
UCHWAŁA NR XXI/181/2020
RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO

z dnia 29 lipca 2020 r.

w sprawie uchylenia Uchwały Rady Powiatu Wągrowieckiego w sprawie określenia zasad i trybu 
przeprowadzenia konsultacji budżetu obywatelskiego dla Powiatu Wągrowieckiego.

Na podstawie art. 3d ust. 2 i 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 920) Rada Powiatu Wągrowieckiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchyla się Uchwałę nr VIII/56/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 24 kwietnia 2019 roku 
w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji budżetu obywatelskiego dla Powiatu 
Wągrowieckiego. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wągrowieckiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego. 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu 

Małgorzata Osuch
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Uzasadnienie
DO UCHWAŁY NR XXI/181/2020  RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 29 lipca 2020 roku 
w sprawie uchylenia Uchwały Rady Powiatu Wągrowieckiego w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia 
konsultacji budżetu obywatelskiego dla Powiatu Wągrowieckiego. W 2019 roku w głosowaniu na poszczególne 
zadania w ramach budżetu obywatelskiego na 2020 rok, oddano łącznie 15 150 głosów, w tym w formie 
papierowej 15 114. W związku z trwającym w kraju stanem epidemii i ograniczeniami zalecanymi przez służby 
sanitarne zasadnym jest zminimalizowanie sytuacji mogących narazić mieszkańców na zakażenie COVID-19. 
Dotychczasowa praktyka zbierania i oddawania głosów na zadania w ramach budżetu obywatelskiego Powiatu 
Wągrowieckiego przede wszystkim w wersji papierowej mogłoby to ryzyko zwiększyć.   Ponadto w związku 
z epidemią pogorszyła się sytuacja finansowa samorządów w Polsce. W przypadku Powiatu Wągrowieckiego strata 
finansowa udziałów w dochodach z podatków od osób fizycznych i prawnych w stosunku do planu finansowego 
wyniosła według stanu na dzień 31 maja 2020 r. 957.655,00 zł. W związku z powyższym procedura realizacji 
Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok zostaje wstrzymana. Oznacza to, że w tym roku nie odbędzie się nabór 
wniosków od mieszkańców z propozycjami zadań i projektów.  Jednocześnie deklaruje się chęć ponownego 
uruchomienia w/w procedury po zakończeniu stanu epidemii oraz wyeliminowaniu jej skutków dla budżetu 
powiatu.   Uchwała poddana została konsultacjom na stronie bip.wagrowiec.pl w dniach od 09.07.2020r. do dnia 
15.07.2020 r. (do godziny 15:00). W wyniku przeprowadzonych konsultacji nie wniesiono uwag do 
przedmiotowego projektu uchwały. 
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