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UCHWAŁA NR 22.246.2018
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W WARSZAWIE
z dnia 4 grudnia 2018 r.
w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr L.579.2018 Rady Miasta Pruszkowa z dnia
18 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta
Pruszkowa w zakresie budżetu obywatelskiego na 2020 rok
Na podstawie art. 91 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 994 ze zm.) 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) – Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Warszawie, uchwala, co następuje:
§ 1. Orzeka o nieważności Uchwały Nr L.579.2018 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 18 października 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Pruszkowa w zakresie budżetu
obywatelskiego na 2020 rok z powodu istotnego naruszenia przepisu art. 15 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r.
o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania
i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 130) oraz art. 5a ust. 2 i 7, art. 5a
ust. 1 w zw. z art. 1 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz w zw.
art. 25 z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.), a także art. 5a
ust. 6, art. 5a ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym w zw. z art. 211 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) oraz art. 44 ust. 2 i art. 216 ust. 2 ustawy
o finansach publicznych oraz art. 5a ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym i art. 222 ust. 1 ustawy o finansach
publicznych.
§ 2. Na niniejszą uchwałę przysługuje Miastu Pruszków 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 9 października 2018 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie wpłynęła Uchwała Nr
L.579.2018 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 18 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji
społecznych z mieszkańcami miasta Pruszkowa w zakresie budżetu obywatelskiego na 2020 rok. 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 „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:
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1. Rada Miasta w dniu 18 października 2018 r. (przed wyborem nowych organów gminy) badaną uchwałą
określiła wymagania, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Miasta Pruszków przywołując
w podstawie prawnej art. 5a cyt. ustawy o samorządzie gminnym.
Powyższy przepis został zmieniony zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych
ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania
niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 130) i w myśl zapisu art. 19 tejże ustawy, wszedł
w życie w dniu 31 stycznia 2018 r. Jednocześnie art. 15 cyt. ustawy stanowi, iż art. 5a ustawy o samorządzie
gminnym w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do kadencji organów jednostek samorządu
terytorialnego następujących po kadencji w czasie której niniejsza ustawa weszła w życie. Do tej pory rada
mogła określać tylko zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2). Nowa ustawa
daje uprawnienie - ale radzie nowej kadencji do określenia w drodze uchwały wymagań, jakie powinien
spełniać projekt budżetu obywatelskiego.
Tym samym Kolegium Izby stwierdziło, iż badana uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem
art. 15 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli
w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.
Uchwały rady gminy (miasta) są aktami prawa miejscowego oraz przepisami wykonawczymi podejmowanymi
na podstawie ww. przepisów ustawowych i muszą precyzyjnie stosować się do regulacji ustawowych. Ich
naruszenie należy traktować, jako istotne naruszenie prawa. W orzecznictwie sądów administracyjnych (Wyrok
NSA z dnia 17.02.2016 r. sygn. akt II FSK 3595/13) do takich istotnych naruszeń skutkujących nieważnością
uchwały zalicza się naruszenie: przepisów wyznaczających kompetencje do podejmowania uchwał, przepisów
prawa ustrojowego, przepisów prawa materialnego przez wadliwą ich wykładnię, a także przepisów
regulujących procedurę podejmowania uchwał.
2. W załączniku do badanej uchwały zawarto zapis:
- Rozdział II Postanowienia ogólne „1. Ilekroć w dalszej części jest mowa o: d) Mieszkańcu – rozumie się
przez to osobę, która ma ukończone 14 lat i posiada (lub jej opiekunowie prawni w przypadku osoby
niepełnoletniej) czynne prawo wyborcze na terenie gminy Pruszków lub jest na jej terenie zameldowana na
stałe lub posiada Pruszkowską Kartę Mieszkańca”
- Rozdział III Zgłaszanie projektów do budżetu obywatelskiego: „Propozycje projektów do realizacji
w ramach budżetu obywatelskiego może zgłaszać Projektodawca, który:
a) zbierze wymaganą liczbę podpisów mieszkańców obszaru popierających projekt, przy czym nie może być
ona większa niż 0,1% mieszkańców terenu objętego pulą budżetu obywatelskiego, w którym zgłaszany
jest projekt i którzy w momencie składania projektu ukończyli 14 lat,
b) skonsultuje projekt z co najmniej 30 osobami- Mieszkańcami obszaru, na którym zgłaszany jest projekt
i którzy w momencie składania projektu ukończyli 14 lat.”
-  Rozdział VI Zasady wyboru projektów zgłoszonych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego:
„(…) 2. Listę projektów poddanych pod głosowanie mieszkańców zamieszcza się na stronie internetowej,
biuletynie informacji publicznej, tablicy ogłoszeniowej Urzędu Miasta Pruszkowa. Wyboru projektów
zgłoszonych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego dokonują w drodze głosowania Mieszkańcy
Miasta Pruszkowa, którzy w dniu rozpoczęcia głosowania ukończyli 14 lat.”.
