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UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIASTA SZCZECIN 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany Uchwały Nr V/154/19 Rady Miasta Szczecin 
z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania Szczecińskiego 
Budżetu Obywatelskiego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w zw. z art. 18 b ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) w związku z art. 9 ust. 2 i art. 13 
ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) Rada Miasta Szczecin 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Uznaje się za niezasadną petycję Pana  o zmianę zapisów 
§ 21 ust. 13 Uchwały Nr V/154/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie 
wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Miasta Szczecin do zawiadomienia strony wnoszącej 
petycję o sposobie jej załatwienia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  
UZASADNIENIE 

Pismem z dnia 30 grudnia 2021 r. Pan zam. przy 
ul.  złożył do Rady Miasta Szczecin petycję w sprawie zmiany 
§ 21 ust. 13 Uchwały Nr V/154/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie 
wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego, poprzez: 

-  rezygnację z obowiązku podania numeru PESEL, 

ewentualnie: 

-  zastąpienie numeru PESEL datą urodzenia mieszkańca,  

a w konsekwencji doprowadzenie do stanu zgodnego z prawem oraz zaprzestania wykluczania 
z możliwości głosowania mieszkańców nie posiadających numeru PESEL (w szczególności 
cudzoziemców). 

Zdaniem wnioskodawcy obowiązek podania numeru PESEL nie wynika z przepisów prawa, 
a Rada Miasta dysponuje możliwością rezygnacji z tych danych używanych wyłącznie w celu 
identyfikacji głosującego. W uzasadnieniu do petycji wnioskodawca powołał się m.in. na wyrok 
NSA z dnia 11 grudnia 2020 r. sygn. akt I GSK 1193/20, w którym sąd stwierdził, iż „nie ulega też 
wątpliwości, że ograniczenie dostępu mieszkańcom gminy do udziału w konsultacjach społecznych 
rozciąga się również na obowiązek wskazania numeru PESEL” oraz na inne wyroki sądów 
administracyjnych, stwierdzających, że stosowanie numeru pesel w procedurze budżetu 
obywatelskiego pozostaje w sprzeczności z obowiązującym prawem.  Wnioskodawca zwrócił 
uwagę, iż w przypadku braku woli rezygnacji z numeru PESEL, władze miasta dysponują 
możliwością wykorzystania w celu identyfikacji danych skróconych tj. daty urodzenia, co 
w powiązaniu z imieniem i nazwiskiem oraz adresem zamieszkania w sposób jednoznaczny 
identyfikuje głosującego. 

Przedmiotowa petycja została przekazana do rozpatrzenia przez Komisję Skarg, Wniosków 
i Petycji RM, która na posiedzeniu w dniu 21 lutego 2022 r. zapoznała się z opiniami prawnymi 
oraz wyjaśnieniami Dyrektora Biura Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Szczecin. Komisja 
jednogłośnie uznała za zasadne stosowanie numer PESEL w procedurze Budżetu Obywatelskiego 
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Miasta Szczecin, który służy przede wszystkim do poprawnego głosowania, a nie do naboru samych 
wniosków. Pozwala to przede wszystkim na jednokrotny akt oddania głosu uczestnika. Z uwagi na 
powyższe Komisja nie podzieliła przedstawionej przez wnioskodawcę petycji argumentacji, tym 
samym uznając ją za bezzasadną. 

Zgodnie z art. 13 Ustawy o petycjach, wnioskodawcy nie przysługuje prawo wniesienia skargi na 
sposób załatwienia przedmiotowej petycji. 

 Przewodniczący Komisji 
ds. Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta 

 
Łukasz Kadłubowski  
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