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Konsultacje społeczne to ważny proces dialogu pomiędzy przedstawicielami samorządu  

a mieszkańcami, mający na celu zebranie głosów mieszkańców i w oparciu o nie, podjęcie 

optymalnych decyzji w sprawach publicznych.  

Celem niniejszego raportu jest przedstawienie procesu konsultacji społecznych dotyczących 

regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Leszna. Konsultacje społeczne dotyczace 

regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Leszna zostały przeprowadzone na podstawie 

Zarządzenia nr 615/2020 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 24.11.2020r. w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji dotyczących regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Leszna. 

Cel konsultacji  

Konsultacje dotyczące regulaminu budżetu obywatelskiego miały na celu poznanie opinii  

i zebranie wniosków mieszkańców nt. zapisów regulaminu budżetu obywatelskiego.  

Przedmiot konsultacji 

Przedmiotem konsultacji społecznych był Regulamin Budżetu Obywatelskiego Miasta Leszna, 

który jest załącznikiem do uchwały nr VII/94/2019 Rady Miejskiej Miasta Leszna z dnia 21 

marca 2019 roku w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu 

obywatelskiego i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta 

Leszna w zakresie części wydatków z budżetu Miasta Leszna ( Dz. Urz. Woj. Wilek. Z 2019r. poz 

3415, zm. Poz. 7752). 

Podstawa prawna 

Zakres i formę prowadzenia konsultacji spłecznych określa Uchwała nr XXI/287//2020 Rady 

Miejskiej Leszna z dnia 23 stycznia 2020r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia 

konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Leszna (Dz. Urz. Woj. Wielk. Z 2020r. poz. 

1331). 

 

Formy konsultacji 

Konsultacje z mieszkańcami zostały przeprowadzone w okresie od 2 stycznia 2021r. do 1 

lutego 2021r. Formularz ankiety internetowej, za pośrednictwem którego mieszkańcy mogli 

zgłaszać opinie, uwagi i sugestie dotyczące zapisów zawartych w regulaminie BO został 

zamieszczony na stronie: https://leszno.konsultacjejst.pl/. Dodatkowo, aby umożliwić 

mieszkańcom Leszna wzięcie udziału w konsultacjach, w Stacji Biznes Pl. Metziga 1, 64-100 

Leszno, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 15.00 można było wypełnić ankietę 

internetową oraz udostępniony został formularz ankiety w formie papierowej. 

https://leszno.konsultacjejst.pl/
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Etapy przeprowadzenia konsultacji  

27.11.2020r. – zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Leszna 

Zarządzenia nr 615/2020 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 24.11.2020r. w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji dotyczących regulaminu Budżetu obywatelskiego Miasta 

Leszna.  

16.12.2020r. – zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Leszna 

obwieszczenia w sprawie konsultacji społecznych dotyczących regulaminu Budżetu 

Obywatelskiego, w którym zawiadamiano o terminie rozpoczęcia konsultacji w dniu 2 

stycznia 2021r.  

23.12.2020r. – informacja o planowanym terminie konsultacji społecznych została 

zamieszczona na stronie www.leszno.pl  

 

Informacje o konsultacjach społecznych znalazły się na:  

• Platformie Konsultacji Społecznych: www.konsultacje.leszno.pl; 

• na stronie internetowej Urzędu Miasta Leszna: www.leszno.pl;  

• na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu: www.bip.leszno.pl ; 

• na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Leszna przy ul. Kazimierza Karasia 15 

• na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Leszna przy Al. Jana Pawła II 21a; 

 

 

http://www.leszno.pl/
http://www.konsultacje.leszno.pl/
http://www.leszno.pl/
http://www.bip.leszno.pl/
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• na profilu Facebook „Budżet Obywatelski Miasta Leszna” 
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• na portalu www.elka.pl;    

 

• w gazecie ABC z dnia 27 stycznia 2021r.  

http://www.elka.pl/
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• przygotowano również 50 szt plakatów informacyjnych formatu A3, które zostały 

rozmieszczone na przystankach MZK oraz w budynkach Urzędu Miasta (przy ul. Wałowej 5  

i ul. Słowiańska 63) a także w witrynach sklepów na terenie Miasta.  
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W ramach konsultacji wypowiedziało się 409 mieszkańców. Zgodnie z formą prowadzenia 

konsultacji opinie zostały wyrażone poprzez formularz online oraz w wersji papierowej. Dla 

uzyskania całościowego raportu z konsultacji generowanego poprzez stronę 

www.leszno.konsultacjejst.pl do systemu wprowadzono również opinie pozyskane w formie 

papierowej. Do Stacji Biznes dostarczono ogółem  87 ankiet w formie papierowej, z czego 27 

nie zostało w badaniu uwzględnione, ponieważ nie wszystkie wymagane pola formularza 

ankiety zostały wypełnione. Jedna ankieta w formie papierowej wpłynęła po terminie 

konsultacji.  

