
Uchwala Nr LIII120512017 

Rady Miasta Rzeszowa 


z dnia 12 grudnia 2017 r. 


w sprawie wyrazenia poparcia dla stanowiska Strony Samorz(}.dowej Komisji Wspolnej Rz(}.du 
i Samorz(}.du Terytorialnego w sprawie poselskiego projektu ustawy 0 zmianie niektorych ustaw 
w celu zwi((kszenia udzialu obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania 
niektorych organow publicznych. 

Na podstawie § 21 ust. 2 pkt 1 i 3 Statutu Miasta Rzeszowa, uchwalonego Uchwal(}. 
Nr LXXXl1462/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 30 wrzesnia 2014 r. 

Rada Miasta Rzeszowa 
uchwala, co nast((puje: 

§1 

Rada Miasta Rzeszowa wyraza poparcie dla, stanowi(}.cego zal(}.cznik do niniejszej uchwaly, 
stanowiska Strony Samorz(}.dowej Komisji Wspolnej Rz(}.du i Samorz(}.du Terytorialnego 
w sprawie poselskiego projektu ustawy 0 zmianie niektorych ustaw w celu zwi((kszenia udzialu 
obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektorych organow 
publicznych. 

§2 

Rada Miasta Rzeszowa apeluje do parlamentarzystow Rzeczpospolitej Polskiej 0 wydluzenie 
terminow prac nad projektem ustawy, 0 ktorej mowa w §1, w celu umozliwienia 
przeprowadzenia nad nim szerokiej dyskusji spolecznej oraz 0 uwzgl((dnienie uwag do tej 
ustawy wnoszonych przez stron(( samorz(}.dow(}. Komisji Wspolnej Rz(}.du i Samorz(}.du 
T erytorialnego. 

§3 

Uchwal(( przekazuje si(( do Sejmu i Senatu RP oraz parlamentarzystow Ziemi Rzeszowskiej. 

§4 

Wykonanie uchwaly powierza si(( Przewodnicz(}.cemu Rady Miasta. 

§5 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj((cia. 

Przewodnicz(}.cy 

Rad~$sta Rzeszowa ' 
. )~ 

Andrze Dec 

http:Przewodnicz(}.cy
http:Samorz(}.du
http:Samorz(}.du
http:Samorz(}.du


UZASADNIENIE 

W Sejrnie RP trwaj,!- intensywne prace nad zrnianarni w Kodeksie Wyborczym oraz 
ustawarni ustrojowyrni poszczegolnych szczebli sarnorz'!-du terytorialnego. Ustawa, ktora te 
zrniany zawiera, zostala zgloszonajako projekt poselski, co zwolnilo jej autorow z koniecznosci 
przeprowadzenia szerokich konsultacji spolecznych. Dlatego dyskusja nad proponowanymi 
rozwiqzaniarni, z ktorych niektore rnaj,!- fundarnentalny charakter, rna bardzo ograniczony 
zasi~g . 

Kornpleksowe stanowisko w tej sprawie przygotowaly ogolnopolskie organizacje 
sarnorz'!-dowe. Rada Miasta Rzeszowa uznaje racjonalnosc wielu zawartych w projekcie 
propozycji, jednak niektore z nich wyrnagaj,!- najpierw przedyskutowania, a nastypnie 
roztropnej zrniany. Majqc swiadornosc wagi planowanych rozstrzygniyc nie tylko dla 
sarnorzqdnosci, ale i dernokracji w Polsce Rada Miasta Rzeszowa pragnie poprzec to 
stanowisko i apeluje 0 zrniany trybu i sposobu prac nad t'!- wazn'!- ustaw'!- oraz uwzglydnienie 
uwag dzialaczy sarnorz'!-dowych, ktorzy na co dzien te ustawy stosujq. 



• 


ZalC\cznik do Uchwaly Nr LlI/1205/2017 Rady Miasta Rzeszowa 
z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie wyraienia poparcia dla 
stanowiska Strony SamorzC\dowej Komisji Wspolnej RzC\du 
i SamorzC\du Terytorialnego ws. poselskiego projektu ustawy 
o zmianie niektorych ustaw w celu zwi~kszenia udzialu obywateli 
w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania 
niektorych organow publicznych. 

Stanowisko 

Strony Samorzqdowej Komisji Wspolnej Rzqdu i Samorzqdu Terytorialnego 


ws. poselskiego projektu ustawy 0 zmianie niektorych ustaw w celu zwi~kszenia udziatu obywateli 

w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektorych organow publicznych 


Poselski projekt ustawy zawiera zbi6r propozycji zmian przepis6w w r6inych ustawach, kt6ry nie jest 
wynikiem systemowej analizy funkcjonowania ustroju jednostek samorzqdu terytorialnego. Niekt6re zmiany 
Sq zgodne z oczekiwaniami srodowisk samorzqdowych, jednak w kilku wainych sprawach prowadzq - wbrew 
tytufowi projektu ustawy - do zmniejszenia udziatu obywateli w iyciu spofecznosci lokalnych 
i regionalnych oraz ostabienia organow przedstawicielskich. 

