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UCHWAŁA NR 10.166.2019
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W WARSZAWIE
z dnia 8 maja 2019 r.
w sprawie: orzeczenia nieważności Uchwały Nr VIII/89/2019 Rady Miasta Marki z dnia 17 kwietnia
2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
z mieszkańcami w zakresie dotyczącym części wydatków z budżetu Gminy Miasto Marki w ramach
Mareckiego Budżetu Obywatelskiego oraz Mareckiego Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego
Na podstawie art. 91 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2019 r., poz. 506)
oraz art. 11 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych
izbach obrachunkowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 561 ze zm.) – Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie, uchwala, co następuje:
§ 1. Orzeka o nieważności Uchwały Nr VIII/89/2019 Rady Miasta Marki z dnia 17 kwietnia 2019 r.
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami
w zakresie dotyczącym części wydatków z budżetu Gminy Miasto Marki w ramach Mareckiego Budżetu
Obywatelskiego oraz Mareckiego Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego, z powodu istotnego naruszenia
przepisu art. 5a ust. 2, ust. 3, ust. 6 i ust. 7 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506).
§ 2. Na niniejszą uchwałę przysługuje Miastu Marki prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia za pośrednictwem Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.
Uzasadnienie
W dniu 19 kwietnia 2019 roku drogą elektroniczną do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie wpłynęła
Uchwała Nr VIII/89/2019 Rady Miasta Marki z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych
zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami w zakresie dotyczącym części wydatków
z budżetu Gminy Miasto Marki w ramach Mareckiego Budżetu Obywatelskiego oraz Mareckiego
Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego.
Badanie powyższej uchwały przez regionalną izbę obrachunkową wynika z art. 11 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy
o regionalnych izbach obrachunkowych, zgodnie z którym w zakresie działalności nadzorczej właściwość
rzeczowa regionalnych izb obrachunkowych obejmuje uchwały i zarządzenia podejmowane przez organy
jednostek samorządu terytorialnego w sprawach procedury uchwalania budżetu i jego zmian.
W myśl art. 5a ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym, dalej zwanej: „uosg”, w ramach budżetu obywatelskiego
mieszkańcy w bezpośrednim głosowaniu decydują corocznie o części wydatków budżetu gminy. Wynika z tego,
że budżet obywatelski jest częścią budżetu gminy, a zatem i procedura jego uchwalania jest elementem
składowym uchwalania budżetu.
Badając przedmiotową uchwałę, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie ustaliło
i zważyło, co następuje.
Rada Miasta Marki w badanej uchwale tj. w załączniku do uchwały zawarła m.in. nw. regulacje:
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- § 1 pkt 4 „Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o MBO- należy przez to rozumieć Marecki Budżet
Obywatelski”,
- § 1 pkt 5 „Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o MMBO- należy przez to rozumieć Marecki
Młodzieżowy Budżet Obywatelski”,
- § 2 ust.3 „Propozycje zadań w ramach MBO mogą być zgłaszane i wybierane przez pełnoletnich mieszkańców
Miasta. Propozycje zadań w ramach MMBO mogą być zgłaszane i wybierane przez mieszkańców Miasta
spełniających wymagania wskazane w paragrafie 5 ust. 8 Regulaminu”,
- § 2 ust. 6 „Zadania realizowane w ramach MBO mogą dotyczyć jednej z poniższych kategorii:
1) kultura, edukacja, ekologia;
2) sport, rekreacja;
3) infrastruktura drogowa
4) inne.”,
- § 2 ust. 7 „Zadania realizowane w ramach MMBO mogą dotyczyć jednej z poniższych kategorii:
1) kultura, edukacja, ekologia;
2) sport, rekreacja;
3) inne.”,
- § 3 pkt. 1 lit. a, b i c „Burmistrz, w każdym roku kalendarzowym, w drodze zarządzenia:
1) określa:
a) maksymalną wysokość środków przewidzianych na realizację jednego zadania w ramach MBO i MMBO;
b) miejsca, w których będzie można otrzymać oraz złożyć formularz zgłoszenia propozycji zadania oraz kartę
do głosowania MBO i MMBO;
c) termin rozpoczęcia konsultacji społecznych w ramach MBO i MMBO przypadający na wybrany dzień
roboczy nie później niż 7 dni od dnia wejścia w życie uchwały Rady Miasta Marki, o której mowa w § 2
ust. 5.”