W ocenie Kolegium 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 u.s.g., 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 u.s.g. 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 u.s.g. jest uprawniona
do brania udziału w konsultacjach społecznych.
Stanowisko takie potwierdził 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
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w konsultacjach społecznych, do mieszkańców gminy którzy ukończyli 16 rok życia stanowi istotne
naruszenie prawa, skutkujące stwierdzeniem nieważności zaskarżonego zarządzenia omawianej części.”.
3. W Rozdziale II Postanowienia ogólne, Rada Miasta postanowiła: „ 1. Ilekroć w dalszej części jest mowa
o: (…) e) Obszarze – rozumie się przez to jeden z siedmiu rejonów na które został podzielony teren Miasta
Pruszkowa. Podział terenu miasta na obszary zawiera Załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu; ”.
Art. 5a ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że 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.
Jednostkę pomocniczą tworzy rada gminy, w drodze uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami
lub z ich inicjatywy. Zgodnie z art. 5 ustawy o samorządzie gminnym gmina może tworzyć takie jednostki
pomocnicze jak: sołectwa oraz dzielnice, osiedla i inne. Jednostką pomocniczą może być również położone na
terenie gminy miasto. Miasto Pruszków nie utworzyło jednostek pomocniczych, zatem nie może dzielić
środków wydatkowanych w ramach budżetu obywatelskiego na pule obejmujące części w postaci jednostek
pomocniczych lub grup jednostek pomocniczych.
Powyższym Rada w sposób istotny naruszyła przepis art. 5a ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym.
4. W Rozdziale II w pkt 9 uchwalono zapis: „ W przypadku projektów, których realizacja wymaga
przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej
lub pozyskaniu stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii, dopuszcza się rozpoczęcie wykonywania tych
czynności w trakcie roku budżetowego 2019 ”.
Przedmiotowa uchwała zgodnie z jej tytułem dotyczy przeprowadzenia konsultacji społecznych
z mieszkańcami miasta Pruszkowa w zakresie budżetu obywatelskiego na 2020 rok, zaś kwota środków
przeznaczona na realizację projektów rekomendowanych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego
zostanie zatwierdzona przez Radę Miasta Pruszkowa w postaci budżetu uchwalonego na 2020 rok. Zgodnie
z art. 5a ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym w ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy w bezpośrednim
głosowaniu decydują corocznie o części wydatków budżetu gminy. Zadania wybrane w ramach budżetu
obywatelskiego zostają uwzględnione w uchwale budżetowej gminy. Rada gminy w toku prac nad projektem
uchwały budżetowej nie może usuwać lub zmieniać w stopniu istotnym zadań wybranych w ramach budżetu
obywatelskiego. Zaś art. 211 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.
z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) stanowi, że podstawą gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego
w danym roku budżetowym jest uchwała budżetowa. W związku z powyższym wykonywanie czynności
przygotowawczych dotyczących projektów wybranych w trybie budżetu obywatelskiego w trakcie roku 2019,
tj. roku poprzedzającym rok budżetowy 2020 stanowi istotne naruszenie art. 5a ust. 4 ustawy o samorządzie
gminnym w zw. z art. 211 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.
5. W Rozdziale III Zgłaszanie projektów do budżetu obywatelskiego, w pkt. 8 uchwalono: „ W przypadku
lokalizacji projektu nieinwestycyjnego na terenie nie stanowiącym własności Miasta Pruszkowa do formularza
należy dołączyć zgodę dysponenta terenu na wykorzystanie jej na cele realizacji projektu.”.
Art. 44 ust. 2 ustawy o finansach publicznych jednoznacznie stanowi, iż jednostki sektora finansów
publicznych dokonują wydatków zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych rodzajów wydatków.
Także art. 216 ust. 2 ustawy o finansach publicznych mówi, iż wydatki budżetu jednostki samorządu
terytorialnego są przeznaczone na realizację zadań określonych w odrębnych przepisach.
W świetle powyższego Kolegium Izby doszło do przekonania, że realizowanie projektów nieinwestycyjnych
(do wydatków nieinwestycyjnych zalicza się wydatki bieżące np. na remonty dróg) wybranych w ramach
budżetu obywatelskiego na terenie niestanowiącym własności Miasta w oparciu o akt zgody właściciela
nieruchomości stanowiłoby transfer środków publicznych poza sferę finansów publicznych bez odpowiedniej
podstawy prawnej.
Tymczasem każdy wydatek ze środków publicznych winien być dokonany na podstawie konkretnego tytułu
prawnego, tj. zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych rodzajów wydatków i może być przeznaczony
na realizację zadań określonych w odrębnych przepisach, co wyraźnie akcentują przepisy art. 44 ust. 2 oraz
art. 216 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.
