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UCHWAŁA NR 13.195.2019
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W WARSZAWIE
z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie: orzeczenia nieważności Uchwały Nr VIII/65/2019 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad
Pilicą z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu
Obywatelskiego na rok 2020.
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2019 r.,
poz. 506) i 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 (t. j. Dz.U. 2016 r. poz. 561 ze zm.)- Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Warszawie, uchwala, co następuje:
§ 1. Orzeka o nieważności Uchwały Nr VIII/65/2019 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia
30 maja 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na
rok 2020 z powodu istotnego naruszenia przepisu art. 5a ust. 7 pkt 2) i 3) ustawy o samorządzie gminnym .
§ 2. Na niniejszą uchwałę przysługuje Miastu i Gminie Nowe Miasto nad Pilicą 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 7 czerwca 2019 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie wpłynęła Uchwała Nr
VIII/65/2019 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przeprowadzenia
konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na rok 2020. W załączniku nr 1 do
przedmiotowej uchwały Rada Miejska określiła zasady budżetu obywatelskiego na rok 2020. W związku
z powyższym stwierdzić należy, że 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 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:
Jako podstawę prawną podjęcia ww. Uchwały Rada Miejska wskazała art. 5a ust. 2, ustawy o samorządzie
gminnym, który stanowi, że zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy określa uchwała
rady gminy, z zastrzeżeniem ust. 7. To zastrzeżenie ustawowe dotyczy wymagań, jakie powinien spełniać
projekt budżetu obywatelskiego, stanowiący szczególną formę konsultacji społecznych, które powinna określić
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rada gminy w drodze uchwały. Uchwalając te wymogi rada gminy powinna jednocześnie uwzględnić wymogi
ustawowe zawarte w tym przepisie ustawy.
Na podstawie analizy przedmiotowej Uchwały Kolegium Izby stwierdziło, że w badanej uchwale w § 3 Rada
Miejska określając wymaganą liczbę podpisów mieszkańców popierających projekt na ”co najmniej
15 mieszkańców
Gminy” przekroczyła
tym
samym
maksymalny
próg
określony
w art. 5a
ust. 7 pkt 2 ustawy, zgodnie z którym liczba ta nie może być większa niż 0,1% mieszkańców terenu objętego
pulą budżetu obywatelskiego, w którym zgłaszany jest projekt. Zgodnie z rocznikiem statystycznym za 2017 r
liczba ludności Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą wynosiła 7863 mieszkańców a więc dopuszczalny
próg dla całej Gminy to tylko 7 mieszkańców.
Zgodnie z art. 5a ust. 7 pkt 3 ustawy Rada powinna określić 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. Zasady te Rada Miejska określiła w § 4 Uchwały
stanowiąc przy tym, że oceny projektów zadań pod względem formalno-prawnym dokonuje Zespół Opiniujący.
Jednocześnie jednak w ust. 2 Rada powierzyła temu Zespołowi funkcje oceny projektów pod względem
merytorycznym: wartości społecznej (jaki problem rozwiązuje realizacja zdania, wpływ realizacji zadania na
życie mieszkańców), co niewątpliwie przekracza zakres oceny formalno-prawnej, decydującej o dopuszczeniu
projektu do głosowania, jaką przewiduje ustawa.
Tym bardziej regulacje te należy uznać za rażące naruszenie prawa, że badana Uchwała nie przewiduje trybu
odwołania od decyzji , który zgodnie z cytowanym przepisem powinna była określić. A więc to Zespół
Opiniujący dokonuje wyboru, decyduje ostatecznie na tak szerokiej podstawie ocennej o dopuszczeniu lub
nie dopuszczeniu projektu do głosowania.
W świetle powyższego Kolegium Izby stwierdziło, iż Rada nie określając trybu odwołania od decyzji Zespołu
Opiniującego nie wyczerpała delegacji ustawowej wynikającej z art. 5a ust. 7 pkt 3 ustawy.
Realizując kompetencję prawodawczą, podejmując uchwałę stanowiącą akt prawa miejscowego organ
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ma ściśle uwzględniać wytyczne zawarte w upoważnieniu
ustawowym.
Zgodność z prawem aktu wydawanego na podstawie tego upoważnienia polega na jego pełnym zrealizowaniu
bez możliwości wybiórczego, dowolnego, czy też częściowego stosowania przepisu.
W uchwale winny być zatem ujęte wszystkie elementy wskazane w art. 5a ust. 7 pkt 3.
Kolegium stwierdziło ponadto, że Rada Miejska przekroczyła zakres upoważnienia ustawowego regulując krąg
podmiotów uprawnionych do wzięcia udziału w tych konsultacjach. W § 2 Uchwały uprawnienie do zgłaszania
projektów zadań do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego przyznano tylko mieszkańcom miasta
Nowe Miasto nad Pilicą posiadającym czynne prawo wyborcze oraz organizacjom pozarządowym, działającym
na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą. Ponadto w § 5 ust. 2 zawarto zapis „ Prawo udziału w głosowaniu
ma każdy mieszkaniec Nowego Miasta nad Pilicą, który do 31.08.2019 r ukończył 16 lat”.
W związku z powyższym stwierdzić należy, że w ramach delegacji ustawowej obejmującej określenie zasad
i trybu przeprowadzania konsultacji nie mieści się określenie kręgu osób uprawnionych do wzięcia udziału
w tych konsultacjach. Krąg ten został określony przez ustawodawcę w art. 5a ust. 1 ustawy o samorządzie
gminnym, z którego wynika, że uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy gminy. Przepis ten
nie zawiera żadnych ograniczeń, w tym wiekowych. Przepisy ustawy o samorządzie gminnym nie definiują
pojęcia mieszkańca, dlatego też w tym zakresie należy odnieść się do przepisów ogólnych tj. Kodeksu
cywilnego. Stosownie do art. 25 Kodeksu cywilnego miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość,
w której osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu. Każda osoba spełniająca ten wymóg jest więc
mieszkańcem gminy i zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym jest uprawniona do brania
udziału w konsultacjach społecznych w ramach budżetu obywatelskiego. Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 17 kwietnia 2018 (II SA/Op 64/18) mieszkańcem jest zatem także
osoba fizyczna nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych (…). Oznacza to, że osoby które np.
mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby, które ukończyły 13 lat, częściowo
ubezwłasnowolnione), są obcokrajowcami, zostały pozbawione praw publicznych - posiadają status mieszkańca
oraz mogą uczestniczyć w konsultacjach społecznych (por. wyrok WSA w Łodzi z dnia 7 lipca 2016 r., sygn. akt
III SA/Łd 364/16).
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Z powyższego wynika także, że w konsultacjach nad budżetem obywatelskim nie mogą brać udziału podmioty
nie będące mieszkańcami gminy np. organizacje pozarządowe. Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 5 lutego 2019 r. (II SA/Rz 1185/18) budżet obywatelski służy
angażowaniu mieszkańców w proces podejmowania decyzji, które zadania publiczne w określonym roku
budżetowym powinny zostać zrealizowane, a co za tym idzie - sfinansowane ze środków publicznych.
Decydentami w powyższym zakresie nie mogą być zatem osoby nie będące mieszkańcami gminy.
Mając na uwadze powyższe, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie orzekło jak w sentencji
uchwały.

Przewodniczący
Wojciech Tarnowski