- § 4 ust. 2 pkt 3 „W skład Zespołu wchodzi:
3) dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta lub działających na rzecz
jego mieszkańców, wybranych w drodze losowania spośród nieograniczonej liczby zgłoszonych
kandydatów”;
- § 4 ust. 2 pkt 4 „W skład Zespołu wchodzi:
4) dwóch pełnoletnich mieszkańców Miasta wybranych w drodze losowania spośród nieograniczonej liczby
zgłoszonych kandydatów.”
- § 5 ust. 7 „Przewidywany koszt zgłaszanej propozycji zadania nie może przekroczyć kwoty określonej
w zarządzeniu Burmistrza, o którym mowa w Regulaminie.” ,
- § 5 ust. 8 „Propozycje zadania w ramach MBO może zgłosić mieszkaniec Miasta lub grupa mieszkańców
Miasta, którzy przed dniem 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym odbywają się konsultacje społeczne
ukończyli 18 rok życia. Grupa osób zgłaszająca propozycję zadania wyznacza maksymalnie dwie osoby do
kontaktów, które zostaną wskazane w formularzu zgłoszenia propozycji zadania. Każda z osób wskazanych
do kontaktu w imieniu grupy będzie uprawniona do samodzielnego kontaktowania się z Zespołem oraz
podejmowania decyzji w zakresie ewentualnych zmian lub uzupełnień w propozycji zadania. Propozycję
zadania w ramach MBO mogą wybierać mieszkańcy Miasta.”,
- § 5 ust. 9 „Propozycje zadań w ramach MMBO może zgłosić mieszkaniec Miasta lub grupa mieszkańców
Miasta, którzy przed dniem 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym odbywają się konsultacje społeczne
nie ukończyli 18 roku życia. Mieszkaniec lub grupa mieszkańców zgłaszający propozycję w ramach MMBO
kontaktuje się z Zespołem poprzez właściwego koordynatora. Propozycję zadania w ramach MMBO mogą
wybierać mieszkańcy Miasta”,
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- § 5 ust. 14 „Prawidłowo wypełniony formularz zgłoszenia wraz z kartami poparcia należy składać
w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Marecki Budżet Obywatelski” lub „Marecki Młodzieżowy Budżet
Obywatelski” i nazwą propozycji zadania w terminie i w miejscach określonych w zarządzeniu, o którym
mowa w Regulaminie.”
- § 7 ust. 2 „Właściwe komórki organizacyjne Urzędu w terminie do 30 dni od przekazania przez Zespół
formularzy zgłoszenia propozycji zadania, weryfikują je pod względem możliwości realizacji propozycji
zadania , a w szczególności:
1) co do zgodności z prawem, w tym czy propozycja zadania mieści się w granicach kompetencji Miasta;
2) lokalizacji na mieniu należącym do Miasta;
3) zgodności z planami zagospodarowania przestrzennego i dokumentami planistycznymi;
4) możliwości realizacji w jednym roku kalendarzowym;
5) kosztu realizacji zadania zgodnego z zarządzeniem Burmistrza, o którym mowa w Regulaminie;
6) możliwości zabezpieczenia w kolejnych budżetach ewentualnych kosztów powstałych w związku
z realizacją zadania, przy czym propozycja zadania nie może generować kosztów utrzymania w latach
następnych wynoszących więcej niż 10% kosztu realizacji zadania.”
