
 

U C H WA Ł A  

S E N A T U  R Z E C Z Y P O S P O L I T E J  P O L S K I E J  

z dnia 12 kwietnia 2022 r. 

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym 

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 24 marca 2022 r. 

ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, wprowadza do jej tekstu następującą 

poprawkę: 

– dodaje się art. 1a w brzmieniu: 

„Art. 1a. Przepis art. 5a ust. 6 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą, stosuje się po raz pierwszy do konsultacji społecznych 

prowadzonych w gminach w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2023, jeżeli do 

dnia wejścia w życie niniejszej ustawy nie zakończono etapu zgłaszania projektów 

budżetu obywatelskiego na ten rok.”. 
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UZASADNIENIE 

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 24 marca 2022 r. 

ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, proponuje wprowadzenie do jej tekstu 

jednej poprawki. 

Zdaniem Izby, ustawa nie zawiera regulacji przejściowej, która odnosiłaby się do 

budżetów obywatelskich w gminach, co do których procedura konsultacyjna na rok 2023 

została już uruchomiona. Opracowując treść poprawki, Senat oparł się na przypuszczeniu, iż 

intencją autorów przedłożenia jest, aby nowe rozwiązanie prawne, korzystne dla 

kształtowania budżetów obywatelskich w gminach, było stosowane jak najszybciej i mogło 

obejmować także obecnie konsultowane budżety obywatelskie. Przyjęty przepis przejściowy 

stanowi zatem, iż nowe rozwiązanie prawne przyjęte w art. 5a ust. 6 ustawy samorządzie 

gminnym, może być stosowane do rozpoczętych w gminach konsultacji społecznych 

prowadzonych w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2023, jeżeli do dnia wejścia w życie 

niniejszej nowelizacji nie zakończono etapu zgłaszania projektów budżetu obywatelskiego na 

ten rok. Przepis intertemporalny stwarza więc możliwość uwzględnienia w pracach 

prowadzonych w 2022 r. nad projektami budżetów obywatelskich nowych, elastycznych 

formuł wydatkowania środków przeznaczonych na ten cel, niepowiązanych z podziałem 

gminy na jednostki pomocnicze oraz w oparciu o kryterium kwotowe na jakie projekty 

budżetów obywatelskich będą mogły być składane po wejściu w życie tej nowelizacji.  

 
 


