
 
PROJEKT 

UCHWAŁA NR ………..... 2022 
RADY MIASTA ZIELONA GÓRA 

 
z dnia …. listopada 2022 r. 

 
 

w sprawie zawieszenia przeprowadzania konsultacji społecznych w formie budżetu 
obywatelskiego w zakresie projektów  przewidzianych do realizacji w 2023 roku oraz 

nieprzeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego  
w zakresie projektów przewidzianych do realizacji w 2024 roku  

 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.1)), art. 12 pkt 11 oraz art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 
r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 112 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 pkt 
1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym 
na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.2)) uchwala się, co następuje: 

 
     

§ 1. W związku z realizacją zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku 

z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: 

1) zawiesza się przeprowadzenie konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego, o którym 

mowa w art. 5a ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w zakresie projektów 

przewidzianych do realizacji w 2023 roku; 

2) postanawia się nie przeprowadzać konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego, 

o którym mowa w art. 5a ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w zakresie 

projektów przewidzianych do realizacji w 2024 roku. 

 

§ 2. Określa się, że projekty przewidziane do realizacji w 2023 r. będą realizowane w 2027 r. 

 

§ 3. Do chwili podjęcia uchwały nie zostały zgłoszone projekty przewidziane do realizacji w 2023 

roku, w konsekwencji nie wprowadza się zasad postępowania z tymi projektami.  

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra. 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubuskiego. 

 

Przedkładam projekt uchwały 
Rady Miasta Zielona Góra 

 

PREZYDENT MIASTA 

(-) 

mgr inż. Janusz Kubicki 

 
Zielona Góra, 14  listopada 2022 r. 

 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.  U. z 2022 r. poz. 583, 1005, 1079 i 1561. 
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087, 1383, 1561, 

1692, 1733 i 2185. 



NS-02-02 

UZASADNIENIE 
do projektu uchwały 

Zgodnie z § 54 ust. 3 Statutu Miasta. 
Nie dotyczy uchwał w sprawach budżetu. 
wydanie 6 formularz obowiązuje  

od 13 września 2021 r. 

 

 

 

 
 
 
 
 

1. Podstawa prawna uchwały. 
Art. 112 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z 

konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa stanowi, że w związku z realizacją zadań związanych 
z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, rada 
miasta na prawach powiatu może podjąć uchwałę o: nieprzeprowadzaniu konsultacji społecznych w 
formie budżetu obywatelskiego w zakresie projektów przewidzianych do realizacji w 2024r. oraz 
zawieszeniu przeprowadzania konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego w zakresie 
projektów, przewidzianych do realizacji w 2023r. rada miasta określa rok, w którym projekty 
przewidziane do realizacji w 2023r. będą realizowane.  

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym od do wyłącznej właściwości rady 
gminy należy stanowienie winnych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy 

Art. 12 pkt 11 oraz art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy o samorządzie powiatowym określa, że do wyłącznej 
właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał winnych sprawach zastrzeżonych ustawami 
do kompetencji rady powiatu oraz że funkcje organów powiatu w miastach na prawach powiatu 
sprawuje rada miasta. 

 
 

2. Zamierzone cele uchwały.  
Podjęcie uchwały pozwoli również na scentralizowanie działań wokół pomocy obywatelom Ukrainy. 

Zawieszenie oraz nieprzeprowadzenie procedury konsultacji społecznych w postaci budżetu 
obywatelskiego umożliwi dokończenie zobowiązań z poprzednich edycji, pozwoli na polepszenie 
procedury wyboru projektów oraz pozwoli na urealnienie możliwości realizacji przyszłych zobowiązań.  

 
 

3. Określenie przewidywanych skutków proponowanych rozwiązań, m. in. społecznych, 
ekonomicznych, gospodarczych, organizacyjnych, prawnych. 
Prowadzone na terenie miasta Zielona Góra zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 

powodują duże zaangażowanie, zarówno pracowników samorządowych, jak również organizacji 
pozarządowych i aktywistów miejskich. Pomoc taka wiąże się również z zaangażowaniem 
nieplanowanych zasobów finansowych oraz rzeczowych. 

Zapisy ustawy nakładającej na miasta na prawach powiatu obowiązek corocznego wyboru 
projektów obywatelskich do realizacji w ciągu jednego roku i o określonej wartości, powodują 
nawarstwianie się zobowiązań, często niezwykle trudnych do realizacji (ze względu na rosnące 
koszty, inflację, zmieniające się przepisy), co powoduje obniżenie jakości wykonania budżetu 
obywatelskiego.  

Należy także wziąć pod uwagę trudności firm wykonawczych, które borykają się z narastającym 
brakiem pracowników, wśród których dużą liczbę stanowią pracownicy ukraińscy, powracający do 
swojego kraju, w celu jego obrony przed rosyjskim agresorem. Brak pracowników powoduje, że w 
przetargach na wykonanie zadań inwestycyjnych nie ma oferentów, co skutkuje powtarzaniem 
procedur i wydłużaniem czasu realizacji, który jest ograniczony ustawą do jednego roku. 

Wybór kolejnych projektów do realizacji, w sytuacji konieczności dokończenia zadań z poprzednich 
edycji spowoduje nagromadzenie zadań, trudnych do prawidłowego wykonania. Zmienna, trudna do 
przewidzenia polityka fiskalna, rewolucja w systemie podatkowym oraz co za tym idzie 
nieustabilizowana sytuacja finansowa miasta wpływają na realizację wszystkich miejskich zadań, w 
tym także zadań wybranych w Zielonogórskim Budżecie Obywatelskim.  

 
 

4. Określenie skutków proponowanych rozwiązań po połączeniu Miasta z Gminą. 
Brak 
 
 

5. Określenie skutków finansowych oraz źródeł ich pokrycia. 1* 
Podjęcie uchwały spowoduje ograniczenie wydatków na realizację zadań budżetu obywatelskiego. 
 

 
1* w uzgodnieniu ze Skarbnikiem Miasta 
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6. Opinie uprawnionych podmiotów. 2** 
Przedmiot projektu należy do sfery zadań publicznych w rozumieniu przepisów o pożytku 

publicznym i o wolontariacie, dlatego wymaga poddania konsultacjom z organizacjami 
pozarządowymi. 

Ponadto projekt powinien uzyskać opinie: Rady Dzielnicy Nowe Miasto oraz Zielonogórskiej Rady 
Seniorów. 
 
 
 
 
…………………………………………………………..……… 
data, podpis z-cy Prezydenta lub SM albo FM 
 
 
 
 
………………………………..………..…… 
data, podpis kierownika kom. org. urz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2** m. in.: organizacji pozarządowych, związków zawodowych, Rady Dzielnicy Nowe Miasto, Młodzieżowej Rady Miasta, Rady 

ds. Osób Niepełnosprawnych, Zielonogórskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Lubuskiego Kuratora Oświaty. 
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