Z przepisu art. 5a ust. 2 uosg wynika, że Rada Miasta Marki podejmując badaną uchwałę uprawniona była do
określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy, z zastrzeżeniem ust. 7, który
stanowi, że rada gminy określa uchwałą wymagania, jakie powinien spełniać projekt budżetu
obywatelskiego, w szczególności:
a. wymogi formalne, jakim powinny odpowiadać zgłaszane projekty;
b. wymaganą liczbę podpisów mieszkańców popierających projekt przy czym nie może być ona większa niż
0,1% mieszkańców terenu objętego pulą budżetu obywatelskiego, w którym zgłaszany jest projekt,
c. zasady oceny zgłoszonych projektów co do ich:
- zgodności z prawem, wykonalności technicznej,
- spełniania przez nie wymogów formalnych oraz
- tryb odwołania od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania;
d. zasady przeprowadzania:
- głosowania,
- ustalania wyników i podawania ich do publicznej wiadomości, biorąc pod uwagę, że zasady przeprowadzania
głosowania muszą zapewniać równość i bezpośredniość głosowania.
Przez pojęcie „zasady” należy rozumieć normy określające sposób ustalenia, w tym przypadku wyłaniania
projektów zgłaszanych przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego.
„Tryb” zaś to procedura, sposób wyboru projektów w ramach budżetu obywatelskiego. Według słownika języka
polskiego „tryb” to procedura, ustalony porządek, zwyczaj załatwiania określonych spraw, metoda postępowania,
sposób bądź system (Słownik języka polskiego PWN pod red. W. Doroszewskiego).
Ponadto zgodnie z art. 5a ust. 3 i ust. 6 uosg budżet obywatelski jest szczególną formą konsultacji społecznych,
natomiast środki wydatkowane w ramach budżetu obywatelskiego mogą być dzielone na pule obejmujące całość
gminy i jej części w postaci jednostek pomocniczych lub grup jednostek pomocniczych.
W badanej uchwale Rada określiła zasady i tryb przeprowadzania konsultacji w zakresie Budżetu
Obywatelskiego z mieszkańcami Miasta różnicując je w zależności od wieku mieszkańców i w zależności od
kategorii zgłaszanych propozycji zadań wyodrębniając:
1. Marecki Budżet Obywatelski obejmujący:
- propozycje zadań zgłaszane i wybierane przez pełnoletnich mieszkańców tj. mających ukończone 18 lat przed
1 stycznia roku kalendarzowego, w którym odbywają się konsultacje społeczne i które modą dotyczyć:
kultury, edukacji, ekologii, sportu, rekreacji, infrastruktury drogowej i innych zadań (§ 1 pkt. 4, § 2 ust. 3
i ust. 6 załącznika do uchwały),
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2. Marecki Młodzieżowy Budżet Obywatelski obejmujący:
- propozycje zadań zgłaszane i wybierane przez niepełnoletnich mieszkańców tj. nie mających ukończone 18 lat
przed 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym odbywają się konsultacje społeczne i które mogą dotyczyć:
kultury, edukacji, ekologii, sportu, rekreacji i innych zadań (§ 1 pkt 5, § 2 ust. 3 i ust. 7 załącznika do uchwały)
W ocenie Kolegium Izby Rada Miasta Marki nie była uprawniona do ograniczania prawa mieszkańca do
zgłaszania i wyboru projektu zadania w ramach budżetu obywatelskiego w zależności od wieku mieszkańca
i przedmiotu projektu zadania. Z art. 5a ust. 3 i ust. 6 uosg wynika, iż budżet obywatelski jest jednym budżetem
oraz, że środki wydatkowane w ramach tego budżetu mogą być dzielone na pule obejmujące całość gminy i jej
części w postaci jednostek pomocniczych lub grup jednostek pomocniczych.
A zatem § 1 pkt 4 i 5, § 2 ust. 3 i § 5 ust. 8 i 9 załącznika do uchwały wykraczają poza delegację art. 5a
ust. 2 w związku z ust. 3 i ust. 6 uosg.
Niezależnie od powyższego, w ocenie Kolegium Izby z uwagi na to, że katalog zadań, które mogą być zgłaszane
w ramach Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego jest otwarty, gdyż obejmuje także inne zadania niż określone
w § 2 ust. 7 pkt 1-3 załącznika do badanej uchwały, czyli także zadania dotyczące infrastruktury drogowej
wymienione w § 2 ust. 6 pkt 3 załącznika do uchwały, wyodrębnienie Mareckiego i Młodzieżowego Budżetu
Obywatelskiego jest w tej sytuacji niespójne i nielogiczne.
