
 

Regionalna Izba Obrachunkowa 

w Zielonej Górze 

65-261 Zielona Góra,  ul. Chmielna 13; tel. 68 329 19 00; fax: 68 329 19 03 

www.zielonagora.rio.gov.pl    e-mail: zielonagora@rio.gov.pl 

 

Zielona Góra, dnia 5 marca 2021 r. 

 

RIO.II.K.613.11.2021 

 

  

Pan  

Dariusz Jacek Legutowski  

Radny  

Rady Miasta Zielona Góra  

 

                                                                                              

 

Odpowiadając na pismo Pana Radnego, które wpłynęło do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Zielonej Górze elektronicznie za pośrednictwem aplikacji e-puap w dniu 

19 lutego 2021 r., dotyczące podjęcia przez Izbę interwencji w sprawie realizacji budżetu 

obywatelskiego Miasta Zielona Góra w 2020 r. wyjaśniam, co następuje. 

Stosownie do dyspozycji art. 5a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z poźn. Zm.) w gminach będących miastami na 

prawach powiatu utworzenie budżetu obywatelskiego jest obowiązkowe, z tym że wysokość 

budżetu obywatelskiego wynosi co najmniej 0,5% wydatków gminy zawartych w ostatnim 

przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu.  

Zgodnie z postanowieniami § 6 pkt 4 uchwały nr XVII.365.2019 r. Rady Miasta 

Zielona Góra z dnia 20 grudnia 2019 r. – Uchwały budżetowej Miasta Zielona Góra na rok 

2020 – wydatki w ramach budżetu obywatelskiego uchwalone zostały w wysokości 

6.958.651 złotych, a zadania które zostały zaplanowane do realizacji zostały wskazane  

w załączniku nr 12 do uchwały budżetowej.  

Na podstawie przepisów art. 30 ust. 2 powołanej wyżej ustawy o samorządzie gminnym  

– wykonywanie budżetu oraz określenie sposobu wykonywania uchwał organu stanowiącego 

należy do zadań organu wykonawczego danej jednostki samorządu terytorialnego. Organ 

wykonawczy j.s.t. odpowiada także za prawidłową gospodarkę finansową gminy i posiada 

wyłączne prawo do dokonywania wydatków budżetowych (art. 60 powołanej wyżej ustawy  

o samorządzie gminnym). 

Jak Pan Radny słusznie zauważył w przesłanym piśmie - ustawa z dnia 2 marca 

2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842) nie wprowadziła zakazu realizacji 

budżetów obywatelskich jak również nie zawiesiła stosowania wskazanych wyżej przepisów 

ustawy o samorządzie gminnym, dotyczących budżetów obywatelskich w 2020 roku.  

Jednocześnie zauważyć należy, że radni Rady Miasta Zielona Góra znając realia wynikające 

z sytuacji epidemicznej, uprawnieni byli do kierowania pod adresem Prezydenta Miasta 

pytań czy interpelacji dotyczących realizacji przez  Prezydenta Miasta budżetu, w tym zadań 
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wynikających z załącznika nr 12, planowanych do realizacji w ramach budżetu 

obywatelskiego.  

Podkreślenia wymaga również to, że uchwała nr VIII.151.2019 Rady Miasta Zielona Góra  

z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu 

obywatelskiego nie przewiduje możliwości zgłaszania projektów do budżetu obywatelskiego 

przez mieszkańców miasta Zielona Góra w formie elektronicznej lub za pośrednictwem 

internetu.  

Wskazuję ponadto, że ocena realizacji budżetu Miasta Zielona Góra za 2020 r. 

możliwa będzie w procedurze absolutoryjnej oraz w procedurze przyjęcia raportu o stanie 

Miasta Zielona Góra w 2020 r.  

Niezależnie od powyższego ocena wykonania budżetu Miasta Zielona Góra za 2020 rok 

zostanie również przedstawiona przez Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Zielonej Górze, zgodnie z dyspozycją art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r.  

o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) w związku z art. 267 

ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2020 r.  

poz. 305.), a opinia Składu Orzekającego Izby, o której mowa wyżej stanowić będzie jeden  

z elementów formalnych procedury podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Prezydenta 

Miasta Zielona Góra za 2020 rok - stosownie do art. 271 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach 

publicznych.  

Wyjaśniam jednocześnie, że Izba w ramach swoich ustawowych uprawnień nie 

posiada instrumentów prawnych do władczego polecenia realizowania przez Prezydenta 

Miasta Zielona Góra określonych wydatków budżetu, w tym w ramach budżetu 

obywatelskiego.  

Jak wskazano wyżej - wyłączne uprawnienie do wykonywania budżetu oraz 

odpowiedzialność za gospodarkę finansową gminy, w tym za realizację wydatków budżetu  

– ciąży na organie wykonawczym jednostki samorządu terytorialnego. 

 

Zastępca Prezesa Izby 

  Joanna Chruściel 

 

 

Klauzula informacyjna  

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze informuje, iż:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:  

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze z siedzibą ul. Chmielna 13, 

65-261 Zielona Góra, którą kieruje Prezes Izby. 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez 

email: iod@zielonagora.rio.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Administratora,  

w sprawach dotyczących korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o udzielenie wyjaśnienia 

w zakresie stosowania przepisów o finansach publicznych na podstawie art. 229 w zw. z art. 231 

Kodeksu postępowania administracyjnego, zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być: podmioty świadczące dla Administratora usługi 

pocztowe, prawne oraz inne organy publiczne, sądy i inni odbiorcy legitymujący się interesem 

prawnym w pozyskaniu danych osobowych.  
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5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej.    

6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z 

instrukcją kancelaryjną obowiązującą u Administratora. 

7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje 

Pani/Panu prawo do:  

• dostępu do treści danych na podstawie art. 15 RODO, z zastrzeżeniem, że udostępniane dane 

osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do 

których zachowania zobowiązany jest Administrator oraz z zastrzeżeniem art. 5 ustawy z dnia 10 maja 

2018 r. o ochronie danych osobowych,  

• sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO,  

• ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO, z zastrzeżeniem przypadków,  

o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; żądanie ograniczenia przetwarzania danych na podstawie  

art. 18 ust. 1 RODO nie wpływa na tok i wynik postępowania,   

8. Nie przysługuje Pani/Panu:  

• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,  

• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,  

• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, ponieważ 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

9. W przypadku gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą 

przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją 

niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przekazania Pani/Panu zawiadomienia  

o przekazaniu pisma według właściwości do rozpoznania organowi właściwemu. 


