
ZARZĄDZENIE NR 10/2020 
WÓJTA GMINY OBROWO 

z dnia 5 lutego 2020 r. 

w sprawie odmowy przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie wyodrębnienia funduszy 
sołeckich 

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r., 
poz. 506 ze zm.) oraz Uchwały Nr VII/42/2019 Rady Gminy Obrowo z dnia 28 marca 2019r. w sprawie 
przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Obrowo 

- zarządza się, co następuje: 

§ 1. Odmawiam przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat oczekiwań w sprawie przyznania 
funduszy sołeckich w Gminie Obrowo. 

§ 2. Uzasadnienie odmowy przeprowadzenia konsultacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej 
w Urzędzie Gminy Obrowo oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo. 

 

  
 

Wójt Gminy Obrowo 
 
 

Andrzej Wieczyński 
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Uzasadnienie

W dniu 27 stycznia 2020r. organizacja pozarządowa mająca siedzibę na terenie Gminy Obrowo złożyła
do Wójta Gminy Obrowo wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych na temat oczekiwań
w sprawie przyznania funduszy sołeckich w Gminie Obrowo. Wniosek spełniał wymogi § 2 ust. 3 Uchwały
Nr VII/42/2019 Rady Gminy Obrowo z dnia 28 marca 2019r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Obrowo.

Wójt Gminy Obrowo po rozpatrzeniu ww. wniosku podjął decyzję o odmowie przeprowadzenia
konsultacji społecznych.

Kwestia wyodrębnienia funduszy sołeckich została uregulowana w ustawie z dnia 21 lutego 2014r.
o funduszu sołeckim (t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 301 ze zm.), która w art. 2 ust. 1 stanowi, iż to rada gminy
rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz, podejmując uchwałę,
w której wyraża zgodę albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu. Uchwała powinna być podjęta
do 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy. Wskazana ustawa nie przewiduje w tej kwestii
obowiązku przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy czy też danego sołectwa. Wójt
Gminy Obrowo stoi na stanowisku, iż mieszkańcy Gminy Obrowo mają możliwość przekazywania swoim
przedstawicielom (radnym, sołtysom) opinii i oczekiwań dotyczących wyodrębnienia funduszu sołeckiego.
Z kolei ww. przedstawiciele, zgłaszane przez mieszkańców postulaty, mogą i powinni przedstawiać na
sesjach Rady Gminy Obrowo, a zwłaszcza na sesji, na której podejmowana będzie uchwała dot.
wyodrębnienia ww. funduszu.

W związku z powyższym nie ma konieczności przeprowadzania konsultacji społecznych w sprawie
objętej wnioskiem.
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