
 

 

 

 
RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH  

W SPRAWIE ZMIANY ZAPISU W REGULAMINIE 
KUTNOWSKIEGO BUDŻETU OBYWTAELSKIEGO  

 
 
INFORMACJE OGÓLNE 

 
1.1. Podstawa prawna konsultacji społecznych 
 
Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz § 7 Uchwały  
Nr Uchwały Nr VIII/101/19 Rady Miasta Kutno Rady Miasta Kutno z dnia 14 maja 2019 r.  
w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z 
mieszkańcami Miasta Kutno (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 r. poz.3236). 
 
Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w oparciu o Zarządzenie Prezydenta Miasta 
Kutno nr 51/2023 z dnia 16.03.2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 
z mieszkańcami Miasta Kutno w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/299/20 Rady Miasta 
Kutno z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kutnowskiego 
Budżetu Obywatelskiego. 
 
Komórką organizacyjną Urzędu Miasta Kutno wyznaczoną do przeprowadzenia konsultacji 
był Wydział Kultury, Promocji i Rozwoju Miasta. 
 
1.2. Przedmiot i cel konsultacji społecznych 
 
Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały Rady Miasta Kutno w sprawie zmiany uchwały 
Nr XXXII/299/20 Rady Miasta Kutno z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia 
Regulaminu Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego.  
Celem konsultacji było uzyskanie opinii mieszkańców Miasta Kutno w zakresie treści 
projektu uchwały poddanym konsultacji.  
 
1.3. Zasięg i termin konsultacji społecznych  
 
Konsultacje miały charakter ogólnomiejski i prowadzone były z mieszkańcami Miasta 
Kutno.   
Konsultacje społeczne trwały od 17.03.2023 r. – 20.03.2023 r. 
 

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH  
 

Zbieranie opinii i uwag odbywało się za pośrednictwem ankiety internetowej dostępnej na 

stronie https://kutno.wdialogu.pl/.  

https://kutno.wdialogu.pl/


 

 

 

 

Łącznie udzielono 25 odpowiedzi.  

Pozytywnie za zmianą nazwy muzeum opowiedziały się 22 osoby - 88% respondentów, 

przeciwne proponowanej zmianie były 3 osoby - 12% respondentów. 

Kutnianie mogli wyrazić swoją opinię poprzez wypełnienie internetowego formularza. 

Formularz składał się z dwóch pytań (zamkniętego i otwartego): 

1. Czy opiniujesz pozytywnie proponowaną zmianę w Regulaminie Kutnowskiego 
Budżetu Obywatelskiego dotyczącą możliwości zgłoszenia jednego projektu 
przez projektodawcę? TAK/NIE 

 

2. Tutaj możesz uzasadnić swoją opinię. 

 

Z opcji wyrażenia swojej opinii poprzez internetowy formularz skorzystało 25 osób.  

Na zamknięte pytanie nr 1.: 22 osoby wyraziły swoją opinię pozytywnie, udzielając 

odpowiedź „TAK”, negatywnie wyraziły swoją opinię 3 osoby, udzielając odpowiedź „NIE”.  

 

 
 

Cztery osoby skorzystały z możliwości uzasadnienia swojej opinii udzielając odpowiedzi  

na pytanie otwarte nr 2.: (pisownia oryginalna) 

 

OPINIA NR 1  

Zdarza się, iż projektodawca to osoba z głową wypchaną pomysłami, dlaczego zamykac jej 

droge i ograniczać? Ewentualnie może miec możliwość byc współtworzącym dla innego 

projektu, ktory może uzupelniac lub wspolgrac z jego samodzielnym projektem. 

Stanowisko prezydenta miasta: 

Prezydent miasta przyjął do wiadomości treść opinii. 

 

OPINIA NR 2 

Mimo tego że proponowana zmiana wpłynie na mniejszą liczbę projektów składanych przez 

"zwykłych" mieszkańców miasta to przede wszystkim może przyczynić się do zmniejszenia 

liczby projektów składanych przez Radnych. Jak powszechnie wiadomo składają oni co 



 

 

 

roku po kilka projektów, które powinny być procedowane w ramach zwykłego budżetu 

miejskiego, a nie w ramach KBO. Budżet partycypacyjny nie powinien być narzędziem 

politycznym, lecz powinien służyć mieszkańcom i ich prawdziwym potrzebom.  

Stanowisko prezydenta miasta: 

Prezydent miasta przychyla się do opinii. 

 

OPINIA NR 3 

Są ludzie którzy mają więcej pomysłów niż jeden. Moim zdaniem nie ma sensu blokować 

inicjatyw na etapie zgłoszenia. Niech głosujący weryfikują które projekty są warte 

wykonania. 

Stanowisko prezydenta miasta: 

Prezydent miasta przyjął do wiadomości treść opinii.  

 

OPINIA NR 4 

Być może taka zmiana da szanse na sukces większej liczbie autorów projektów. 

Stanowisko prezydenta miasta: 

Prezydent miasta przychyla się do opinii. 

 

PODSUMOWANIE 
 

Zdecydowaną większością głosów (88%) respondenci opowiedzieli się za zmianą zapisu  

w Regulaminie Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego. Trzech respondentów (stanowiące 

12% ogółu) była przeciwna zmianie.  

 

Czterech respondentów rozszerzyło swoją odpowiedź o dodatkowe uwagi.  

Dwie z nich stanowiły uzasadnienie pozytywnego stanowiska w zakresie proponowanej 

zmiany, wskazując, iż proponowana zmiana choć jest ograniczeniem, to może skutkować 

zwiększeniem szans mieszkańców, którzy składają pojedyncze projekty oraz którzy nie 

posiadają tak silnej pozycji, jaką posiadają np. radni rady miasta. Dwa kolejne 

uzasadnienia stanowiły rozszerzenie odpowiedzi negatywnej w zakresie proponowanej 

zmiany, wskazując, iż ograniczenie to spowoduje blokowanie projektodawców, którzy mają 

wiele pomysłów.  

 

Prezydent Miasta przyjął do wiadomości wynik konsultacji społecznych. Z uwagi  

na zdecydowaną przychylność respondentów w zakresie proponowanej zmiany, 

rekomenduję wprowadzenie zmiany w Regulaminie Kutnowskiego Budżetu 

Obywatelskiego.   

 

 

 


