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UCHWAŁA NR 9.139.2019
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W WARSZAWIE
z dnia 16 kwietnia 2019 r.
w sprawie: orzeczenia nieważności Uchwały Nr VII/63/19 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 29 marca
2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia 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 (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 VII/63/19 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie budżetu obywatelskiego
Gminy Tarczyn na 2020 rok, z powodu istotnego naruszenia przepisu art. 5a ust. 2 i ust. 7 pkt 3, ustawy
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 44 ust. 2 i art. 216 ust. 2 ustawy o finansach
publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.)
§ 2. Na niniejszą uchwałę przysługuje Miastu 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 2 kwietnia 2019 roku drogą elektroniczną do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie wpłynęła
Uchwała Nr VII/63/19 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zasad i trybu
przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie budżetu obywatelskiego Gminy Tarczyn 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 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 Tarczyn w badanej uchwale tj. w załączniku nr 1 do uchwały zawarła m.in. nw. regulacje:
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- § 3 pkt 1 „W ramach konsultacji mogą być zgłaszane projekty, które możliwe są do zrealizowania w całości
w roku budżetowym 2020, w uzasadnionych przypadkach możliwe jest wydłużenie realizacji zadania do
dwóch lat”,
- § 3 pkt 7 „W ramach konsultacji mogą być zgłaszane projekty, które projekty zlokalizowane na terenach
niebędących w dyspozycji Gminy mogą dotyczyć wyłącznie realizacji, których istotą jest wyłącznie
wykonanie przez Gminę dokumentacji projektowej”,
- § 6 ust. 1 „Upoważnia się burmistrza do przeprowadzenia konsultacji, w tym ustalenia harmonogramu
konsultacji, określenia kwoty budżetu obywatelskiego oraz jej podziału na poszczególne części Gminy
według zasady określonej w § 4,
- § 7 ust. 1 „Zgłaszanie projektów możliwe jest w określonym harmonogramie: Lp.9 Ewaluacja Budżetu
Obywatelskiego prowadzona w sposób ciągły”,
- § 7 ust. 2 „Projekt do BO może zgłosić osoba zamieszkująca na terenie Gminy Tarczyn (dalej:
„Pomysłodawca”), która w dniu jego złożenia ukończyła 16 lat”,
- § 7 ust. 6 „Do formularza należy dołączyć podpis zameldowanego na stałe, mieszkańca Gminy Tarczyn
popierającego zgłaszany projekt”,
- § 7 ust. 7 „W przypadku lokalizacji projektu na nieruchomościach nie będących własnością Gminy, do
formularza należy dołączyć zgodę Właściciela/-li na realizację projektu w ramach BO 2020”,
- § 7 ust. 8 „Formularz wraz z listą osób popierających projekt oraz zgodą Właściciela/-li nieruchomości na jej
wykorzystanie do realizacji projektu BO 2020, w sytuacjach, kiedy projekt nie jest realizowany na
nieruchomościach Gminy, należy przekazać do weryfikacji w terminie przeznaczonym na zgłaszanie
projektów, o którym mowa w § 7, pkt 1 tabeli”
- § 9 ust. 6 pkt 3 „Weryfikacja merytoryczna polega na kontroli projektu w oparciu o poniższe kryteria:
1) Sprawdzenie, czy dla projektów zlokalizowanych na terenie nie będącym własnością Gminy dołączona jest
zgoda Właściciela na możliwość realizowania wnioskowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego
zadania”,
- § 13 ust. 3 „Głosować mogą mieszkańcy Tarczyn, którzy w dniu głosowania mieli ukończone 16 lat i którzy
są w stanie potwierdzić swoje zamieszkanie na terenie Gminy Tarczyn”,
- § 15 ust. 1 i 2 „Realizacja projektów wybranych przez mieszkańców w ramach BO podlega monitoringowi
przez Przewodniczącego Zespołu”,
- § 16 ust. 1 lit. f „W celu realizacji zadań określonych uchwałą przetwarzane są dane osobowe mieszkańców
uczestniczących w konsultacjach w zakresie:
a) nr dokumentu podróży,
- § 16 ust. 2-4
2. „Wykonanie projektów wybranych w głosowaniu powierza się Burmistrzowi Tarczyna.
3. Środki na realizację projektów zostają uwzględnione w uchwale budżetowej Gminy Tarczyn
4. W przypadku nierozdysponowania całej kwoty na projekty w poszczególnych częściach Gminy w toku
realizacji projektu, pozostałe środki stanowić będą rezerwę przeznaczoną na realizacje projektów w innych
częściach Gminy.”
Z przepisu art. 5a ust. 2 uosg wynika, że Rada Miasta Tarczyn 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:
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- 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).
W § 3 pkt 1 uchwały Rada określiła możliwość wydłużenia realizacji projektu zadania w zakresie budżetu
obywatelskiego zwanego dalej w skrócie „BO” do dwóch lat. Powyższe istotnie narusza art. 5a ust. 4 ustawy
o u.cz.p.g, który przesądza o roczności projektów stanowiących budżet obywatelski.
W § 7 ust. 1 L.p. 9, § 15 i § 16 ust. 2-4 badanej uchwały Rada określiła:
- prowadzenie w sposób ciągły Ewaluacji Budżetu Obywatelskiego”,
- monitorowanie przez Przewodniczącego Zespołu realizacji wybranych projektów BO,
- powierzenie realizacji wybranych projektów BO Burmistrzowi,
- uwzględnienie środków na realizację projektów BO w uchwale budżetowej Miasta,
- utworzenie rezerwy środków finansowych ze środków przeznaczonych w budżecie na realizację projektów
BO, które nie zostały w całości rozdysponowane w toku realizacji projektu BO.
