
UCHWAŁA Nr XXII/185/20
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

z dnia  24 września 2020 r.

w sprawie nieuwzględnienia wniosku

Na podstawie art. 242 § 1,  art. 244 § 2 i art. 238 w związku z art. 247 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2020 r, poz. 256,
poz.695 i poz. 1298) Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:

§  1.   Nie  uwzględnia  się  wniosku  Pana  T.  W.   w  sprawie  podjęcia  przez  organ
stanowiący Miasta Rawa Mazowiecka uchwały w sprawie instruktażu zbierania podpisów na
liście projektu budżetu obywatelskiego z przyczyn określonych w uzasadnieniu do uchwały.

§  2.   Zobowiązuje  się  Przewodniczącego  Rady  Miasta  Rawa  Mazowiecka  do
zawiadomienia wnioskodawcy o sposobie rozpatrzenia  jego wniosku, o którym mowa w § 1
poprzez doręczenie mu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta
Rawa Mazowiecka

Grażyna Dębska



U z a s a d n i e n i e

W  dniu  31  sierpnia  2020  roku  wpłynął  do  Rady  Miasta  Rawa
Mazowiecka wniosek Pana T.W.( sygnowany tą samą datą)  w sprawie podjęcia
przez  ten  organ  stanowiący  Miasta  Rawa  Mazowiecka  uchwały  w  sprawie
instruktażu  zbierania  podpisów  na  liście  poparcia  projektów  budżetu
obywatelskiego.  

Zdaniem wnioskodawcy  zapis  zawarty  w uchwale  Rady  Miasta  Rawa
Mazowiecka podjętej w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać
projekt  budżetu  Obywatelskiego  w  Gminie  Miasto  Rawa  Mazowiecka  w
brzmieniu  „każde  zgłoszone  zadanie  wymaga  poparcia  co  najmniej  17
mieszkańców  Rawy  Mazowieckiej”  pozostaje  w  sprzeczności  z  dyspozycją
przepisu art. 5a ust 7 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym.  Zgodnie  z  treścią  tego przepisu  -  uchwały  organów stanowiących
gmin  podejmowane  w  sprawach  tych  budżetów  winny  określać  wymaganą
liczbę  podpisów mieszkańców popierających projekt, przy  czym nie może być
ona  większa  niż  0,1%  mieszkańców  terenu  objętego  pulą  budżetu
obywatelskiego, w którym zgłoszony jest projekt. 
Wobec  powyższego  Pan  T.W.  uważa,  że  prawidłowy  zapis  uchwały  winien
brzmieć, iż każdy zgłoszony projekt tego budżetu winien uzyskać poparcie co
najmniej  17  mieszkańców  i   jednocześnie  nie  więcej  niż  17  mieszkańców.
Mając  na  względzie  powyższe  należy  uznać  iż  przedmiotem  wniosku
wnioskodawcy jest zmiana powyższej uchwały Rady Miasta Rawa Mazowiecka
w tym zakresie.

 Rada Miasta Rawa Mazowiecka  po zapoznaniu się z istotą wniosku oraz
stanowiskiem  jej  Komisji  Skarg,  Wniosków  i  Petycji  nie  uwzględniła  tego
wniosku. 

 
Zgodnie z przepisem art.  5a ust.7 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz.713)  rada gminy określa w drodze
uchwały wymagania jakie powinien  spełniać projekt  budżetu obywatelskiego,
w tym wymaganą liczbę  podpisów mieszkańców popierających projekt.
Zgodnie z  brzmieniem  pkt.  2  tego przepisu  ustawy liczba  ta  nie  może być
większa niż 0,1% mieszkańców terenu objętego pulą budżetu obywatelskiego, w
którym zgłoszony jest projekt. 
Prawodawca przepisem tym nałożył zatem na rady gmin obowiązek określenia
w  przedmiotowych  uchwałach   minimalnego   (wymaganego)  limitu  osób
popierających projekty zgłoszone w ramach budżetów obywatelskich.  Miasto
Rawa  Mazowiecka   liczy  ponad  17  tysięcy  mieszkańców,  a  pulą  budżetu
obywatelskiego objęty jest  zgodnie ze stosowną uchwałą Rady Miasta  Rawa
Mazowiecka, teren całego miasta. Wobec  powyższego minimalna ( wymagana)



liczba osób popierających projekt w ramach tego budżetu, zgodnie z dyspozycją
powołanego wyżej przepisu ustawy, wynosi 17 mieszkańców. 

Ustalony  w  ten  sposób  limit  mieszkańców  oznacza  iż  projekt  zgłoszony  w
ramach budżetu obywatelskiego Miasta Rawa Mazowiecka – dla jego ważności
i  dalszego  procedowania  musi  uzyskać  poparcie  minimum  17  jego
mieszkańców, co nie wyklucza możliwości uzyskania poparcia danego projektu
przez większą liczbę mieszkańców,  niż ustalony  w uchwale limit mieszkańców
( przez 17, 18 itd)

Wobec  powyższego  należy  uznać,  iż  kwestionowany  przez
wnioskodawcę  zapis  uchwały  Rady  Miasta  odnośnie  przedmiotowego  limitu
odpowiada   dyspozycji  przepisu  art.  5a ust.7   pkt  2  ustawy o samorządzie
gminnym,  a  tym   samym  wniosek  wnioskodawcy  o  podjęcie  przez  organ
stanowiący Miasta Rawa Mazowiecka uchwały w sprawie instruktażu zbierania
podpisów poparcia na liście projektów budżet obywatelskiego, będący w istocie
z wnioskiem o zmianę stosownej uchwały Rady Miasta Rawa Mazowiecka, w
tym zakresie - nie zasługuje na uwzględnienie.

Pouczenie:

Zgodnie z przepisem art.  247 w związku z art.  238  Kodeksu Postępowania
Administracyjnego – w przypadku, gdy wniosek,  w wyniku jej  rozpatrzenia,
został uznany za bezzasadny i jego bezzasadność wykazano w odpowiedzi na
wniosek,  a  wnioskodawca  ponowił  wniosek   bez  wskazania  nowych
okoliczności,  organ właściwy do jej  rozpatrzenia  wniosku może  podtrzymać
swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy, bez
zawiadamiania skarżącego.


