
UCHWAŁA Nr  XXIV/208/20

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 18 listopada 2020 r. w sprawie

obniżenia w  uchwale Rady Miasta Rawa Mazowiecka w sprawie określenia wymagań, jakie

powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego w Gminie Miasto Rawa Mazowiecka -

wymaganej ilości podpisów na liście poparcia projektów (składanych w ramach tego budżetu)

do trzech osób. 

 §  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 18 listopada 2020 roku wpłynął do Rady Miasta Rawa Mazowiecka wniosek

Pana T.W.( sygnowany tą sama datą) w którym ten wnioskodawca zwrócił  się do organu

stanowiącego Miasta Rawa Mazowiecka o obniżenie wymaganej ilości podpisów na liście

poparcia projektu w ramach budżetu obywatelskiego do trzech podpisów.

Zdaniem Pana T.W. listy poparcia są same w sobie reliktem komunizmu i ideą fix urzędników.

Przedmiotowy  wniosek  dotyczy  zatem  zmiany   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 2019r. poz. 4632 i  poz. 5594) w zakresie objętym tym wnioskiem.

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

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji nie uwzględniła tego wniosku.

Stosownie  do dyspozycji  przepisu art.5a  ust  3  ustawy z dnia  8 marca  1990 r.  o  samorządzie

gminnym ( Dz.U. z 2020 r poz. 713 z poźn.zm.) szczególną formę konsultacji  społecznych,  o

którym mowa  w tej ustawie, jest budżet obywatelski . Ustawodawca określając w przepisie art. 5a

ust. 7 wymagania  jakie powinien spełniać projekt  budżetu obywatelskiego , określone w uchwale

przez właściwą radę gminy- zaliczył  również  do tych wymagań wskazanie wymaganej liczby

podpisów mieszkańców popierających dany projekt ( art. 5a ust. 7 pkt. 2 ustawy j.w) .

W tym stanie rzeczy określenie w powołanej wyżej uchwale  Rady Miasta Rawa Mazowiecka

takiej liczby mieszkańców nie jest ideą fix urzędników i radnych Miasta Rawa Mazowiecka, a

wynika z realizacji woli prawodawcy, którą trudno uznać za relikt komunizmu.

Projekty w ramach  Budżetu  Obywatelskiego  w mieście  Rawa Mazowiecka składane są przez

mieszkańców w ramach całego miasta, bez podziału na mieszkańców jego dzielnic lub osiedli.

Projekty te winny zatem służyć jego mieszkańcom(a nie pojedynczym osobom) i posiadać ich

aprobatę.  Ograniczenie liczby podpisów na listach poparcia tych projektów do liczby wskazanej

we wniosku  ( trzy podpisy) doprowadziłoby do znacznego rozdrobnienia tych projektów, a tym

samym do dalszego procedowania projektów nie spełniających wyżej wymienionego celu. 

 



Z tych też względów - zdaniem Rady Miasta Rawa Mazowiecka-  przedmiotowy wniosek

Pana T.W. 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 rozpatrzenia wniosku może podtrzymać

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

skarżącego. 


