
UCHWAŁA Nr XXV/222/21 

RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA 

z dnia 28 stycznia 2021 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, z 2021 r. poz.54 ) Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co 

następuje: 

§ 1. Nie uwzględnia się wniosku Pana T.W.  z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie  

wprowadzenia zmiany  w systemie głosowania  projektów budżetu obywatelskiego Miasta 

Rawa Mazowiecka oraz stworzenie uniwersalnej karty do głosowania tych projektów. 

§ 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 

 

W dniu 14 grudnia 2020 r. wpłynął do Rady Miasta Rawa Mazowiecka  wniosek Pana 

T.W., ( sygnowany tą samą datą) w sprawie  zmiany systemu głosowania w budżecie 

obywatelskim Miasta Rawa Mazowiecka, w tym również  poprzez stworzenie jednej 

uniwersalnej karty do głosowania. 

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

jej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji nie uwzględniła  przedmiotowego wniosku. 

  Zgodnie z dyspozycją przepisu art.5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz.713 z późn. zm) – szczególną formą konsultacji społecznych 

jest budżet obywatelski . Zasady funkcjonowania budżetu obywatelskiego w mieście Rawa 

Mazowiecka reguluje uchwała nr IX/76/19 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 1 sierpnia 

2019 roku w sprawie określenia  wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu 

Obywatelskiego w Gminie Miasto Rawa Mazowiecka, podjęta przez ten organ stanowiący 

Miasta Rawa Mazowiecka na podstawie delegacji ustawowej wyrażonej  w przepisie art. 5a 

ust. 7 powołanej wyżej ustawy. Uchwała ta nie  została zakwestionowana przez właściwy organ 

nadzoru w zakresie jej zgodności z przepisami prawa i została ogłoszona w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Łódzkiego. Uchwała ta funkcjonuje na terenie Miasta i pozwala na 

skuteczne i sprawne wdrażanie inicjatyw obywatelskich w ramach tego budżetu na terenie 

miasta Rawa Mazowiecka.  Rozwiązania tej uchwały nie były również kwestionowane przez 

mieszkańców naszego miasta, jak również nie wpłynęły z ich strony żadne sugestie w sprawie 

wprowadzenie w nich zmian, z wyjątkiem odosobnionych wniosków wnioskodawcy Pana 

T.W., który wielokrotnie występował z wnioskami dotyczącymi zmiany zapisów tej uchwały, 

które zostały uznane za bezzasadne. 

Mając na względzie fakt, iż rozwiązania przyjęte w przedmiotowej uchwale zapewniają   

wdrażanie inicjatyw obywatelskich w ramach budżetu obywatelskiego miasta Rawa 

Mazowiecka – Rada Miasta Rawa Mazowiecka nie uwzględniła przedmiotowego wnioski Pana 

T.W. 

 

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 wnioskodawcy.  


