
ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE
WOJEWODY LUBUSKIEGO
Nr NK-I.4131.122.2015.AZie

z dnia 24 lipca 2014 r.

Burmistrz Miasta Żary
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: 

Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) stwierdzam nieważność doręczonego w dniu 25 czerwca 2014 r. 
zarządzenia Burmistrza Miasta Żary Nr 141/15 z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zasad 
Budżetu Obywatelskiego miasta Żary na rok 2016, w następującej w części:

- w załączniku Nr 1 Zasady „Budżetu Obywatelskiego” miasta  Żary na rok 2016 do ww. zarządzenia 
w pkt 5 w zakresie słów: „posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej w Żarach”;

- w załączniku Nr 2 stanowiącym Wniosek o ujęcie zadania e budżecie obywatelskim miasta Żarty na 
2016 r. w zakresie słowa:  „zameldowania” oraz oświadczenia: „Jednocześnie składając niniejszy 
wniosek oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie 
niezbędnym do rozpatrzenia wniosku o ujęcie zadania w Budżecie Obywatelskim miasta Żary na 
2015r. (art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, 
Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”,

- w załączniku Nr 3 stanowiącym Wzór ankiety do głosowania w zakresie oświadczenia o wyrażeniu 
zgody na przetwarzanie danych osobowych: „Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do: weryfikacji poprawności danych w ramach 
prowadzonych konsultacji Budżetu Obywatelskiego miasta Żary na 2016 rok. Uprzedzony 
o odpowiedzialności karnej z art. 233 k.k. oświadczam, że dane są zgodne ze stanem faktycznym. Po 
dokonanej weryfikacji dane ulegną zniszczeniu.”

Uzasadnienie
Burmistrza Miasta Żary w dniu 22 czerwca 2015r. wydał zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad 

Budżetu Obywatelskiego miasta Żary na rok 2016.

Po dokonaniu analizy prawnej organ nadzoru stwierdza, że w kwestionowanej części zarządzenie 
istotnie narusza prawo, tj. art. 23 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.),art.1 ust. 1, art. 5a ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie 
gminnym  zm.) oraz art.233 § 6 kodeksu karnego.

Określając Zasady Budżetu Obywatelskiego miasta Żary na rok 2016 , które stanowią załącznik Nr 
1 do ww. Zarządzenia w pkt 5 burmistrz postanowił, że propozycje projektów do zrealizowania w ramach 
Budżetu Obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec Żar posiadający czynne prawo wyborcze do 
Rady Miejskiej w Żarach. W załączniku Nr 2 do zarządzenia ustalił, że osoba składająca wniosek o ujęcie 
zadania w Budżecie Obywatelskim miasta Żary na 2016 rok winna wskazać swoje miejsce zameldowania 
oraz złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wzór ankiety do 
głosowania, który stanowi załącznik Nr 3 do ww. aktu zawiera natomiast oświadczenie o wyrażeniu 
zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zobowiązanie składającego dokument do złożenia 
oświadczenia o prawdziwości zamieszczonych w nim danych pod sankcją odpowiedzialności karnej.

Wskazane uregulowania istotnie naruszają prawo i konieczne jest stwierdzenie ich nieważności.
W ocenie organu nadzoru kręgu osób uprawnionych do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie 
przeznaczenia części wydatków z ogólnego budżetu miasta na wskazane przez mieszkańców  propozycje 
zadań nie można ograniczyć do mieszkańców posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej 
w Żarach. Krąg osób uprawnionych do udziału w konsultacjach określa art. 5 a ust. 1 ustawy
o samorządzie gminnym. Zgodnie ze wskazanym przepisem konsultacje przeprowadza się 
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z mieszkańcami gminy, ustawa nie zawęża katalogu tych osób do tych jedynie, którzy legitymują się 
czynnym prawem wyborczym do rady czy zameldowaniem na terenie danej jednostki samorządu 
terytorialnego.Powyższe znajduje odzwierciedlenie również w art. 1 ust.1  ustawy o samorządzie 
gminnym, który stanowi, że  wspólnotę samorządową stanowią mieszkańcu gminy. Wspólnotę 
samorządowa tworzą jej mieszkańcy- osoby trwale związane z tą wspólnotą, zamieszkujące w danej 
jednostce. Tak więc brak zameldowania na terenie gminy czy czynnego prawa wyborczego nie pozbawia 
osoby stale zamieszkującej w gminie statusu członka wspólnoty samorządowej. Dokonując wykładani 
art.5a ww. ustawy należy stwierdzić, że  pojęcie „mieszkaniec gminy” jest tożsame z pojęciem „ osoby 
stale zamieszkującej na obszarze gminy”. Natomiast zgodnie z art. 25 k.c.  miejscem zamieszkania osoby 
fizycznej jest miejscowość, w której ta osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu. O zamieszkiwaniu  
osoby w danej miejscowości nie decyduje  zameldowanie pod konkretnym adresem, ale to, że dana osoba 
przebywa w danej  miejscowości
z zamiarem stałego pobytu. Uzależnienie  uprawnienia do udziału w konsultacjach od zameldowania, 
czynnego prawa wyborczego narusza w sposób istotny art. 5a i art. 1 ust. 1 ustawy o samorządzie 
gminnym.

