
 

 

 

ul. Wiejska 6/8, 00-902 Warszawa, tel. 22 694 95 60, faks 22 694 91 06, e-mail: Renata.Bronowska@senat.gov.pl 

 

 
K AN CE LA R IA  
S E NAT U 

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, 5 kwietnia 2022 r. 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym 

(druk nr 673) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem nowelizacji ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2022 r. poz. 559 i 583) jest stworzenie bardziej elastycznej formuły finansowania budżetu 

obywatelskiego w gminie jako podstawowej jednostce samorządu terytorialnego.  

Obowiązujący art. 5a ust. 6 ustawy nowelizowanej stwarza możliwość dzielenia 

środków wydatkowanych w ramach budżetu obywatelskiego na pule obejmujące całość 

gminy i jej części w postaci jednostek pomocniczych lub grup jednostek pomocniczych. Tym 

samym – jak podkreślono w uzasadnieniu do projektu ustawy – przepis ten nie stwarza 

dużych utrudnień jedynie w sytuacji, gdy cała gmina jest podzielona na jednostki 

pomocnicze. W praktyce jednak wiele gmin jest podzielonych na obszary (dzielnice, 

sołectwa, wsie lub inne rejony) np. uwarukowane historycznie, które nie zostały określone 

jako odrębne jednostki pomocnicze w statucie danej gminy, w związku z czym nie mogą one 

dokonywać podziału środków przeznaczonych na budżet obywatelski pomiędzy te obszary 

(części). 

Ustawa zmierza do wyeliminowania tego ograniczenia poprzez rezygnację z formuły 

wydatkowania środków budżetu obywatelskiego w powiązaniu z jednostką pomocniczą 

(grupą jednostek pomocniczych) gminy. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 5a ust. 6 środki 

wydatkowane w ramach budżetu obywatelskiego będą mogły być dzielone na pule 

obejmujące całość lub część gminy.  



– 2 – 

 

Jednocześnie przepis został uzupełniony o dodatkowe kryterium, tj. kryterium kategorii 

kwotowych projektów budżetu obywatelskiego. Na podstawie tego kryterium możliwe jest 

dzielenie środków wydatkowanych w ramach budżetu obywatelskiego w oparciu o kwoty, na 

jakie te projekty są składane, przy czym projekty te mogą dotyczyć całości lub części obszaru 

gminy. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Projekt ustawy (druk sejmowy nr 1969) został przedłożony przez sejmową Komisję do 

Spraw Petycji jako odpowiedź na petycję indywidualną Nr BKSP-145-IX-19/19. Autor 

petycji postulował wyeliminowanie ograniczenia, zgodnie z którym środki wydatkowane 

w ramach budżetu obywatelskiego mogą być dzielone na pule obejmujące wyłącznie 

jednostki pomocnicze lub grupy tych jednostek.  

Marszałek Sejmu w dniu 25 stycznia 2022 r. skierowała powyższy projekt ustawy do 

Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.  

Komisja po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz rozpatrzeniu projektu ustawy na 

posiedzeniu w dniu 22 lutego 2022 r. wniosła o jego uchwalenie w brzmieniu 

zaproponowanym w sprawozdaniu (druk sejmowy nr 1994). W stosunku do pierwotnego 

przedłożenia projekt uzupełniono o możliwość wydatkowania środków w ramach budżetu 

obywatelskiego w oparciu o kryterium kwotowe. 

Drugie czytanie odbyło się na 51. posiedzeniu Sejmu w dniu 23 marca 2022 r.; podczas 

czytania nie złożono wniosków legislacyjnych. 

Sejm uchwalił ustawę na 51. posiedzeniu w dniu 24 marca 2022 r. Za przyjęciem 

ustawy opowiedziało się 453 posłów, 1 poseł był przeciw, nikt się nie wstrzymał od 

głosowania. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie zawiera regulacji przejściowej, która odnosiłaby się do budżetów 

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

uruchomiona. Należy przypuszczać, iż intencją autorów przedłożenia jest, aby nowe 

rozwiązanie prawne miało jak najszersze zastosowanie i mogło obejmować także obecnie 

konsultowane budżety obywatelskie,  co nie zwalnia ustawodawcy z obowiązku ustawowego 
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wyartykułowania tych oczekiwań i precyzyjnego wskazania obowiązków i uprawnień 

organów gminy w odniesieniu do procedowanych budżetów obywatelskich. 

Należy wskazać, że zgodnie z § 30 ust. 1 Zasad techniki prawodawczej, w przepisach 

przejściowych reguluje się wpływ nowej albo znowelizowanej ustawy na stosunki powstałe 

pod działaniem ustawy albo ustaw dotychczasowych bez względu na to, czy do tych 

stosunków zamierza się stosować przepisy dotychczasowe, przepisy nowe czy przepisy 

regulujące ten wpływ w sposób odmienny od przepisów dotychczasowych i przepisów 

nowych. Nakaz wyraźnego rozstrzygania zagadnień intertemporalnych przez samego 

prawodawcę wynika również z tego, że w polskim systemie prawnym nie obowiązuje ogólna 

zasada (lub domniemanie) bezpośredniego działania prawa nowego. Stanowisko Trybunału 

Konstytucyjnego w tej materii wskazuje, że „obiegowo przyjmowana teza, jakoby istniało 

swoiste „domniemanie” przemawiające za bezpośrednim działaniem prawa nowego jest – 

obecnie – znacznym konstytucyjnym uproszczeniem” (wyrok TK z dnia 9 czerwca 2003 r., SK 

12/03 oraz wyrok TK z dnia 23 lipca 2013 r., P 36/12, a także wyrok z dnia 5 grudnia 2013 r., 

K 27/13). 

Brak koniecznego przepisu przejściowego może być oceniany jako rażący błąd 

ustawodawcy, skutkujący naruszeniem wynikającej z art. 2 Konstytucji zasady 

demokratycznego państwa prawnego w aspekcie bezpieczeństwa prawnego (lojalności 

państwa wobec adresata), przyzwoitej legislacji, jak i ochrony „interesów w toku”. 

W związku z tym, że demokratyczne państwo prawne oznacza państwo, w którym chroni się 

zaufanie obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa, ustawodawca, dokonując 

kolejnych zmian stanu prawnego, nie może stracić z pola widzenia interesów podmiotów, 

jakie ukształtowały się przed dokonaniem zmiany stanu prawnego (np. wyroki TK: z dnia 13 

kwietnia 1999 r., K 36/98, z dnia 12 stycznia 2000 r., P 11/98, z dnia 10 kwietnia 2006 r., SK 

30/04, z dnia 19 marca 2007 r., K 47/05). 

Sytuacja prawna podmiotów „dotkniętych” nową regulacją winna być uregulowana 

w sposób jednoznaczny, z poszanowaniem działań przez nie podjętych na podstawie 

dotychczas obowiązującej regulacji. 

Przepis przejściowy mógłby przybrać jedną z proponowanych treści, przy czym 

propozycje te stanowią niezbędne minimum określające wpływ niniejszej nowelizacji na 

stosunki prawne powstałe pod działaniem ustawy o samorządzie gminnym w brzmieniu 

dotychczasowym. 

http://lex.senat.pl/#/document/520173890?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/520173890?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/521441758?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/521493477?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/520130094?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/520132978?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/520283272?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/520283272?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/520351465?cm=DOCUMENT
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IV. Propozycje poprawek 

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

niniejszą ustawą, stosuje się 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.”;  

albo 

„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 2024.”. 

 

 

Renata Bronowska 

Główny legislator 


