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UCHWAŁA NR 9.158.2019
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W WARSZAWIE
z dnia 16 kwietnia 2019 r.
w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr V/11/19 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia
28 lutego 2019 r. w sprawie: zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie
budżetu obywatelskiego powiatu piaseczyńskiego
Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 511) 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 V/11/19 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 28 lutego 2019 r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie budżetu obywatelskiego
powiatu piaseczyńskiego w części dotyczącej § 9 ust. 1 lit. c i f oraz § 18 załącznika Nr 1 do tejże uchwały,
z powodu istotnego naruszenia przepisu art. 3d ust. 2 i 6 ustawy o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U.
z 2019 r., poz. 511).
§ 2. Na niniejszą uchwałę przysługuje Powiatowi Piaseczyńskiemu 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 marca 2019 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie wpłynęła Uchwała Nr V/11/19
Rady Powiatu Piaseczyńskiego w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
w przedmiocie budżetu obywatelskiego powiatu piaseczyńskiego datowana na dzień 28 lutego 2018 roku.
W sprawie oznaczenia daty podjęcia uchwały do Izby wpłynęło pismo Przewodniczącego Rady Powiatu
Piaseczyńskiego, z którego wynika, że przedmiotowa uchwała została podjęta przez Radę w dniu 28 lutego
2019 roku (pismo znak ORG.0711.3.2019.AR z dnia 15 kwietnia 2019 r.).
Właściwość nadzorcza regionalnej izby obrachunkowej 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. 3d ust. 4 „ w
ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy w bezpośrednim głosowaniu decydują corocznie o części
wydatków budżetu powiatu”. Wynika z tego, że budżet obywatelski jest częścią budżetu powiatu, 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 badanej uchwały Organ Stanowiący Powiatu Piaseczyńskiego wskazał art. 3d
cyt. ustawy o samorządzie powiatowym.
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W myśl postanowień § 9 ust. 1 załącznika Nr 1 do badanej uchwały weryfikacja zadań zgłoszonych do
realizacji w ramach budżetu obywatelskiego dokonywana będzie w oparciu o kryteria, w tym:
- „wykonalność techniczna” (lit. c),
- „niegenerowania kosztów utrzymania niewspółmiernie wysokich w stosunku do wartości proponowanego
zadania” (lit. f).
Kolegium Izby zauważa, że w § 9 ust. 1 lit. c załącznika Nr 1 do badanej uchwały Rada przywołała określenie
ustawowe, tj. wykonalność techniczna, ale w badanej uchwale nie zostały określone zasady oceny zgłoszonych
projektów, co do ich wykonalności technicznej. Obowiązek określenia tych zasad wynika z art. 3d
ust. 6 pkt 3 ustawy o samorządzie powiatowym, zgodnie z którym uchwała określająca wymagania, jakie
powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego określa w szczególności: „zasady oceny zgłoszonych
projektów, co do (…) wykonalności technicznej”.
Tym samym Kolegium Izby stwierdziło, iż został istotnie naruszony przepis art. 3d ust. 6 pkt 3 cyt. ustawy
o samorządzie powiatowym. Realizując kompetencję prawodawczą, organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego ma ściśle uwzględniać zakres delegacji zawarty w upoważnieniu ustawowym. Zgodność
z prawem aktu wydawanego na podstawie tego upoważnienia polega natomiast na jego pełnym zrealizowaniu,
bez możliwości wybiórczego, dowolnego, czy też częściowego stosowania przepisu. W badanej uchwale Rada
nie określiła zasad oceny zgłoszonych projektów, co do ich wykonalności technicznej, a tym samym
nie wyczerpała delegacji ustawowej wynikającej dla Rady z wyżej cyt. przepisu prawa.
Kolegium Izby stwierdza również, że określone w § 9 ust. 1 lit. f załącznika Nr 1 do badanej uchwały
kryterium oceny zgłoszonych zadań „niegenerowania kosztów utrzymania niewspółmiernie wysokich
w stosunku do wartości proponowanego zadania” jest niedookreślone, niezdefiniowane i przez to powoduje
nieczytelność przedmiotowej uchwały oraz wątpliwości interpretacyjne u jej odbiorców.
