
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR PN.4131.543.2019 

WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 

z dnia 22 października 2019 r. 

Działając na podstawie art. 91 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2019 r., poz. 506, z późn. zm.), stwierdzam nieważność § 5 ust. 2  i  ust. 4 załącznika do uchwały Nr 

XII/129/2019 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 20 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami 

Gminy Miejskiej Iława konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego oraz wymagań jakie 

powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego, zwanego dalej IBO, oraz załącznika nr 1 do IBO, 

stanowiącego formularz zgłoszeniowy propozycji zadania do budżetu obywatelskiego wraz z listą 

mieszkańców Gminy Miejskiej Iława popierających tę propozycję w zakresie sformułowania: „Zgodnie 

z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (…) wyrażam zgodę na przetworzenie moich 

danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do weryfikacji poprawności danych w ramach działań związanych 

z wdrożeniem i realizacją Iławskiego Budżetu Obywatelskiego w Gminie Miejskiej Iława, a także załącznika nr 

2 do IBO, stanowiącego wzór karty do głosowania, w części dotyczącej zgody na przetwarzanie danych 

osobowych. 

Uzasadnienie  

W załączniku do uchwały, o której mowa we wstępie, Rada Miejska w Iławie, powołując się na art. 5 a ust. 7 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustaliła zasady i tryb przeprowadzenia z mieszkańcami 

Gminy Miejskiej Iława konsultacji społecznych dotyczących Iławskiego Budżetu Obywatelskiego oraz 

wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego. 

Uchwałę, Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu, doręczono w dniu 25 września  2019 r. 

W § 5 ust. 2 IBO, Rada Miejska w Iławie postanowiła, iż przy zgłoszeniu projektu wymagane jest wyrażenie 

przez wnioskodawcę zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie dotyczącym procedur 

związanych z Iławskim Budżetem Obywatelskim, w tym na weryfikację jego danych osobowych 

w posiadanych przez Gminę Miejską Iława zbiorach oraz zgody na podanie do publicznej wiadomości 

informacji o tym, kto jest wnioskodawcą projektu. Podobną regulację Rada zawarła również w § 5 ust. 4 IBO, 

odnośnie mieszkańców Gminy Miejskiej Iława popierających projekt oraz załącznikach nr 1 i nr 2 do IBO, 

stanowiących odpowiednio formularz zgłoszeniowy propozycji zadania do budżetu obywatelskiego wraz z listą 

mieszkańców Gminy Miejskiej Iława popierających tę propozycję oraz wzór karty do głosowania. 

W ocenie organu nadzoru, w świetle aktualnie obowiązujących przepisów  art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.U. UE.L Nr 119), dalej 

jako RODO, w analizowanym przypadku przetwarzanie danych będzie niezbędne do wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na administratorze, a tym samym osoba, której dane dotyczą, nie ma podstaw do 

wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych. Dodatkowo wskazać należy, że zgodnie z art. 4 pkt 11 

rozporządzenia RODO "zgoda" osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome 

i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego 

działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych. Należy zatem 
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stwierdzić, że w analizowanym przypadku, zgłoszenie projektu w ramach budżetu obywatelskiego, jak również 

jego poparcie poprzez podanie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania, uznać należy za wyraźne działanie 

potwierdzające przyzwolenie na przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanym z budżetem 

obywatelskim. 

Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono jak we wstępie. 

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Olsztynie za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie 30 dni od daty jego 

otrzymania. 

 

Wojewoda Warmińsko-Mazurski 

Artur Chojecki 
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