
UCHWAŁA Nr  XXIV/207/20

RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

z dnia 17 grudnia  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. z dnia 8 listopada 2020 r. w sprawie wykreślenia 
z  regulaminu  budżetu  obywatelskiego  Gminy  Miasto  Rawa  Mazowiecka,  stanowiącego
załącznik do uchwały nr IX/76/19 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 1 sierpnia 2019 r. 
w sprawie  określenia  wymagań,  jakie  powinien  spełniać  projekt  budżetu  obywatelskiego  
w  Gminie  Miasto  Rawa  Mazowiecka(  Dziennik  Urzędowy  Województwa  Łódzkiego
z 2019 r. poz 7632 i poz 5594) jej § 3- 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



Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 8 listopada 2020 r. ( data wpływu na dziennik podawczy Urzędu

Miasta Rawa Mazowiecka w dniu 9 listopada 2020 r.),skierowanym do Rady Miasta  Rawa

Mazowiecka,  Pan  T.W.  wniósł  o  wykreślenie  z  Regulaminu  Budżetu  Obywatelskiego,

stanowiącego załącznik do uchwały nr IX/76/19 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 1

sierpnia  2019 r.  w sprawie określenia  wymagań,  jakie  powinien  spełniać  projekt  budżetu

obywatelskiego  w Gminie  Miasto  Rawa Mazowiecka(  Dziennik  Urzędowy Województwa

Łódzkiego z 2019 r. poz 7632 i poz 5594) § 3 tego regulaminu. We wniosku wnioskodawca

podniósł, iż przepis ten jest szumem informacyjnym i do niczego nie służy. 

Rada Miasta Rawa Mazowiecka po zapoznaniu się z istotą wniosku i stanowiskiem jej

Komisji skarg, wniosków i petycji nie uwzględniła tego wniosku.

Kwestionowany przez wnioskodawcę przepis Regulaminu Budżetu Obywatelskiego

określa główne i szczegółowe cele tego budżetu. Przepis ten nie narusza żadnych przepisów

prawa. Budżety obywatelskie  służą wzmocnieniu społeczeństwa obywatelskiego,  podnoszą

aktywność  społeczności  lokalnych,  zwiększają  poczucie  odpowiedzialności  za  zadania

realizowane w jego ramach. W tym stanie rzeczy za wskazane należy uznać określenie w

uchwale jego głównych zadań i celów.

Pogląd  wnioskodawcy co  do  zbędności  tych  zapisów jest  jego subiektywnym  odczuciem

(punktem widzenia), który nie zasługuje na aprobatę.

Z  tych  też  względów  Rada  Miasta  Rawa  Mazowiecka  nie  uwzględniła  przedmiotowego

wniosku.

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 rozpatrzenia wniosku może podtrzymać

swoje poprzednie stanowisko z odpowiednia adnotacją w aktach sprawy, bez zawiadomienia

skarżącego.