 

Odpowiedzi na zadane w ankiecie pytania przedstawiają się następująco:  

 

I. Czy w ramach BO powinny być realizowane tylko zadania tzw. „twarde” tzn. takie które 

polegają na działaniach inwestycyjnych dotyczących majątku miasta lub na zakupach 

inwestycyjnych?  

1. Tak 173 

2. Nie. Oprócz zadań  „twardych” powinny być realizowane zadania „miękkie” (np. 

organizacja koncertu, festiwalu, warsztatów edukacyjnych dla dzieci, festynów 

rodzinnych, kin plenerowych itp.) 236 

II. W BO można zgłaszać projekty małe (od 10 000 do 200 000 zł) oraz projekty duże 

(powyżej 200 000 do 700 000 zł). Czy taki podział finansowy powinien być stosowany? 

1. Tak 353 

2. Nie 33 

Jeśli nie, to czy stosować: 

1. Jeden rodzaj projektów 

2. Inny podział finansowy. Jaki? 23 

III. Każdy mieszkaniec Leszna może oddać maksymalnie 2 głosy; jeden głos na wybrany przez 

siebie mały projekt i jeden głos na wybrany duży projekt . Czy takie rozwiązanie powinno 

być stosowane? 

1. Tak 341 

2. Nie 68 

Jeśli nie, to czy należy umożliwić mieszkańcom oddanie: 

1. Maksymalnie 1 głosu na wybrany projekt 71 

2. Większej liczby głosów. W jaki sposób? 35 

IV. Czy głosowanie powinno się odbywać w formie:   

1. Elektronicznej 149 

2. Papierowej 8 

3. Mieszanej (elektronicznej i papierowej) 225 

4. W lokalu wyborczym 23 

5. Innej, jakiej? 4 

V. Jak długo powinno trwać głosowanie na projekty w ramach budżetu obywatelskiego? 

1. 7 dni 69 

2. 14 dni 203 

http://www.leszno.konsultacjejst.pl/
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3. 21 dni 137 

VI. Czy w trakcie głosowania powinna być widoczna informacja, ile poszczególne projekty 

otrzymały głosów? 

1. Tak 254 

2. Nie 155 

VII. Czy w trakcie realizacji projektów z budżetu obywatelskiego powinna być informacja o 

stopniu jego realizacji np. projekt na etapie przygotowywania dokumentacji, projekt w 

trakcie realizacji, projekt zakończony itp.)? 

1. Tak 383 

2. Nie 26 

VIII. Inne uwagi dot. regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Leszna 

Metryczka: 

1. Płeć: 

Kobieta 54% 

Mężczyzna 46% 

2. Wiek 

Do 15 lat 6% 

16-25 lat 23% 

26-40 lat 35% 

41-60 lat 28% 

Powyżej 60 lat 8% 

3. Doświadczenie z budżetem obywatelskim 

Podpisałem się pod projektem 14% 

Zagłosowałem  64% 

Nie brałem udziału w budżecie obywatelskim 22% 

4. Miejsce zamieszkania  

Os. Armii Krajowej, Os. Przyjaźni, Os. Ogrody, Os. Wieniawa, Grzybowo 38% 

Stare Miasto, Os. Prochownia i Os. Podwale 7% 

Os. Grunwald, Os. Sułkowskiego, Nowe Miasto(okolice 17 Stycznia, 55 Pułku Piechoty) 9% 

Os. Zamenhofa, Os. Rejtana, Os. Osada Leśna, Przylesie, Os. Na Skarpie 5% 

Leszczynko, Zaborowo 5% 

Zatorze 18% 

Gronowo 8% 

Nie mieszkam w Lesznie 11% 
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Pełne wyniki konsultacji, wraz ze zgłoszonymi uwagami znajdują się w raporcie KONSULTACJI 

SPOŁECZNYCH INSTYTUCJI przedstawiającego wyniki konsultacji za okres 02.01.2021 - 01.02.2021  

wygenerowanego na stronie www.leszno.konsultacjejst.pl , który stanowi załącznik nr 1 do raportu z 

przeprowadzonych konsultacji społecznych.  

Załącznik nr 2 do raportu stanowi prezentacja zawierająca syntetyczne podsumowanie wyników 

konsultacji.  

Wyniki przeprowadzonych konsultacji zostały przekazane pod dyskusję komisji do spraw budżetu 

obywatelskiego powołanej zarządzeniem nr 307/2020 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 9 lipca 2020r. 

w sprawie powołania komisji ds. Budżetu Obywatelskiego Miasta Leszna.  

Komisja po analizie zgłoszonych uwag oraz wyników ankiety, przekaże propozycje zmian do regulaminu 

budżetu obywatelskiego Komisji Kodyfikacyjnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport został przygotowany przez pracowników Wydziału Promocji i Rozwoju Miasta Leszna 

 

 

________ 

Załączniki: 

1. Raport z konsultacji społecznych instytucji wygenerowany w dniu 2.02.2021r na 

portalu leszno.konsultacjejst.pl  

2. Raport z badania ankietowego – konsultacje społeczne regulaminu budżetu 

obywatelskiego.   

http://www.leszno.konsultacjejst.pl/