W ocenie Kolegium Izby regulacje zawarte w § 3 pkt. 1 lit. a-c i § 5 ust. 14 załącznika do badanej uchwały
dotyczące określenia przez Burmistrza w drodze zarządzenia:
- maksymalnej wysokości środków przewidzianych na realizację jednego zadania ,
- miejsca otrzymania i złożenia formularza zgłoszenia propozycji zadania,
- terminu rozpoczęcia konsultacji
w ramach Mareckiego i Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego stanowią także niewypełnienie przez Radę
delegacji w zakresie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy w zakresie
budżetu obywatelskiego w rozumieniu art. 5a ust. 2 uosg w związku z przekazaniem powyższych uregulowań do
kompetencji Burmistrza.
W związku z powołaniem przez Burmistrza Zespołu do spraw MBO i MMBO w skład którego wchodzą m.in.
przedstawiciele organizacji pozarządowych i pełnoletnich mieszkańców, wybieranych w drodze losowania, Rada
była obowiązana określić tryb przeprowadzania powyższego losowania czego nie uczyniła (§ 4 ust. 2 pkt 3 i 4
załącznika do uchwały). W tej sytuacji Rada nie wypełniła delegacji art. 5a ust. 2 uosg.
Podobnie uregulowania zawarte w § 7 ust. 2 załącznika do badanej uchwały określające kryteria weryfikacji
zgłoszonych propozycji zadań nie wyczerpują określenia zasad oceny zgłoszonych projektów co do ich
wykonalności technicznej, o której mowa w ust. 7 pkt 3 art. 5a uosg.
Niewypełnienie przez Radę zakresu upoważnienia do stanowienia aktu prawa miejscowego stanowi zdaniem
Kolegium Izby istotne naruszenie przepisu kompetencyjnego określonego w art. 5a ust. 2 i ust. 7 pkt 3 uosg.
W świetle powyższego Kolegium Izby uznało, że Rada Miasta Marki w badanej uchwale naruszyła w sposób
istotny przepisy art. 5a ust. 2, ust. 3, ust. 6 i ust. 7 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym.
Dodać trzeba, że uchwała rady gminy w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
z mieszkańcami w sprawie budżetu obywatelskiego winna wyczerpywać dyspozycję art. 5a ust. 3- 7 ustawy
o samorządzie gminnym.
Niezależnie od powyższego podkreślić należy, że rada gminy może przeprowadzać konsultacje społeczne
z mieszkańcami gminy na zasadach ogólnych.
Wskazane wyżej istotne naruszenia obowiązujących przepisów prawa skutkują orzeczeniem nieważności
uchwały. Kolegium Izby zauważa, że nie oznacza to braku możliwości finansowania z budżetu Miasta zadań
zgłoszonych i wybranych przez mieszkańców na zasadach dotychczasowych tzw. budżetu partycypacyjnego.
Jeżeli jednak Rada Miasta Marki, jako podstawę prawną podejmowanej uchwały wskazała art. 5a ust. 2 i ust. 7
ustawy o samorządzie gminnym, to uchwała ta, jako akt prawa miejscowego, podejmowana na podstawie
upoważnienia ustawowego, wprowadzająca przepisy powszechnie obowiązujące na terenie gminy i skierowana
do nieokreślonego kręgu podmiotów powinna zawierać regulacje wypełniające w sposób prawidłowy
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i kompleksowy delegacje ustawowe. Jej regulacje muszą się zawierać w zakresie upoważnienia ustawowego oraz
winny być na tyle jasne i precyzyjne, aby stosowanie tych regulacji nie budziło żadnych wątpliwości.
Mając powyższe na uwadze, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie orzekło jak w sentencji
uchwały.

Przewodniczący

Wojciech Tarnowski

