UCHWAŁA NR XXXIII/306/2016
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU
z dnia 23 listopada 2016 r.
w sprawie wniosku Sołectwa Kosin o przyznanie środków z funduszu sołeckiego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.
Dz.U.2016.446 ze zm.) oraz art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim
(Dz.U.2014.301 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Odrzuca się wniosek Sołectwa Kosin o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2017
uchwalony w dniu 24 września 2016 roku z powodu naruszenia art. 5 ust. 2 ustawy o funduszu sołeckim.
§ 2. Zobowiązuje się Burmistrza Drezdenka do poinformowania Sołectwa Kosin o treści uchwały w sposób
zwyczajowo przyjęty.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Drezdenku
Adam Kołwzan
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UZASADNIENIE
W dniu 2 listopada 2016 roku do Rady Miejskiej w Drezdenku, za pośrednictwem Burmistrza Drezdenka,
wpłynęło pismo Sołtysa wsi Kosi podtrzymujące wniosek o przyznanie środków z funduszu sołeckiego z
żądaniem skierowania go pod obrady Rady Miejskiej.
Rada Miejska w oparciu stanowisko sołtysa wsi Kosin przedstawiane w toku sesji oraz przedłożone
przez Burmistrza Drezdenka dokumenty ustaliła następujący stan faktyczny.
W dniu 24 września 2016 roku we wsi Kosin odbyło się Zebranie Wiejskie, w którym zgodnie z
protokołem wzięło udział 15 uprawnionych do głosowania mieszkańców. Zebranie zostało zwołane na
siedem dni przed odbyciem. W toku tego zebrania podjęta została uchwała nr 1/2016 zawierająca wniosek o
przyznanie środków z funduszu sołeckiego ze wskazaniem konkretnych celów ich przeznaczenia.
Przedmiotowy wniosek został złożony w Urzędzie Miejskim w Drezdenku w dniu 29 września 2016 roku.
Po wstępnej analizie powstała wątpliwość, czy zebranie wiejskie było władne do podejmowania uchwał.
Zgodnie z § 18 ust. 4 Uchwały Nr XXXI/249/2004 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 grudnia 2004
roku w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Drezdenko - Sołectwa Kosin Zebranie
Wiejskie jest zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli uczestniczy w nim 20% mieszkańców uprawnionych
do głosowania. Zgodnie z § 25 ust. 3 Statutu bierne i czynne prawo wyborcze przysługuje mieszkańcom,
którzy wpisani są do rejestru wyborców dla miejscowości Kosin w Gminie Drezdenko. Zgodnie ze spisem
na dzień zebrania 20 % mieszkańców to 22 osoby. Istnieje jednak możliwość podejmowania uchwał bez
wymogu obecności 20 % mieszkańców w przypadku, gdy po zebraniu z brakiem quorum, zwoływane jest
drugie zebranie w tej samej kwestii w terminie 14 dni od pierwszego. W związku z powyższym pismem
z dnia 05.10.2016 r. Sołtys Kosina został wezwany do usunięcia braków formalnych wniosku, poprzez
udzielenie informacji czy przedmiotowe zebranie wiejskie zostało zwołane w trybie przewidzianym po
zebraniu, na którym nie było quorum. W przypadku odbycia spotkania w tym trybie zobowiązano sołtysa
do dostarczenia protokołu z zebrania oraz listy obecności. Na powyższe pismo Sołtys Kosina nie udzielił
odpowiedzi. Mając powyższe na uwadze w dniu 13 października 2016 roku Burmistrz Drezdenka wniosek
odrzucił ze względu na brak stosownej ilości mieszkańców w trakcie Zebrania Wiejskiego w dniu 24
września 2016 roku stwierdzając, iż Zebranie nie było władne do podejmowania uchwał. Zachowując
ustawowy termin, Sołtys Kosina wniósł o przekazanie wniosku Radzie Miejskiej.
Pismem z dnia 31 października 2016 roku Sołtys Kosina dodatkowo zarzucił Burmistrzowi
Drezdenka, iż wniosku nie rozpatrzył w ustawowym terminie 7 dni, z tych też względów jego zdaniem nie
mają zastosowania przepisy art. 5 ust 7- 10 ustawy o funduszu sołeckim.
Zdaniem Rady Miejskiej w Drezdenku materiał zgromadzony w sprawie nie pozostawia żadnych
wątpliwości, iż Zebranie Wiejskie wsi Kosin z dnia 24 września 2016 roku nie było władne do
podejmowania uchwał wobec braku quorum. Z tych też względów Burmistrz Drezdenka słusznie uznał, iż
naruszony został art. 5 ust. 2 ustawy o funduszu sołeckim, albowiem przedłożona uchwała podjęta została z
naruszeniem prawa powodującym jej nieważność. Z tych też względów Rada Miejska odrzuca wniosek.
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