PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA
37-700 Przemyśl, Rynek 1, tel. +48 16 675 20 81, fax +48 16 678 64 49
www.przemysl.pl kancelaria@um.przemysl.pl

Przemyśl, dnia 19 kwietnia 2021 roku
KPM.2010.19.2021
Sz. P. Maciej Kamiński
Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Przemyślu
Klub Radnych ,,Prawo i Sprawiedliwość”

W uzupełnieniu odpowiedzi na interpelację Pana Przewodniczącego z dnia 29.03.2021r.
w sprawie realizacji Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla 2022 na gruntach
nie stanowiących własność miasta informuję jak poniżej:
Budżet obywatelski jest formą aktywnego współdecydowania mieszkańców
o przeznaczeniu wydatków wyszczególnionych w budżecie jednostki samorządu terytorialnego
na wybrane przez mieszkańców cele. Współdziałanie realizuje się przy pomocy konsultacji
z mieszkańcami, których zasady określa rada gminy.
Kwestia realizacji budżetu obywatelskiego nie została uregulowana w sposób szczególny przez
Ustawodawcę tj. brak jest w tym zakresie odrębnych przepisów. Nie oznacza to jednak
dowolności wydatkowania środków publicznych. Środki te mogą być wydatkowane na cele
i zadania, które należą do gminy. Zakres działania oraz zadania własne gminy zostały określone
odpowiednio w art. 6 i 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. 2020, poz. 713 ze zm.) i należą do nich wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu
lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów oraz służące zaspokojeniu
potrzeb wspólnoty w sposób szczegółowy wymienione w od pkt 1 do pkt 20 art. 216 ust. 2 pkt.
1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 305) stanowi,
iż wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego są przeznaczone na realizację zadań
określonych w odrębnych przepisach, a w szczególności na zadania własne jednostek
samorządu terytorialnego, a więc samo zadanie w ramach budżetu obywatelskiego musi mieć

charakter zadania gminy, a jego realizacja ma służyć zaspokojeniu potrzeb wspólnoty jako
całości gdyż tylko takie mogą być finansowane z budżetu . Gmina realizuje te zadania w oparciu
o majątek własny, a wiąże się to z koniecznością przestrzegania zasad wynikających z art. 44
ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, tj. legalności, celowości, oszczędności
i efektywności. Jest oczywiste, że inwestowanie przez gminę we własne nieruchomości
te zasady realizuje, to z kolei przekreśla możliwość inwestowania na nieruchomościach,
do których gmina nie posiada żadnego tytułu prawnego.
Należy podkreślić, iż tytuł prawny do nieruchomości nie oznacza ograniczenia go
do prawa własności, tytułem prawnym do nieruchomości jest również stosunek
zobowiązaniowy, tj. oparty na umowie, który daje prawo gminie do wykorzystywania
nieruchomości do realizacji zadań, chociażby w ramach budżetu obywatelskiego. Należy
jednak zwrócić uwagę, że w takim przypadku gmina musi posiadać taki tytuł prawny
do nieruchomości, który zagwarantuje, że po realizacji zadania w ramach budżetu
obywatelskiego, dostęp do nieruchomości będzie miała cała wspólnota samorządowa i zostaną
zabezpieczone interesy gminy, w taki sposób, że zostaną zrealizowane wyżej wskazane zasady
wynikające z art. 44 ustawy o finansach publicznych. To z kolei wymaga rozważenia: rodzaju
umowy, okresu jej obowiązywania, możliwości rozwiązania oraz ewentualnego rozliczenia
po rozwiązaniu umowy.
W związku z powyższy istnieje możliwość realizacji zadania gminy w ramach budżetu
obywatelskiego, które będzie służyło potrzebom lokalnej wspólnoty, o ile gmina będzie
dysponowała tytułem prawnym do tej nieruchomości. Kwestia możliwości realizacji zadań
w ramach budżetu obywatelskiego na nieruchomościach, które nie stanowią własności gminy,
musi zostać uregulowana w uchwale dotyczącej budżetu obywatelskiego. Na marginesie należy
stwierdzić, iż w chwili obecnej brak jest w tym zakresie orzeczeń sądów administracyjnych,
nie zostały też wypracowane stanowiska izb obrachunkowych, dlatego też należy liczyć się
w przyszłości z odmiennymi poglądami w tym zakresie.
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