Stanowisko
Zgromadzenia Ogólnego
Śląskiego Związku Gmin i Powiatów
z dnia 1 marca 2019 r.

w sprawie:

zasad i trybu przeprowadzania budżetu obywatelskiego po nowelizacji
ustawy o samorządzie gminnym

W dniu 11 stycznia 2018 r. została przyjęta ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu
zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania
niektórych organów publicznych. Powyższa nowelizacja obejmowała zmiany w art. 5a
ustawy o samorządzie gminnym, wprowadzając podstawy prawne dotyczące funkcjonowania
budżetów obywatelskich. W trakcie prac legislacyjnych na wielu spotkaniach poruszane były
przez gminy kwestie szczegółowości unormowań prawnych dot. budżetów obywatelskich;
wiele z nich wnioskowało o niewprowadzanie postanowień w zakresie budżetu
obywatelskiego, inne proponowały wprowadzenie ogólnych zasad, pozostawiając
szczegółowe unormowania radom gmin. Z uwagi na wprowadzone i wypracowane
z mieszkańcami w ciągu ostatnich kilku lat budżety obywatelskie „szyte na miarę” lokalnych
potrzeb, proponujemy wprowadzenie korekt do postanowień ustawy o samorządzie gminnym,
zawartych w art. 5a, które uzyskają następujące brzmienie:
,,Art. 5a
(…)
4. W ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy decydują corocznie o części
wydatków budżetu gminy. Zadania wybrane w ramach budżetu zostają uwzględnione
w uchwale budżetowej gminy. Rada gminy w toku prac nad projektem uchwały
budżetowej nie może usuwać lub zmieniać w stopniu istotnym zadań wybranych w
ramach budżetu obywatelskiego.
5. W gminach będących miastami na prawach powiatu utworzenie budżetu
obywatelskiego jest obowiązkowe.
6. Środki wydatkowane w ramach budżetu obywatelskiego mogą być dzielone na pule
obejmujące całość gminy lub jej części w postaci jednostek pomocniczych, grup
jednostek pomocniczych, innych obszarów lub stref tematycznych wydzielonych na
potrzeby budżetu obywatelskiego określonych przez radę gminy w uchwale, o której
mowa w ust. 7.
7. Rada gminy określa w drodze uchwały zasady i tryb przeprowadzenia budżetu
obywatelskiego.”.
Powyższe zmiany należy również uwzględnić w ustawie o samorządzie powiatowym.
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Mając na uwadze działanie w interesie mieszkańców naszych miast, stając w obronie
wspólnie z nimi wypracowanych na przestrzeni kilku lat zasad dot. budżetów obywatelskich,
zwracamy się z wnioskiem o wprowadzenie zaproponowanych powyżej zmian.

Piotr Kuczera
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