
Uwagi Fundacji Miasto Obywatelskie Lubartów do projektu ustawy: - o zmianie 

niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, 

funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. 

 

W ustawie z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, z późn. 

zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

„Art. 18b. 1. Rada gminy/powiatu/województwa rozpatruje skargi na działania 

wójta…analogicznie; wnioski oraz petycje składane przez obywateli; w tym celu powołuje 

komisję skarg, wniosków i petycji. 

2. W skład komisji skarg, wniosków i petycji wchodzą radni, w tym przedstawiciele 

wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje, o których mowa w art. 

19 ust. 1. 

3. Zasady i tryb działania komisji skarg, wniosków i petycji określa statut gminy.” 

W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z 

późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

po art. 16 dodaje się art. 16a w brzmieniu: „Art. 16a. 1. Rada powiatu rozpatruje: skargi na 

działania zarządu powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych; wnioski oraz petycje 

składane przez obywateli; w tym celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji. 

W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486 z 

późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: po art. 30 dodaje się art. 30a w brzmieniu: 

„Art. 30a. 1. Sejmik województwa …” 

 

1. Uwaga – Ustawa o petycjach zawiera sposób ich rozstrzygania. Obowiązuje 

Kodeks postępowania administracyjnego. Nadto zbyt dużą swobodę daję się przy 

rozpatrywaniu skarg i wniosków, jeśli zostawia się do rozstrzygnięcia sposób 

funkcjonowania Komisji w statutach organów. To chaos w skali kraju, jeśli każda 

komisja będzie funkcjonowała inaczej. 

 

W ustawie z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, z późn. 

zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

„Art. 21a. 1. Pracownicy urzędu gminy wykonujący zadania organizacyjne, prawne oraz inne 

zadania związane z funkcjonowaniem rady gminy, komisji i radnych tworzą odrębną 

jednostkę organizacyjną zwaną biurem rady gminy. 2. Przewodniczący rady gminy wykonuje 

uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników biura rady gminy.” 



W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z 

późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

po art. 19 dodaje się art. 19a w brzmieniu: „Art. 19a. 1. Pracownicy starostwa wykonujący 

zadania organizacyjne, prawne oraz inne zadania związane z funkcjonowaniem rady 

powiatu…” 

W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486 z 

późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: po art. 21 dodaje się art. 21a w brzmieniu: 

„Art. 21a. 1. Pracownicy urzędu marszałkowskiego wykonujący zadania organizacyjne, 

prawne oraz inne…” 

 

2. Uwaga – Bardzo dobre rozwiązanie w zakresie zadań organizacyjnych, natomiast 

wątpliwości budzi kwestia zadań prawnych. Będziemy tu mieli konflikt interesów i 

trzeba się zastanowić nad celowością/koniecznością zatrudnienia radcy prawnego dla 

wyłącznych potrzeb Rady gminy/powiatu/województwa. Nadto należy się zastanowić, w 

jaki sposób to zwierzchnictwo służbowe będzie funkcjonowało, jeśli zatrudniającym 

będzie wójt/burmistrz/wojewoda?   

 

W ustawie z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, z późn. 

zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

po art. 28a dodaje się art. 28aa w brzmieniu: (…)7. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w 

trybie określonym w ust. 6 składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte 

podpisami: 1) w gminie do 20 000 mieszkańców – 20 osób 2) w gminie powyżej 20 000 

mieszkańców – 50 osób.” 

W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z 

późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

po art. 30 dodaje się art. 30a w brzmieniu: (…)7. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w 

trybie określonym w ust. 6 składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte 

podpisami: 1) w powiecie do 100 000 mieszkańców – 150 osób 2) w powiecie powyżej 100 

000 mieszkańców – 300 osób” 

W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486 z 

późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: po art. 34 dodaje się art. 34a w brzmieniu: 

(…)7. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6 składa do 

przewodniczącego sejmiku pisemne zgłoszenie, poparte podpisami: 

a) w województwie do 2 000 000 mieszkańców – 500 osób 



b) w województwie powyżej 2 000 000 mieszkańców – 1000 osób. 

 

3. Uwaga – Mieszkańcy gminy/powiatu/województwa, czyli członkowie wspólnoty 

nie są wybieralni, tylko desygnowani na tych członków poprzez swoje adresy. Dlaczego 

mają przynosić jakiekolwiek podpisy, skoro KAŻDY jest członkiem wspólnoty i może 

wypowiadać się w WE WŁASNYM imieniu? Projekt nosi nazwę: „o zmianie niektórych 

ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i 

kontrolowania niektórych organów publicznych.” Obowiązek zbierania podpisów, aby 

można się było wypowiedzieć w debacie nad stanem jst w oczywisty sposób się z tym 

kłóci. Nie widzimy żadnej realizacji celu zwiększania udziału obywateli, jeśli nakłada się 

na nich obowiązek zbierania podpisów. To mieszkańcy z mocy prawa tworzą wspólnotę 

samorządową i jako jej członkowie powinni mieć prawo wypowiadać się bez 

konieczności legitymizowania swoich poglądów zebranymi podpisami. To nie są radni. 

Uważamy te propozycje za bulwersujące. 

 

W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486 z 

późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: w art. 30 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „4. 

Przewodniczącym komisji rewizyjnej jest radny największego klubu radnych, który złożył 

oświadczenie o odmowie udzielenia poparcia zarządowi województwa. W wypadku gdy dwa 

lub więcej największych opozycyjnych klubów radnych składa się z równej liczby radnych, 

przewodniczącym może zostać radny każdego z takich klubów.”; 

"Przewodniczącym komisji rewizyjnej jest radny największego klubu radnych, który złożył 

oświadczenie o odmowie udzielenia poparcia zarządowi województwa. W wypadku, gdy dwa 

lub więcej największych opozycyjnych klubów radnych składa się z równej liczby radnych, 

przewodniczącym może zostać radny każdego z takich klubów"  

 

4. Uwaga – Co w sytuacji, gdy ten radny nie złożył oświadczenia o odmowie 

udzielenia poparcia zarządowi województwa? A co w sytuacji, gdy zmieni zdanie? Brak 

stwierdzenia, czy w takiej sytuacji automatycznie przestaje być przewodniczącym 

komisji rewizyjnej i jak w takim wypadku maja się odbywać wybory na 

przewodniczącego.  

5. Podejmowanie decyzji o podziale na okręgi wyborcze przez Powiatowego 

Komisarza Wyborczego jest zawłaszczeniem prerogatyw rady gminy, co w żaden sposób 

nie wzmocni samorządności w Polsce. 



6. Uwaga - Proporcjonalny wybór w wyborach do sejmików, rad powiatów i rad 

miast na prawach powiatu oraz w gminach większych niż 20 tys. mieszkańców 

spowoduje, że małe, lokalne komitety, które nie będą w stanie przekroczyć progu 

wyborczego, nie mają szans na reprezentację. Argument o tym, że to zapobiega 

nadmiernemu rozdrobnieniu politycznemu jest kompletnie bezzasadny w odniesieniu do 

samorządu lokalnego i faktycznej idei samorządności. Chyba, że rozumiemy to 

wyłącznie, jako zdobywanie zaplecza politycznego i osobowego partii w terenie, w celu 

późniejszego budowania zaplecza politycznego i osobowego kandydatów w wyborach do 

Sejmu i Senatu.  

 