6. Rada Miasta Pruszkowa przedmiotową uchwałą w Rozdziale VII ustanowiła regulacje w zakresie zasad
realizacji projektów.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

–4–

Poz. 1913

Zauważyć należy, że w myśl przepisu art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym stanowiącego, że rady
gminy w drodze uchwały określa zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy,
z zastrzeżeniem ust. 7, który stanowi: „Rada gminy określa w drodze uchwały wymagania, jakie powinien
spełniać projekt budżetu obywatelskiego, w szczególności:
1) wymogi formalne, jakim powinny odpowiadać zgłaszane projekty;
2) 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;
3) 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;
4) zasady przeprowadzania głosowania, ustalania wyników i podawania ich do publicznej wiadomości, biorąc
pod uwagę, że zasady przeprowadzania głosowania muszą zapewniać równość i bezpośredniość
głosowania.”.
W tym miejscu należy wskazać, że przedmiotowa uchwała podjęta na podstawie upoważnienia ustawowego
stosownie do art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym jest aktem prawa
miejscowego i jej regulacje muszą się zawierać w zakresie tego upoważnienia.
Rada Miasta Pruszkowa uchwalając regulacje w zakresie realizacji projektów wykroczyła poza delegację
ustawową czym istotnie naruszyła przepisy art. 5a ust. 2 i 7 ustawy o samorządzie gminnym.
7. W Rozdziale IV Weryfikacja zgłoszonych projektów w pkt 4 Rada Miasta postanowiła: „ Projektodawcy
wniosku, który nie spełnił wymogów formalnych nie przysługuje prawo wniesienia odwołania. ”.
Powyższe w sposób rażący stoi w sprzeczności z przepisem art. 5a ust. 7 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym,
który stanowi, że rada gminy określa w drodze uchwały wymagania, jakie powinien spełniać projekt budżetu
obywatelskiego, w tym tryb odwołania od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania.
8. W Rozdziale VII w pkt 1 lit e zawarty jest zapis: „ Jeżeli w tracie realizacji zadań, na etapie udzielania
zamówień publicznych, oferowana cena realizacji zamówienia jest wyższa lub niższa od wyliczonych kosztów
projektu, to przyjmuje się następujące zasady postępowania: (…) środki stanowiące ewentualną różnicę
pomiędzy kwotą środków finansowych przeznaczonych na realizację Budżetu Obywatelskiego w danym roku,
a sumą środków wykorzystanych na realizację rekomendowanych w tym roku projektów, stanowiły będą
rezerwę budżetową zabezpieczającą realizację tych projektów.”.
Zdaniem Kolegium Izby Rada Miasta Pruszkowa postanawiając o utworzeniu rezerwy w trakcie realizacji
zadań (projektów) wyłonionych w ramach budżetu obywatelskiego istotnie naruszyła art. 5a ust. 4 ustawy
o samorządzie gminnym, ponieważ z przepisu tego wynika, iż o wydatkach w ramach budżetu obywatelskiego
decydują mieszkańcy gminy poprzez głosowanie bezpośrednie na poszczególne zadania, w związku z czym
środki przewidziane do dyspozycji mieszkańców nie mogą być w inny sposób wprowadzane do budżetu. Zapis
ten istotnie narusza także art. 222 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zgodnie
z którym tworzenie rezerwy jest możliwe jedynie na etapie podejmowania uchwały budżetowej, kiedy to organ
stanowiący planuje wydatki, co do których nie jest w stanie określić z góry ich przeznaczenia. Utworzona
rezerwa zostaje rozdysponowywana w ciągu roku i nie może być tworzona w ciągu roku.
9. Kolegium zauważa ponadto, że w załączniku nr 2 trzech nw. pozycjach omyłkowo wpisano rok
2019 podczas gdy winno być rok 2020:
- „Ogłoszenie wysokości budżetu obywatelskiego miasta Pruszkowa na rok 2019”;
- „Spotkanie Rady Programowej ds. budżetu obywatelskiego. Ustalenie listy projektów rekomendowanych do
realizacji w 2019 roku.”;
- „Podanie do publicznej wiadomości sprawozdania z realizacji budżetu obywatelskiego w 2019 roku.”.
Reasumując Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie wskazuje, że przedmiotowa uchwała,
jako akt prawa miejscowego, podejmowana na podstawie upoważnienia ustawowego, wprowadzający przepisy
powszechnie obowiązujące na terenie gminy i skierowany do nieokreślonego kręgu podmiotów powinna
zawierać regulacje wypełniające w sposób prawidłowy i kompleksowy delegacje ustawowe oraz na tyle jasne
i precyzyjne aby stosowanie tych regulacji nie budziło żadnych wątpliwości.
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Mając na uwadze powyższe, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie orzekło jak w sentencji
uchwały.

Przewodniczący
Wojciech Tarnowski

