UCHWAŁA NR XLVI/423/2017
RADY GMINY PABIANICE
z dnia 27 października 2017 roku
w sprawie rozpatrzenia wniosku zebrania wiejskiego sołectwa Górka Pabianicka dotyczącego
przeznaczenia środków funduszu sołeckiego

Na podstawie art. 5 ust. 10 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim
(Dz. U. z 2014 r. poz. 301) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uwzględnić wniosek zebrania wiejskiego sołectwa Górka Pabianicka z dnia
16 października 2017 r. dotyczący przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w projekcie
budżetu Gminy na rok 2018, w kwocie 28.060,61 zł na zadania:
1) Profilaktyka prozdrowotna dla mieszkańców Górki Pabianickiej – 15.000,00 zł
2) Piknik rodzinny dla mieszkańców Górki Pabianickiej – 5.060,61 zł
3) Zakup namiotów plenerowych i zestawów stołowo – ławkowych – 6.000,00 zł
4) Organizacja pikniku rodzinnego z okazji Dnia Matki, Dnia Ojca i Dnia Dziecka 2.000,00 zł
§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Pabianice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Pabianice
Marek Muszczak

UZASADNIENIE
W dniu 3 października 2017 r. wpłynął do Wójta Gminy wniosek Rady Sołeckiej sołectwa
Górka Pabianicka o przeznaczeniu funduszu sołeckiego w kwocie 28.060,61 zł w roku
budżetowym 2018 na zadania:
1) Profilaktyka prozdrowotna dla mieszkańców Górki Pabianickiej – 15.000,00 zł
2) Piknik rodzinny dla mieszkańców Górki Pabianickiej – 5.060,61 zł
3) Zakup namiotów plenerowych i zestawów stołowo – ławkowych – 6.000,00 zł
4) Organizacja pikniku rodzinnego z okazji Dnia Matki, Dnia Ojca i Dnia Dziecka 2.000,00 zł
W dniu 6 października 2017 r. Wójt poinformował Sołtysa, że wniosek ten nie może zostać
uwzględniony w projekcie budżetu gminy na rok 2018, bowiem nie spełnia warunków art. 5
ust. 4 ustawy z dnia 21 lutego 2017 r. o funduszu sołeckim, to jest wniosek został złożony po
terminie. Jednocześnie Wójt poinformował o przysługującym uprawnieniu sołtysa.
W dniu 16 października br. wpłynął do Przewodniczącego Rady Gminy za pośrednictwem
Wójta Gminy wniosek ponownie uchwalony przez zebranie wiejskie tj. w terminie zgodnym
z § 8 ww ustawy.
Art. 5. ustawy z dnia 21 lutego 2017 r. o funduszu sołeckim
1. Warunkiem przyznania w danym roku budżetowym środków z funduszu jest złożenie do wójta
(burmistrza, prezydenta miasta) przez sołectwo wniosku.
2. Wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co
najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.
3. Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze
sołectwa w ramach środków określonych dla danego sołectwa na podstawie informacji, o której
mowa w art. 3 ust. 2, wraz z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem.
4. W terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, którego dotyczy wniosek,
sołtys przekazuje wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) wniosek celem uwzględnienia go w
projekcie budżetu gminy.
5. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) w terminie 7 dni od dnia otrzymania odrzuca wniosek
niespełniający warunków określonych w ust. 2–4, jednocześnie informując o tym sołtysa.
6. Sołtys może w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 5, podtrzymać
wniosek niespełniający warunków określonych w ust. 2–4, kierując go do rady gminy za
pośrednictwem wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
7. W przypadku, gdy wniosek został odrzucony przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) z powodu
niespełnienia warunków określonych w ust. 2 lub 3, zebranie wiejskie może ponownie uchwalić
wniosek.
8. Sołtys, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 5, przekazuje radzie
gminy za pośrednictwem wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wniosek ponownie uchwalony przez
zebranie wiejskie.
9. W przypadku podtrzymania wniosku przez sołtysa, rada gminy rozpatruje ten wniosek w terminie
30 dni od dnia jego otrzymania. Rada gminy odrzuca wniosek niespełniający warunków określonych
w ust. 2–4 lub podtrzymany po terminie, o którym mowa w ust. 6. Wójt (burmistrz, prezydent
miasta) związany jest rozstrzygnięciem rady gminy.
10. W przypadku ponownie uchwalonego wniosku, rada gminy rozpatruje ten wniosek w terminie 30
dni od dnia jego otrzymania. Rada gminy odrzuca wniosek niespełniający warunków określonych w
ust. 2 lub 3 lub przekazany po terminie, o którym mowa w ust. 8. Wójt (burmistrz, prezydent miasta)
związany jest rozstrzygnięciem rady gminy.
11. Uchwalając budżet, rada gminy odrzuca wniosek sołectwa, w przypadku gdy zamierzone
przedsięwzięcia nie spełniają wymogów określonych w art. 2 ust. 6 lub 7.

