
Projekt 
 
z dnia  16 marca 2022 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA TARNOBRZEGA 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie na uchwałę Nr 
VII/535/2022 z dnia 1 marca 2022 roku Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie 

Na podstawie art. 98 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., 
poz. 559) oraz art. 3 § 2 pkt 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi (Dz.U. z 2022 r., poz. 329) Rada Miasta Tarnobrzega uchwala, co następuje: 

§ 1. Wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie na uchwałę nr VII/535/2022 
z dnia 1 marca 2022 roku Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie stwierdzającą w części 
nieważność uchwały nr LIV/543/2021 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie 
uchwały budżetowej na 2022 rok. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Tarnobrzega. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Miasta 
Tarnobrzega 

 
 

Bogusław Potański 
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Uzasadnienie 

Uchwałą nr VII/535/2022 z dnia 1 marca 2022 roku Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Rzeszowie stwierdziło w części nieważność uchwały nr LIV/543/2021 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 
29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok. Z uzasadnienia uchwały Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie wynika, iż zakwestionowana uchwała Rady Miasta 
Tarnobrzega narusza: 

1)§ 7 pkt 8 uchwały nr XI/110/2019 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie 
budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega o treści: Do budżetu obywatelskiego nie mogą być zgłaszane 
projekty, których szacunkowy koszt realizacji przekracza maksymalną kwotę przeznaczoną na dany typ 
projektów; 

2)art. 5a ust. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559) o treści: 
Rada gminy określa w drodze uchwały wymagania, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego, 
w szczególności: 

1) wymogi formalne, jakim powinny odpowiadać zgłaszane projekty z uwzględnieniem - o ile jest to 
możliwe - uniwersalnego projektowania, o którym mowa w  art. 2 pkt 4  ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. 
o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062); 

2) wymaganą liczbę podpisów mieszkańców popierających projekt, przy czym nie może być ona większa niż 
0,1% mieszkańców terenu objętego pulą budżetu obywatelskiego, w którym zgłaszany jest projekt; 

3) zasady oceny zgłoszonych projektów co do ich zgodności z prawem, wykonalności technicznej, spełniania 
przez nie wymogów formalnych oraz tryb odwołania od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania; 

4) zasady przeprowadzania głosowania, ustalania wyników i podawania ich do publicznej wiadomości, 
biorąc pod uwagę, że zasady przeprowadzania głosowania muszą zapewniać równość i bezpośredniość 
głosowania. 

Dokonana ocena prawna uchwały nie wskazuje, aby w trakcie procedury uchwalania budżetu 
obywatelskiego doszło do naruszenia § 7 pkt 8 uchwały nr XI/110/2019 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 
24 kwietnia 2019 roku, gdyż umknęło Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, iż w ramach 
oceny złożonych projektów zastosowano postanowienia § 13 ust. 1 i 3 powołanej uchwały o treści: Jeżeli 
projekt zawiera braki nadające się do usunięcia, Prezydent wzywa zgłaszającego do jego uzupełnienia 
w terminie 3 dni roboczych od dnia wysłania wezwania na adres poczty elektronicznej zgłaszającego. 
W przypadku, gdy analiza projektu wskazuje, że projekt jest niewykonalny, komórka Urzędu dokonująca 
analizy zwraca się do wnioskodawcy z propozycją wprowadzenia zmian. Modyfikacja zgłoszenia, może być 
dokonana wyłącznie za zgodą wnioskodawcy. Wnioskodawca wyraził zgodę na modyfikację projektu 
w zakresie zmniejszenia kosztów jego wykonania i sposobu realizacji zadania na poszczególnych osiedlach 
Miasta Tarnobrzega. 

Zagadnienia wynikające z kwestionowanego naruszenia art. 5a ust. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559) nie zostały przez Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Rzeszowie uzasadnione w podjętej uchwale. Rzeczona norma ma charakter kompetencyjny, 
a jej naruszenie może być jedynie kwestionowane w zakresie postanowień zawartych w uchwale trybowej nr 
XI/110/2019 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie budżetu obywatelskiego 
Miasta Tarnobrzega – które nie jest obecnie objęta kontrolą Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Kolejnym elementem o charakterze następczym - nie wyjaśnionym w podjętej przez Kolegium Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Rzeszowie uchwale – jest dokonany wybór projektów obywatelskich włączonych do 
uchwały budżetowej na rok 2022. Kolegium nie wyjaśnia, jakim kluczem kierowało się dokonując arbitralnego, 
niewynikającego z kolejności oddanych głosów – doboru projektów do budżetu /wybrano projekt nr 3 i nr 6 – 
przez wgląd na oddaną liczbę głosów/. 

W tych okolicznościach wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie jest 
w pełni uzasadnione. 
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