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UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY STARA BIAŁA
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia podtrzymanego przez sołtysa wniosku sołectwa Nowe Proboszczewice
o przeznaczenie środków funduszu sołeckiego na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506, 1309, 1696 i 1815) oraz art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu soleckim (Dz. U. poz.
301) uchwala się, co następuje:
§ 1. Odrzuca się wniosek sołectwa Nowe Proboszczewice o przeznaczenie środków funduszu sołeckiego na
2020 rok.
§ 2. Uzasadnienie stanowi załącznik do uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Pierwotnie złożony wniosek przez sołtysa sołectwa Nowe Proboszczewice o przeznaczenia środków
z funduszu sołeckiego na 2020 r. stosownie do przepisów art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r.
o funduszu sołecki (Dz.U. z 2014 r. poz. 301) został odrzucony przez Wójta z powodu niespełnienie
warunku, o którym mowa w art. 5 ust. 3 cytowanej ustawy. We wniosku nie wskazano dokładnie
przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w sołectwie, ich uzasadnienia oraz nie oszacowano ich kosztów.
Ponadto uchwała zebrania wiejskiego nie została oznaczona numerem porządkowym oraz dokonano
nieprawidłowego powierzenia wykonania uchwały organowi do tego nieuprawnionemu (zamiast sołtysowi
wykonanie powierzono wójtowi).
Wójt w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 5 ust. 5 ustawy poinformował o możliwości
podtrzymania przez sołtysa wniosku w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o jego odrzuceniu
poprzez skierowanie go za pośrednictwem Wójta do Rady Gminy (zgodnie z art. 5 ust. 6) oraz
o możliwości zwołania zebrania wiejskiego w celu ponownego uchwalenia prawidłowego wniosku, który
powinien być przekazany, za pośrednictwem Wójta, Radzie Gminy w terminie 7 dni od dnia otrzymania
niniejszej informacji (zgodnie art. 5 ust. 7-8), tj. do dnia 3 października 2019 r.
W ustawowym terminie nie wpłynął do Rady Gminy ani ponownie uchwalony wniosek spełniający
warunki określone w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o funduszu sołeckim, ani wniosek podtrzymany.
Dnia 4 października 2019 roku (po ustawowym terminie) do Rady Gminy wpłynęło pismo sołtysa
sołectwa Nowe Proboszczewice nie sformułowane jasno, że podtrzymuje wniosek, mające na celu
uzupełnienie odrzuconego przez Wójta wniosku o brakujące dane, nie zmieniające przy tym zadań w nim
ujętych.
Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o funduszu sołeckim wniosek uchwala zebranie wiejskie. W związku
z tym, uzupełnienie wniosku może nastąpić jedynie poprzez uchwalenie prawidłowego wniosku na
ponownie zwołanym zebraniu wiejskim i przekazanie Radzie Gminy wraz z stosowną dokumentacją
zebrania wiejskiego potwierdzającą jego uchwalenie.
Należy jednak uznać, że Rada Gminy powinna rozpatrzyć pismo stosownie do art. 5 ust. 9 ustawy
o funduszu soleckim. Wobec przedstawionego stanu faktycznego podtrzymany pierwotny wniosek nie
spełnia warunków określonych w art. 5 ust. 3 ustawy, gdyż nie wskazano dokładnie przedsięwzięć
przewidzianych do realizacji w sołectwie, ich uzasadnienia oraz nie oszacowano ich kosztów. Ponadto nie
spełnia warunków określonych w art. 5 ust. 6 ustawy, gdyż został przekazany po terminie.
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