Powyższe regulacje dotyczą określenia zasad realizacji budżetu gminy w zakresie budżetu obywatelskiego a nie
zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy w przedmiocie budżetu obywatelskiego
skutkiem czego regulacje te wykraczają poza zakres delegacji art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym.
W § 6 ust. 1 badanej uchwały Rada powierzyła Burmistrzowi Miasta określenie kwoty BO w tym jej podziału
na jednostki pomocnicze gminy (pule) oraz ustalenie harmonogramu konsultacji co pozostaje w sprzeczności
z § 5 i 7 uchwały określających maksymalne kwoty projektów BO oraz harmonogramu konsultacji. Natomiast
podział przez Burmistrza kwoty BO na pule określone w § 4 uchwały stanowi niewypełnienie przez Radę
delegacji art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym w zakresie określenia kwoty budżetu obywatelskiego.
Podkreślić należy, że organ jednostki samorządu terytorialnego realizując swoje kompetencje musi
uwzględniać treść normy ustawowej. Odstąpienie od tej zasady z reguły stanowi istotne naruszenie prawa.
Zarówno w doktrynie, jak również w orzecznictwie, ugruntował się pogląd dotyczący dyrektyw wykładni norm
o charakterze kompetencyjnym. Naczelną zasadą prawa jest zakaz domniemania kompetencji. Należy
podkreślić, że normy kompetencyjne (upoważniające) powinny być interpretowane w sposób ścisły, literalny.
Jednocześnie niedopuszczalnym jest dokonywanie wykładni rozszerzającej przepisów kompetencyjnych w tym
przypadku w stosunku do organu wykonawczego.
Każda uchwała organu władzy publicznej musi odpowiadać wymogom generalnej zasady legalizmu, która
stanowi, ze organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa, a zatem musi być ona zgodna
z obowiązującymi przepisami prawa materialnego.
Akty prawa miejscowego, jako ustanowione przez organy jednostek samorządu terytorialnego na podstawie i w
granicach upoważnień ustawowych stanowią źródła prawa powszechnie obowiązujące na obszarze działania
organów, które je ustanowiły. Tak więc kompetencji do stanowienia aktów prawa miejscowego nie można
domniemywać, muszą one być określone jasno i ściśle na podstawie normy ustawowej.
Przekroczenie lub niewypełnienie zakresu upoważnienia do stanowienia aktu prawa miejscowego stanowi
w związku z powyższym istotne naruszenie ww. przepisu kompetencyjnego.
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Stanowisko Kolegium Izby w tym zakresie poparte jest przez orzecznictwo sądów administracyjnych. Wyrok
WSA w Poznaniu z dnia 28 października 2015 r., sygn. akt I SA/Po 1305/15, gdzie Sąd stwierdził, że:
„Zgodnie z linią orzeczniczą sądów administracyjnych (np. wyrok NSA z 8 maja 2013 r. sygn. akt II GSK
299/12), przepis ustawy ustanawiający upoważnienie do wydania aktu prawa miejscowego podlega ścisłej
wykładni językowej i nie może prowadzić do objęcia zakresem upoważnienia materii w nim niewymienionych
w drodze wykładni celowościowej. Organ samorządu terytorialnego wykonujący kompetencję prawodawczą
zawartą w upoważnieniu ustawowym jest obowiązany działać ściśle w granicach tego upoważnienia.”. Wyrok
NSA z dnia 17 lutego 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.”.
Ponadto w § 3 pkt 7, § 7 ust. 7 i 8 i § 9 ust. 6 pkt 3 uchwały Rada określiła, że realizacja projektu na gruntach
nie będących w dyspozycji Miasta wymaga załączenia przez wnioskodawcę zezwolenia na dysponowanie tym
gruntem oraz, że realizowane na tych terenach projektu BO mogą dotyczyć wyłącznie dokumentacji
projektowej. W ocenie Kolegium Izby 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 BO bieżących
i inwestycyjnych w zakresie dokumentacji projektowej 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.
Ponadto Kolegium Izby ustaliło, że w § 7 ust. 2 i ust. 5 oraz § 13 ust. 3 badanej uchwały Rada określiła
kryterium wieku dla pomysłodawców projektów BO oraz głosujących mieszkańców tj. ukończenie 16 lat
w tym zgodę opiekuna prawnego oraz w § 7 ust. 6 badanej uchwały określiła wymóg stałego zameldowania
osoby popierającej zgłoszony projekt BO oraz wymóg potwierdzenia swojego zamieszkania na terenie Gminy
przez głosujących mieszkańców.
Powyższe w ocenie Kolegium Izby wykracza poza delegację art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym
w związku z ust. 4 art. 5a tej ustawy, który przewiduje uczestnictwo w konsultacji społecznej w zakresie
budżetu obywatelskiego mieszkańców gminy bez cenzusu wiekowego i konieczności posiadania stałego
zameldowania na terenie gminy.
W ocenie Kolegium Izby Rada nie była także uprawniona do żądania od osób uczestniczących w konsultacjach
społecznych w sprawie BO nr PESEL, nr dokumentu podróży, danych osobowych opiekuna prawnego gdyż
dane te nie służą identyfikacji osób w celu ustalenia tego czy są one mieszkańcami gminy uprawnionymi do
udziału w przedmiotowych konsultacjach.
W świetle powyższego Kolegium Izby uznało, że Rada Miasta Tarczyn w badanej uchwale naruszyła w sposób
istotny przepisy art. 5a ust. 2, art. 5i ust.7 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz
art. 44 ust. 2 i art. 216 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.
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Mając powyższe na uwadze, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie orzekło jak w sentencji
uchwały.

Przewodniczący
Wojciech Tarnowski

