 1, pkt 14, ustawy o samorządzie gminnym, zadania własne obejmują
sprawy: porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony
przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania
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3. Zagospodarowanie skweru obok budynku Urzędu
Gminy w Skrzyszowie - etap II

4. Moje bezpieczeństwo - kurs samoobrony
z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej

gminnego magazynu przeciwpowodziowego. Jednocześnie zgodnie
z art. 32 ust 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
„Koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości
bojowej ochotniczej straży pożarnej ponosi gmina, z zastrzeżeniem art. 35
ust. 1”.
Zadanie polega na uporządkowaniu działki będącej własnością gminy do
celów społecznych mieszkańców gminy – uporządkowanie terenu – alejki,
ogrodzenie, oświetlenie, mostek, ławki, stojaki na rowery, zieleń publiczna,
co stanowi kompetencję samorządu gminnego. W takim przypadku zadanie
nie może być realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa
Małopolskiego, gdyż zgodnie z § 2 ust 2 Regulaminu Budżetu
Obywatelskiego Województwa Małopolskiego stanowiącego załącznik do
Uchwały Nr XXXIV/519/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia
27 marca 2017 r. zgłaszane zadania muszą być zgodne z prawem oraz
mieścić się w granicach zadań i kompetencji Województwa określonych
przepisami prawa. Dodatkowo zadanie jest zadaniem o charakterze
infrastrukturalnym/inwestycyjnym realizowanym na mieniu innym niż
Wojewódzkie. W takim przypadku zadanie nie może być realizowane
w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego, gdyż
zgodnie z § 2 ust 2 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Województwa
Małopolskiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXIV/519/17
Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 marca 2017 r., do realizacji
w ramach budżetu obywatelskiego mogą być zgłaszane zadania
inwestycyjne i infrastrukturalne realizowane wyłącznie na mieniu
Województwa.
Osoba zgłaszająca zadanie nie jest mieszkańcem subregionu tarnowskiego,
którego zadanie objęte wnioskiem dotyczy. Wnioskodawca w rozmowie
telefonicznej potwierdził, że jest mieszkańcem Miasta Krakowa, co jest
niezgodne z §2 pkt. 8 b załącznika do Uchwały SWM nr XXXIV/519/17 z dnia
27 marca 2017 roku „zadanie duże” mogą zgłaszać osoby zamieszkałe na
terenie subregionu, którego zadanie dotyczy.
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5. Proste plecki - diagnoza i korekta wad postawy
uczniów szkół z powiatów brzeskiego i
bocheńskiego

6. Żłobki i Przedszkola - OAZY Zdrowego Powietrza

Zadanie „Proste plecki – diagnoza i korekta wad postawy” jako całość
spełnia kryteria objęcia programem polityki zdrowotnej. Czyli zgodnie
z ustawową definicją zespół zaplanowanych i zamierzonych działań
z zakresu opieki zdrowotnej ocenianych jako skuteczne, bezpieczne
i uzasadnione, umożliwiających osiągnięcie w określonym terminie
założonych celów, polegających na wykrywaniu i zrealizowaniu określonych
potrzeb zdrowotnych (czyli wykonywaniu świadczeń opieki zdrowotnej) oraz
poprawy stanu zdrowia określonej grupy świadczeniobiorców. Wniosek
zawiera zespół szeregu następujących po sobie działań zmierzających do
wyodrębnienia określonej grupy osób z jasno określonymi schorzeniami
i zapewnienie im specjalistycznej opieki. Województwo nie posiada w chwili
obecnej programów zdrowotnych w zakresie jakiego dotyczy zadanie,
ponadto we wniosku nie zawarto projektu takiego programu, a kosztorys nie
przewiduje takiej pozycji. Ponadto potrzebny jest czas, aby taki program
napisać i poddać ocenie Agencji Oceny Technologii Medycznych
i Taryfikacji, która może być negatywna. W związku z powyższymi
przesłankami została wydana ocena negatywna. Ponadto Województwo
planuje w ramach osi 9.2.1 RPO realizację podobnych programów
zdrowotnych z zakresu wykrywania wad postawy u dzieci na terenie
Województwa Małopolskiego.
Proponowany zakup oczyszczaczy powietrza nie wpisuje się w działania
Województwa w zakresie ochrony powietrza i nie jest zgodny z jego
kompetencjami. Finansowanie i doposażanie przedszkoli samorządowych
i szkół należy do obowiązków gmin, zgodnie z rozdz. 7 ustawy „O systemie
oświaty” z dnia 7 września 1991 r. Województwo swoją działalność na rzecz
ochrony powietrza opiera na art. 91 i art. 96 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska i realizuje działania zmierzające do poprawy jego
jakości, skupiając się jednak na eliminowaniu przyczyn, a nie skutków.
Główny kierunek i zakres działań dotyczący ochrony powietrza został
wytyczony w Programie Ochrony Powietrza dla Województwa
Małopolskiego, gdzie za najbardziej niezbędne do przywrócenia jakości
powietrza uznano wprowadzenie ograniczeń w użytkowaniu instalacji na
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paliwa stałe na obszarze Małopolski oraz realizację gminnych programów
ograniczania niskiej emisji. Zakup nawiewników czystego powietrza (NCzP)
(oczyszczaczy powietrza) może mieć korzystne działanie dla zdrowia dzieci
jednakże nie ma możliwości dokonania oceny skuteczności przedmiotowych
działań. Skutki działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia są widoczne
wyłącznie w perspektywie długoterminowej. W tym przypadku niezbędne są
kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza w środowisku
lokalnym a nie wyłącznie w przedszkolu lub żłobku, w którym dzieci spędzają
kilka godzin dziennie. Działania służące poprawie stanu zdrowia populacji
zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), powinny być
zgodne z zasadami medycyny opartej na dowodach naukowych (EBM).
W związku z tym, mogą być realizowane przez jednostki samorządu
terytorialnego w formie programów zdrowotnych/polityki zdrowotnej,
podlegających obowiązkowemu opiniowaniu przez Agencję Oceny
Technologii Medycznych i Taryfikacji (art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych). Efekty tak zaplanowanych działań uwzględniających między
innymi: dobór populacji, efektywność kosztową, ewaluację i in., mogą być
widoczne w długoletniej perspektywie czasowej. Dodatkowo Departament
Zdrowia i Polityki Społecznej powiela opinię Departamentu Środowiska, że
finansowanie i doposażanie przedszkoli samorządowych i szkół należy do
obowiązków gmin, zgodnie z rozdz. 7 ustawy „O systemie oświaty” z dnia
7 września 1991 r., jak również finansowanie i doposażanie żłobków zgodnie
z rozdz. 8 ustawy „O opiece nad dzieckiem w wieku do lat 3” z dnia 4 lutego
2011 r.
Zgodnie z § 2 ust. 2 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Województwa
Małopolskiego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego mogą być
zgłaszane zadania inwestycyjne i infrastrukturalne realizowane wyłącznie na
mieniu Województwa.
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