W dodatku analiza przepis6w dotyczqcych procesu wyborczego prowadzi do wniosku, ie wybor6w 
nie b~dzie moina skutecznie przeprowadziC, a koszty ich organizacji znaCZqCO wzrosnq. 
Dlatego Strona Samorzqdowa zgfasza nast~pujqce uwagi do projektu z druku sejmowego nr 2001: 

1. 	 Przepisy wyborcze: 

.:. Negatywnie opiniujemy: 

a) odebranie gminom, powiatom i wojew6dztwom, tzn. spofecznosciom lokalnym i regionalnym istotnej 

cz~sci ich podmiotowosci - prawa ustalania granic okr~g6w wyborczych; zmiana ta oznacza: 


• 	 zmniejszenie, a nie zwit:kszenie wplywu obywateli; 

• 	 ograniczenie moiliwosci dostosowania granic okrt:gow wyborczych do zmian w strukturach 
osiedlericzych oraz administracyjnych; 

• 	 wylqczenie tej niezwykle wainej stery organizacji iycia publicznego spod spolecznej kontroli. 

b) 	 ograniczenie prawa udziafu obywateli w skfadzie komisji wyborczych. Zmiana ta oznacza: 

• ograniczenie udzialu przedstawicielskiego w komisjach wyborczych do czlonkow partii politycznych; 
• 	 uniemoiliwienie udzialu przedstawicieli niepartyjnych komitetow wyborczych, ktore w wit:kszosci 

gmin uzyskujq najwit:cej mandatow; 
• 	 zmniejszenie, a nie zwit:kszenie wplywu obywateli; 

Zwracamy takie uwag~, ie wykreslenie z art. 156 kodeksu zapisu, ie zapewnienie obsfugi i techniczno
materialnych warunkow pracy organow wyborczych jest zadaniem zleconym, spowoduje, ie koszty tej 

obsfugi (istotnie wzrastajqce w wyniku proponowanych przepisow) b~dq przerzucone na samorz'ldy. 
Ponadto podzielamy powaine zastrzeienia Panstwowej Komisji Wyborczej, kt6ra sygnalizuje zagroienie 
destabilizacjq procesu wybor6w; potwierdzajq to analizy przeprowadzone w urz~dach miast . 

•:. Stanowczo odrzucamy dwie zasadnicze zmiany w przepisach wyborczych, to znaczy: 

a) cafkowita likwidacje jednomandatowych okregow wyborczych, nawet w mafych gminach; doprowadzi to 

do upartyjnienia lokalnego iycia publicznego, kt6re od roku 1989 opiera si~ gf6wnie na autentycznej 

aktywnosci lokalnej (komitety obywatelskie, stowarzyszenia, inne srodowiska lokalne), a takie zakf6ci 

proporcjonalnosc reprezentacji poszczeg61nych cz~sci gminy w organie przedstawicielskim; 

b) umoiliwienie kandydowania do organu przedstawicielskiego osobom niezamieszkatym na terenie JST; 

zniszczy to podmiotowosc spofecznosci lokalnych i regionalnych; w skrajnym przypadku lista zgfaszana przez 

komitet wyborczy moie w cafosci skfadac si~ z os6b spoza danej jednostki. 


Obie te zmiany oznaczajq w istocie zmniejszenie wptywu obywateli na funkcjonowanie rady gminy, 
powiatu albo sejmiku wojew6dztwa. 

2. 	 Ograniczenie liczby kadencji wojta/burmistrza: 

Negatywnie opiniujemy propozycj~ ograniczenia liczby kadencji w6jta / burmistrza. Zwracamy uwag~ na 
to, ie ta propozycja jest niezgodna z Konstytucjq, poniewai stanowi powaine ograniczenie zar6wno biernego 
jak i czynnego prawa wyborczego. Ograniczenie prawa obywateli, kt6re gwarantuje Konstytucja, moie bye 
wprowadzone tylko przepisem Konstytucji, a takiego NIE MA (w zafqczeniu opinie prawne). 

Analogia do Prezydenta RP, zawarta w uzasadnieniu, jest cafkowicie chybiona, gdyi: 



'

1) ograniczenie liczby kadencji Prezydenta jest zawarte w Konstytucji; 

2) Prezydent RP nie podlega kontroli ani nadzorowi innych organ6w panstwa; odwrotnie w6jt, 

burmistrz - podlega wielorakiemu nadzorowi i kontroli: rada, wojewoda, RIO, NIK, inne; 


Inne przytoczone w uzasadnieniu analogie nie dotyczq os6b pochodzqcych z wybor6w powszechnych. 
Podkreslamy, ie zmiana ta oznacza w istocie zmniejszenie wpfywu obywateli na obsade: funkcj i w6jta/ 
burmistrza, bowiem nie be:dq mogli ponownie wybrac osoby, kt6ra zyskata powszechnq aprobate: 
wsp6tobywateli. Zostanq przymuszeni do zmiany, nawet gdyby jej nie chcieli. 

