
Opinia woj. łódzkiego 

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli 

w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych 

wprowadza istotne zmiany w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486 z późn. zm.). 

Zmiany w art. 10a u. o s. w. polegają na normatywnym wyodrębnieniu i ramowym 

uregulowaniu budżetu obywatelskiego. Zasadnicze wątpliwości budzi już sam przepis ust. 

3, zawierający definicję budżetu obywatelskiego jako „szczególnej formy konsultacji 

społecznych”. Takie umiejscowienie budżetu obywatelskiego wśród form partycypacji 

obywatelskiej w działalności samorządu terytorialnego wynikać może z dotychczasowej 

praktyki partycypacji budżetowej, wytworzonej na podstawie przepisów o możliwości 

prowadzenia konsultacji z mieszkańcami. Jednak w świetle dalszych proponowanych 

przepisów wynik głosowania mieszkańców w budżecie obywatelskim uzyskałby charakter 

wiążący, ponieważ zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego zostają 

uwzględnione w uchwale budżetowej województwa, a sejmik województwa w toku prac nad 

projektem uchwały budżetowej nie może usuwać lub zmieniać w stopniu istotnym zadań 

wybranych w ramach budżetu obywatelskiego. Mechanizm ten stałby się więc (zgodnie 

zresztą z użytym w proponowanych przepisach sformułowaniem: „mieszkańcy w 

bezpośrednim głosowaniu decydują corocznie o części wydatków budżetu gminy”) formą 

decydowania mieszkańców o sprawach wspólnoty samorządowej, i utraciłby charakter 

konsultacji. Jakkolwiek pozytywnie można ocenić intencję, by głos mieszkańców był 

decydujący w zakresie części wydatków budżetu samorządu, należy zwrócić uwagę, że 

definicja zaproponowana w projekcie jest sprzeczna z istotą tej instytucji, ponieważ nie 

mamy do czynienia na jej gruncie z konsultacjami, a z podejmowaniem decyzji przez 

mieszkańców. Tymczasem w polskim prawie ustrojowym formą podejmowania decyzji przez 

członków wspólnot samorządowych jest referendum. Art. 170 Konstytucji RP stanowi, że 

członkowie wspólnoty samorządowej mogą decydować, w drodze referendum, o sprawach 

dotyczących tej wspólnoty. Odzwierciedleniem tej reguły jest treść 5 ust. 1 u. o s. w., 

stanowiącego, że  mieszkańcy województwa podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu 

powszechnym (w drodze wyborów i referendum) lub za pośrednictwem organów samorządu 

województwa. Ponadto nazwanie budżetu  obywatelskiego formą konsultacji „społecznych”, 

zamiast (zgodnie z brzmieniem ust. 1) konsultacji z mieszkańcami, jest również niepoprawne 

i nie spełnia jednego z podstawowych wymagań techniki legislacyjnej, wyrażonego w §10 

Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie "Zasad techniki prawodawczej", zgodnie 

z którym do oznaczenia jednakowych pojęć używa się jednakowych określeń, a różnych 

pojęć nie oznacza się tymi samymi określeniami. Konsultacje z mieszkańcami to wprawdzie 

oczywiście konsultacje społeczne, przy czym określenie „z mieszkańcami” jest istotne, 

ponieważ wskazuje na krąg podmiotów uprawnionych do udziału w konsultacjach – 

mieszkańców określonej jednostki samorządu terytorialnego.  

Problemem nierozwiązanym na gruncie proponowanych przepisów pozostaje brak 

podstawy prawnej do stosowania jakichkolwiek ograniczeń w uczestnictwie mieszkańców  

w tego rodzaju konsultacjach. Mogą w nich więc brać udział również małoletnie dzieci, osoby 

ubezwłasnowolnione całkowicie, pozbawione praw publicznych, etc. Organ jednostki 

samorządu terytorialnego nie może nikogo z mieszkańców wyłączyć z udziału  



w konsultacjach, co potwierdza utrwalona praktyka rozstrzygnięć organów nadzoru  

oraz orzecznictwo (np. wyrok WSA w Kielcach, sygn. II SA/Ke 38/17).  

Proponuje się ukształtowanie budżetu obywatelskiego jako szczególnego rodzaju 

referendum lokalnego, co wymagałoby rzecz jasna nowelizacji ustawy o referendum 

lokalnym. Odpadną wówczas wyżej opisane błędy i nieścisłości. 

Wątpliwości budzi treść dodawanego przepisu ust. 4 – mowa w nim o corocznym 

decydowaniu mieszkańców o części wydatków województwa. Literalne brzmienie 

wskazywałoby na obligatoryjność prowadzenia w samorządzie województwa tego 

rodzaju konsultacji, w każdym roku; oczywiście, stosując wykładnię systemową,  

z proponowanej treści art. 5a ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym (będącego 

odpowiednikiem art. 10a u. o s. w.),  który to przepis expressis verbis stanowi,  

że w gminach będących miastami na prawach powiatu utworzenie budżetu 

obywatelskiego jest obowiązkowe, można wywieść – a contrario – że w pozostałych 

gminach, a zarazem i w innych jednostkach samorządu terytorialnego, nie ma takiego 

obowiązku. Skoro jednak ustawodawca miałby zdecydować się na użycie słowa 

„corocznie”, można (nie bez wątpliwości) rozumieć przy tym, że z raz wprowadzonej 

procedury nie można byłoby zrezygnować. Brak klarownej regulacji w tym zakresie 

można wypełnić, posiłkując się rozwiązaniami zastosowanymi w ustawie z dnia 20 lutego 

2009 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2009 r., nr 52, poz. 420 i nr 157, poz. 1241 oraz z 

2010 r., nr 217, poz. 1427). Na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy, uchwała o wyrażeniu 

zgody na wyodrębnienie funduszu ma zastosowanie do kolejnych lat budżetowych 

następujących po roku, w którym została podjęta, natomiast uchwała o niewyrażeniu 

takiej zgody – przeciwnie, ma zastosowanie wyłącznie do roku budżetowego 

następującego po roku jej podjęcia (art. 2 ust. 4). Raz ustanowiony w gminie fundusz 

sołecki jest więc trwałą instytucją, której wyłączenie wymaga w każdym roku podjęcia 

uchwały przez radę gminy.  

Użycie w proponowanym brzmieniu ust. 6 zwrotu „projekt budżetu 

obywatelskiego” w rozumieniu zgłaszanego przez mieszkańców projektu zadania wydaje 

się niewłaściwe. Skoro przez budżet obywatelski rozumie się szczególną procedurę 

konsultacyjną (zgodnie z proponowanym brzmieniem przepisu: szczególną formę 

konsultacji społecznych), to projektem budżetu obywatelskiego intuicyjnie nazywa się 

raczej projekt samej tej procedury (aktu określającego jej tryb i zasady). Proponuje się 

użycie innego sformułowania, np. projekt/zadanie (zgłaszany/e) w budżecie 

obywatelskim/w ramach budżetu obywatelskiego.  

Zgodnie z proponowanym ust. 6 pkt 3, Sejmik województwa określa w drodze 

uchwały m.in. tryb odwołania od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania. Być 

może warto rozważyć wyrażenie w tym miejscu wprost wyłączenia stosowania przepisów 

Kodeksu postępowania administracyjnego. 

 


