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UCHWAŁA NR 15.210.2019
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W WARSZAWIE
z dnia 9 lipca 2019 r.
w sprawie: orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr IX/75/19 Rady Miejskiej w Tarczynie
z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
w przedmiocie budżetu obywatelskiego Gminy Tarczyn na 2020 rok.
Na podstawie art. 91 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 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 (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 561 ze zm.) – Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie, uchwala, co następuje:
§ 1. Orzeka o nieważności Uchwały Nr IX/75/19 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie budżetu obywatelskiego
Gminy Tarczyn na 2020 rok w części: § 6 ust. 2 i § 12 ust. 3, z powodu istotnego naruszenia przepisów art. 5a
ust. 2 i ust. 7 pkt 3 i 4, art. 5a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym w związku z art. 25 ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145)
§ 2. Na niniejszą uchwałę przysługuje Gminie Tarczyn 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 25 czerwca 2019 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie wpłynęła Uchwała Nr
IX/75/19 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji społecznych w przedmiocie budżetu obywatelskiego Gminy Tarczyn na 2020 rok, dalej zwana:
„uchwałą”.
Badanie powyższej uchwały przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie 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, iż
Rada Miejska w Tarczynie, jako podstawę uchwalenia badanej uchwały wskazała art. 5a ustawy o samorządzie
gminnym.
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W treści uchwały Rada poczyniła następujące regulacje:
- W § 6 ust. 2 „Projekt do BO może zgłosić osoba zamieszkująca na terenie Gminy Tarczyn (dalej:
„Pomysłodawca”), która w dniu jego złożenia ukończyła 18 lat.”;
- W § 12 ust. 3 „Głosować mogą mieszkańcy Tarczyn, którzy w dniu głosowania mieli ukończone 18 lat i którzy
są w stanie potwierdzić swoje zamieszkanie na terenie Gminy Tarczyn.”;
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie zważyło, co następuje.
W ocenie Kolegium Izby w ramach delegacji ustawowej obejmującej określenie zasad i trybu przeprowadzenia
konsultacji nie mieści się określenie kręgu osób uprawnionych do wzięcia udziału w tych konsultacjach. Ten
został bowiem określony przez ustawodawcę w art. 5a ust. 1 uosg, z którego wynika, że uprawnionymi do
udziału w konsultacjach społecznych są mieszkańcy gminy. Przepis ten nie zawiera żadnych ograniczeń, w tym
wiekowych. Zgodnie z art. 1 ust. 1 uosg mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową.
Przepisy ustawy o samorządzie gminnym nie definiują pojęcia mieszkańca, dlatego też w tym zakresie należy
sięgnąć do przepisów Kodeksu cywilnego. W myśl 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 uosg jest uprawniona do brania udziału
w konsultacjach społecznych.
Stanowisko takie potwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 18 kwietnia
2018 r. sygn. akt IV SA/Po 176/18 - uznał, „że ograniczenie kręgu osób uprawnionych do wzięcia udziału
w konsultacjach społecznych, do mieszkańców gminy, którzy ukończyli 16 rok życia stanowi istotne naruszenie
prawa, skutkujące stwierdzeniem nieważności zaskarżonego zarządzenia omawianej części.”.
Mając na uwadze powyższe, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie orzekło jak w sentencji
uchwały.
Przewodnicząca Posiedzenia Kolegium:
Bożena Zych