Nieprecyzyjność powyższego zapisu mogłaby doprowadzić do swobody działania Zespołu dokonującego
weryfikacji w zakresie oceny wysokości kosztów utrzymania zadania, a co za tym idzie możliwości odrzucenia
zgłoszonego zadania. W sytuacji, gdy Rada nie określiła mierników tych kosztów i ich limitów, ani okresu, za
jaki mają być ustalone, postanowienia zawarte w § 9 ust. 1 lit. f załącznika do badanej uchwały mogłyby
prowadzić do uznaniowości przy odrzuceniu zgłoszonego zadania. W tym miejscu należy wskazać, że
przedmiotowa uchwała podjęta na podstawie upoważnienia ustawowego, stosownie do art. 40 ust. 1 ustawy
o samorządzie powiatowym, jest aktem prawa miejscowego. Wprowadzając przepisy powszechnie
obowiązujące na terenie powiatu i skierowane do nieokreślonego kręgu podmiotów Rada 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.
W § 18 ust. 1 załącznika Nr 1 do badanej uchwały Rada postanowiła, że „Szczegółowy harmonogram
przeprowadzenia procesu budżetu obywatelskiego ustala corocznie Zarząd w drodze odrębnej uchwały,
podawanej do publicznej wiadomości na stronie internetowej powiatu oraz w biuletynie informacji publicznej”.
Z przepisu art. 3d ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym wynika, że Rada Powiatu podejmując badaną
uchwałę uprawniona była do określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy,
z zastrzeżeniem ust. 6, który stanowi, że rada powiatu 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 (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 i ustalania wyników i podawania ich do publicznej wiadomości, biorąc
pod uwagę, że zasady przeprowadzania głosowania muszą zapewniać równość i bezpośredniość głosowania.
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Przez pojęcie „zasady” należy rozumieć normy określające sposób ustalenia, w tym przypadku wyłaniania
projektów zgłaszanych przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego.
Natomiast „tryb” 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).
Badając przedmiotową uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie doszło do
przekonania, że Rada Powiatu uchwalając regulacje w zakresie budżetu obywatelskiego odsyłające do
postanowień harmonogramu, który określi Zarząd Powiatu scedowała na organ wykonawczy swoje
kompetencje wynikające z art. 3d ust. 2 i ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym.
Organ nadzoru zauważa, że Rada przekazując Zarządowi swoje obowiązki we wskazanych przepisach
nie wypełniła delegacji ustawowej wynikającej z przepisów 3d ust. 2 i ust. 6 ustawy o samorządzie
powiatowym. W szczególności wskazać należy, że Rada nie określiła we właściwy sposób trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy w sprawie budżetu obywatelskiego.
Uchwała rady powiatu, będąca aktem prawa miejscowego, podejmowanym na podstawie przepisów
ustawowych musi 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.
Kolegium Izby zauważa, że w badanej uchwale Rada Powiatu nie określiła wysokości budżetu obywatelskiego,
ograniczając się do zapisu, cyt.: „Na budżet obywatelski powiatu piaseczyńskiego przeznacza się środki
finansowe wyodrębnione corocznie na ten cel w budżecie powiatu piaseczyńskiego” (§ 4 badanej uchwały).
W kontekście tego należy zauważyć, że budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem
dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki i jest uchwalany na rok budżetowy, który
jest rokiem kalendarzowym (art. 211 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.). Jednocześnie art. 3d ust. 4 ustawy o samorządzie powiatowym stanowi, iż
w ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy w bezpośrednim głosowaniu decydują corocznie o części
wydatków budżetu powiatu. Zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego zostają uwzględnione
w uchwale budżetowej powiatu. Rada powiatu w toku prac nad projektem uchwały budżetowej nie może
usuwać lub zmieniać w stopniu istotnym zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego. Ze zdania
trzeciego tego przepisu wynika, że zadania finansowane w ramach budżetu obywatelskiego winny być
ujęte w projekcie uchwały budżetowej. A zatem najpóźniej na etapie złożenia projektu uchwały
budżetowej winna być określona wysokość budżetu obywatelskiego, ponieważ zgodnie z przepisem
art. 238 ustawy o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego sporządza i przedkłada
projekt uchwały budżetowej organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz regionalnej izbie
obrachunkowej - celem zaopiniowania do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.
Mając na uwadze powyższe, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie orzekło jak w sentencji
uchwały.

Przewodniczący
Wojciech Tarnowski

