
Projekt z dnia 6 listopada 2013r.
Pr awn y  

Elżbieta Mikitów-Pakurs
Uchwała Nr ___________

Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 
z dnia

w sprawie rozpatrzenia wniosku Sołectwa Żyrowa o przyznanie środków z funduszu 
sołeckiego na 2014r.

Na podstawie art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim (Dz.U.Nr 52, 
poz.420 zmiany: Nr 157, poz.1241) Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala, co następuje:

§i.

Odrzuca się wniosek Sołectwa Żyrowa z dnia 23 września 2013r. o przyznanie środków 
z funduszu sołeckiego na rok 2014, złożonego do Burmistrza Zdzieszowic w dniu 30 września 
2013r., z przyczyn określonych w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§ 3 .

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
z dnia

Zgodnie z art.4 ust. 6 ustawy z dnia 20 lutego 2009r, o funduszu sołeckim (Dz.U. Nr 52, poz.420 
wraz z późn.zm.) do Rady Miejskiej w Zdzieszowicach wpłynął przekazany przez Burmistrza 
wniosek sołtysa wsi Żyrowa pana Józefa Wilczka w sprawie podtrzymania złożonego w dniu 30 
września 2013r. do Burmistrza wniosku o przeznaczeniu środków finansowych z funduszu 
sołeckiego na rok 2014, który został odrzucony przez Burmistrza Zdzieszowic. Rada Gminy jest 
zobowiązana w terminie 30 dni dokonać rozpatrzenia wniosku celem jego uwzględnienia bądź też 
odrzucenia.
Ustawodawca w art. 4 ust. 3 ustawy, wskazał minimalną merytoryczną treść wniosku. Dla uznania 
jego prawidłowości niezbędne jest:
a) wskazanie przedsięwzięcia realizowanego w ramach funduszu sołeckiego. Chodzi tu oczywiście 
jedynie o takie przedsięwzięcia, których realizacja będzie jednocześnie realizacją zadań, o których 
mowa w art. 1 ust. 3 ustawy. Ustawodawca nie ogranicza ilości przedsięwzięć finansowanych ze 
środków funduszu. Jedynym ograniczeniem jest koszt ich realizacji oraz wysokość przyznanych 
sołectwu środków. We wniosku sołectwo musi podać konkretne przedsięwzięcia, na które chce 
przeznaczyć środki z puli funduszu sołeckiego;
b) wskazanie szacunkowych kosztów realizacji zadań objętych wnioskiem;
c) uzasadnienie wyboru zadań.
W badanym wniosku z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Żyrowa z dnia 23 września 20ł3r. brak jest 
wskazania konkretnego przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołeckiego. We
wniosku wskazano w ramach „przedsięwzięcia 1” dwa zadania alternatywne do realizacji:
„ Przedsięwzięcie 1
Cel strategiczny 2. Budowa nowoczesnej infrastruktury publicznej.
Cel operacyjny 2,1 Poprawa stanu dróg w Żyrowej 
Zadanie 2,1,1 Przebudowa wraz z poszerzeniem ulic tj.

Dzierżonia -  Karola Miarki 
Koprka, Poprzeczna

lub z poz. 2.1.2 Przebudowa ulic Ogrodowa, Boczna, Korfantego, Hrabiego von Gaschin, 
Zapłocie, Koszyka

kwota do zrealizowania na w/w zadanie 24.700,00 PLN”

Ustawa nie upoważniła ani Burmistrza ani sołtysa do zdecydowania za Zebranie Wiejskie, które 
z przedstawionych zadań ma zostać zrealizowane, wniosek uchwala wyłącznie zebranie wiejskie. 
Wskazane w wniosku szacunkowe koszty realizacji w wysokości 24.700 zł nie mogą zostać 
przyjęte jako prawidłowe, gdyż niemożliwym jest zrealizowanie tak szeroko ujętego zamierzenia 
zawierającego 4 przedsięwzięcia (zadanie 2.1.1) lub 6 przedsięwzięć(zadanie 2.1.2). Realizacja tak 
szerokiego frontu prac wymaga opracowania dokumentacji projektowej oraz zabezpieczenia 
środków finansowych liczonych w setkach tysięcy złotych.
W związku z niezgodnością wniosku z ustawowymi wymogami Rada Miejska w Zdzieszowicach 
odrzuca wniosek sołtysa wsi Żyrowa i podtrzymuje stanowisko Burmistrza w tej sprawie.
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