Zwracamy uwage: na innCl istotnCl wad-: przepisu zaproponowanego w projekcie: brak precyzyjnego, 
zgodnego z uzasadnieniem, wskazania sposobu ustalenia okresu, od kt6rego wprowadzane jest ograniczenie 
liczby kadencji (w zatqczeniu opinia prawna prof. H. Izdebskiego). 

3. Administracja wyborcza 

Negatywnie oceniamy zaproponowany spos6b stworzenia nowej, wyborczej administracji specjalnej. 
Przede wszystkim odrzucamy proponowane w projekcie uniemoiliwienie kontroli sqdowej 
w stosunku do rozstrzygnie:c w sprawach okre:g6w i obwod6w gtosowania. 

4. Budiet obywatelski (art. 1 pkt 1): 

Negatywnie opiniujemy propozycje dotyczqce budietu obywatelskiego, poniewai: 

- powodujq niepotrzebne usztywnienie stosowanych rozwiqzan, kt6re spotecznosci lokalne (organy gminy 

wraz z mieszkancami) wypracowaty przez kilka lat, wyciqgajqc wnioski z konkretnych doswiadczen 

i uwarunkowan; oznacza to zlekcewaienie i odrzucenie tego dorobku; 

- zmniejszaja w istocie wptvw rady gminy na ksztatt tej cze:sci prac nad budietem; 

- narzucaja obligatoryjne stosowanie jednego, sztywnego rozwiqzania w miastach na prawach powiatu. 


Uwaiamy jednak, ie jest potrzebna og61na podstawa prawna, dlatego proponujemy dodanie nowego uste:pu 
3 wart. Sa u.s.g., w brzmieniu: ,,3. Szczeg61nq /ormq konsultacji jest zasit:gnit:cie opinii w sprawie 
wydatkowania czt:sci srodk6w budietu gminy (budiet partycypacyjny). Rada gminy w uchwale, 0 kt6rej 
mowa w ust. 2, dotyczqcej tej /ormy konsultacji, moie takie okreslic ich zasit:g terytorialny i zakres 
podmiotowy oraz spos6b uwzglt:dnienia ich wyniku w procedurze uchwalania budietu gminy." 

5. Skarbnik gminy (art. 1 pkt 3 a oraz pkt 11): 

Przesunie:cie skarbnika wytqcznie do struktury wykonawczej nie jest zgodne z motywem 
ustanowienia tej funkcii w ustroju gminy. Dziatanie skarbnika - gf6wnego ksi-:gowego budietu, a nie urze:du 
- polega m.in. na kontroli wykonywania uchwaty budietowej rady gminy, co naste:puje poprzez udzielanie 
lub od-mowe: kontrasygnaty dla okreslonych czynnosci w6jta/ burmistrza, zwiqzanych 
z wykonywaniem budietu. 

Podkreslamy, ie zmiana ta oznacza zmniejszenie znaczenia organu stanowiacego wobec wykonawczego. 

6. Biura organ6w stanowiClcych JST: 

Popierajqc zamiar wzmocnienia biur organ6w stanowiqcych, zwracamy uwage: na wady w niekt6rych 
przepisach: 
a) nieprecyzyjna definicja formy organizacyjnej, wprowadzenie niezdefiniowanych w projekcie ani innych 
aktach prawnych pojec "jednostki organizacyjnej" i "zwierzchnika stuibowego", kolizja z zapisami ustawy 
o pracownikach samorzqdowych (brak przepis6w zmieniajqcych u.o.p.s.); 

b) kr6tki czas na wprowadzenie zmian (14 dni od ogtoszenia) spowoduje problemy organizacyjne a nawet 

paralii urze:d6w w zakresie obstugi organizacyjnej organ6w stanowiqcych. 


Warszawa, 29 listopada 2017 r. 

(-) Marek Olszewski (-) Zygmunt Frankiewicz (-) Krzyszto! Zuk 
Zwiqzek Gmin Wiejskich RP Zwiqzek Miast Polskich Unia Metropolii Polskich 

(-) Stanislaw Bodys (-) Edmund Kaczmarek (-) Adam Struzik (-) Jacek Krywult 
Unia Miasteczek Polskich Zwiqzek Powiatow Polskich ZWiqzek Wojewodztw RP Og61nopolskie Porozumienie 

Organizacji Samorzqdowych 


