
UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIELCU

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

w sprawie przekazania petycji do organu właściwego do jej rozpatrzenia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz.U. 
z 2018 r., poz. 870 )

Rada Miejska w Mielcu
uchwala, co następuje:

§ 1. 

Przekazać petycję Rady Osiedla Rzochów z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia budżetu 
miasta równomiernego rozwoju do Prezydenta Miasta Mielca jako organu właściwego do jej rozpatrzenia.

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Bogdan Bieniek
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Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Mielcu

z dnia....................2019 r.

Uzasadnienie

W dniu 12 sierpnia 2019 r. Rada Osiedla Rzochów w imieniu mieszkańców osiedla wystąpiła do Rady 
Miejskiej w Mielcu z petycją w sprawie utworzenia budżetu miasta równomiernego rozwoju. Założeniem 
wskazanego budżetu miałoby być przeznaczenie środków w budżecie gminy stosownie do potrzeb danego 
osiedla.

Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Rada Miejska w Mielcu uznaje 
się za organ niewłaściwy do jej rozpatrzenia.

Zgodnie z art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych inicjatywa w sprawie 
sporządzenia projektu uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu 
terytorialnego. Wskazany przepis stanowi wyraz podziału kompetencji obu organów j.s.t. – na zasadzie 
wyłączności każdego z organów – w procesie tworzenia budżetu. Konsekwencją tego jest podział procedury 
tworzenia budżetu na fazę opracowania projektu uchwały budżetowej przez organ wykonawczy oraz na fazę 
rozpatrzenia projektu budżetu przez organ stanowiący (uchwała Kolegium RIO w Warszawie z dnia 
22 listopada 2011 r., znak: 25.289.2011).

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego sporządza i przedkłada projekt uchwały budżetowej:

1) organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego,

2) regionalnej izbie obrachunkowej - celem zaopiniowania

- do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

Na etapie opracowywania projektu uchwały budżetowej organ stanowiący gminy nie posiada uprawnień 
w zakresie określania dochodów i wydatków budżetu, a także jego wyniku.

Organ wykonawczy nie może przekazać ani zlecić prac związanych z opracowaniem projektu budżetu 
innemu podmiotowi, zadanie to musi wykonać samodzielnie i na nim spoczywa odpowiedzialność za 
realizację tego zadania. Na tym etapie procedury budżetowej organ stanowiący nie może oddziaływać na 
organ wykonawczy wiążąco, poprzez wydawanie wskazówek czy zaleceń do projektu budżetu. Prace organu 
stanowiącego nad budżetem rozpoczynają się po przekazaniu radzie projektu budżetu przez organ 
wykonawczy (uchwała Kolegium RIO we Wrocławiu z 4 kwietnia 2007 r. nr 44/2007).

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 listopada 2014 r. o petycjach adresat petycji, który jest 
niewłaściwy do jej rozpatrzenia, przesyła ją niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie
30 dni od dnia jej złożenia, do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji, zawiadamiając
o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję.

Mając na uwadze wyłączną inicjatywę organu wykonawczego gminy w sprawie sporządzenia projektu 
uchwały budżetowej, zasadne jest przekazanie przedmiotowej petycji do Prezydenta Miasta Mielca jako 
organu właściwego do jej rozpatrzenia.
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