
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR PN.4131.44.2016 

WOJEWODY WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO 

z dnia 1 marca 2016 r. 

Na podstawie art. 91 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015, poz. 1515; 

późn.zm.), stwierdzam nieważność uchwały oraz załącznika Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Lidzbarku 

Warmińskim Nr XX/145/2016 z dnia 3 lutego 2016r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miejskiej 

Lidzbark Warmiński konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego, w zakresie: 

- § 1 ust. 5 uchwały, w zakresie dotyczącym sformułowania: „posiadający czynne prawo wyborcze do Rady 

Miejskiej Lidzbark Warmiński” 

- § 2 ust. 1 załącznika Nr 1 do uchwały, w zakresie dotyczącym sformułowania: „posiadający czynne prawo 

wyborcze do Rady Miejskiej ” 

- § 3 ust. 4 pkt 4) załącznika Nr 1 do uchwały, w zakresie dotyczącym sformułowania: „pełnoletni”. 

Uzasadnienie  

Uchwałą wskazaną na wstępie, która wpłynęła do tutejszego organu w dniu 11 lutego br., Rada Miejska 

w Lidzbarku Warmińskim, powołując jako podstawę art. 5 a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, ustaliła 

w formie załącznika Nr 1 do uchwały, zasady przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie Budżetu 

Obywatelskiego, stanowiącego część Budżetu Gminy Miejskiej na rok 2017. 

W treści zakwestionowanego przepisu § 1 ust. 5 badanej uchwały, Rada Miejska wskazała, iż uprawnionymi 

do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński, posiadający czynne prawo 

wyborcze do Rady. 

W przepisach załącznika Nr 1 (§ 2 ust. 1 oraz § 3 ust. 4 pkt 4), możliwość składania przez mieszkańców 

propozycji zadań do budżetu obywatelskiego oraz formalnoprawną poprawność zgłoszonego projektu, Rada 

uzależniła od posiadania przez wnioskodawcę czynnego prawa wyborczego do Rady Miejskiej oraz przymiotu 

pełnoletności. 

W ocenie organu nadzoru, brak było podstaw do wprowadzenia powyższych regulacji, co oznacza, iż Rada 

uchwaliła w/w przepisy bez podstawy prawnej. Powyższe, w sposób istotny narusza art. 5a ust. 2 ustawy 

o samorządzie gminnym. 

Zgodnie z normą kompetencyjną, w wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych 

dla gminy mogą być przeprowadzane na jej terytorium konsultacje z mieszkańcami gminy. Rada gminy określa 

w drodze uchwały zasady i tryb przeprowadzania konsultacji. 

W ocenie organu nadzoru, kompetencja do ustalania kategorii podmiotów uprawnionych do udziału 

w konsultacjach nie mieści się w granicach delegacji ustawowej. Pogląd powyższy znajduje oparcie 

w judykaturze. Jak wskazał NSA w wyroku z dnia 8 grudnia 2011r., sygn.: II OSK 1562/11, gmina nie może 

ograniczać kręgu osób uprawnionych do udziału w konsultacjach społecznych. 

Mając na uwadze powyższe, rozstrzygnięto jak w sentencji. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 4 marca 2016 r.

Poz. 1070



Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Olsztynie za pośrednictwem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, w terminie 30 dni 

licząc od dnia doręczenia rozstrzygnięcia. 

 

Wojewoda Warmińsko-Mazurski 

Artur Chojecki 
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