Stanowisko organu nadzoru potwierdza orzecznictwo sądów administracyjnych (por. wyrok WSA 
w Gliwicach z dnia 14 stycznia 2014 r. sygn. akt I SA/Gl 1291/13, w Opolu z dnia 13 czerwca 2006 r., 
sygn. akt II SA/Op 213/06, wyrok NSA z dnia 8 grudnia 2011 r., sygn. akt II OSK 1562/11).

Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanie danych osobowych może 
być dokonane ze względu na dobro publiczne, dobro osoby, której dane dotyczą, lub dobro osób trzecich 
w zakresie i trybie określonym ustawą. Zakresem podmiotowym tej ustawy objęto organy państwowe, 
organy samorządu terytorialnego oraz państwowe i komunalne jednostki organizacyjne (art. 
3 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych). Według art. 23 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy o ochronie danych 
osobowych, przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy: jest to niezbędne dla 
zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa; jest to niezbędne 
do wykonania określonych zadań realizowanych dla dobra publicznego. Do wprowadzenia zarządzenia 
dotyczącego zasad Budżetu Obywatelskiego oraz do legitymowania, czy osoba będąca inicjatorem 
zadania oraz biorąca udział w prowadzonej ankiecie jest mieszkańcem gminy, nie jest niezbędne 
przetwarzanie danych osobowych (wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 10 maja 2013 r., sygn. akt III 
SA/Wr 140/13). Ponadto istotne w niniejszej sprawie jest również to, że przetwarzanie danych 
osobowych, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, winno być niezbędne 
dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku oraz do wykonania zadań. Warunek 
"niezbędności" zachodzi wówczas gdy rezygnacja z przetwarzania danych osobowych uniemożliwia lub 
w znacznym stopniu utrudnia wykonanie zadań. Niedopuszczalne jest więc przetwarzanie danych 
osobowych (m.in. zbieranie lub udostępnianie) na zapas i w zakresie szerszym niż to jest 
usprawiedliwione celami realizowanymi przez administratora danych (wyrok NSA w Warszawie z dnia 
20 lutego 2013 r., sygn. akt I OSK 258/12). Zatem wprowadzenie przez Burmistrza Miasta Żary 
obowiązku, by wniosek o ujęcie zadania w Budżecie Obywatelskim miasta Żary na 2015 rok oraz ankieta 
do głosowania zawierały zgodę na przetwarzanie danych osobowych - stanowi przekroczenie zakresu 
upoważnienia. .

Natomiast zgodnie z art. 233 § 6 kodeksu karnego, przepisy § 1-3 oraz 5 stosuje się odpowiednio do 
osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania 
oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej. Należy zatem uznać określony w ankiecie do 
głosowania (załącznik Nr 3 do zarządzenia) wymóg złożenia oświadczenia o prawdziwości 
zamieszczonych w niej danych pod sankcją odpowiedzialności karnej za istotnie naruszający prawo, gdyż 
tylko przepis ustawy może przewidywać możliwość odebrania takiego oświadczenia pod rygorem 
odpowiedzialności karnej.

W tym stanie rzeczy należało orzec jak na wstępie.
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Od niniejszego rozstrzygnięcia służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. w terminie 30 dni od doręczenia rozstrzygnięcia za 
pośrednictwem Wojewody Lubuskiego.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności 
zarządzenia organu gminy wstrzymuje jego wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem 
nieważności, z dniem doręczenie rozstrzygnięcia nadzorczego.

 

z up. Wojewody Lubuskiego
Dyrektor Wydziału Nadzoru 

i Kontroli

Teresa Kaczmarek
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