
UCHWAŁA NR XXXVII/387/2021 

RADY GMINY MASŁÓW 

z dnia 28 października 2021 roku 

 

w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa Domaszowice w sprawie przyznania środków 

z funduszu sołeckiego, na rok budżetowy 2022. 

Na podstawie art. 5 ust. 3 i  9 ustawy z dnia 21.02.2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. 

z 2014r. poz. 301 z późn. zm.) oraz  uchwały Nr XLVII/367/14 Rady Gminy Masłów z dnia 27 

marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków 

stanowiących fundusz sołecki  

w związku z podtrzymaniem wniosku sołectwa Domaszowice z dnia 01.10.2021 r.  

w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego, na rok budżetowy 2022 odrzuconego  

z przyczyn formalnych przez Wójta Gminy Masłów pismem z dnia 24.09.2021 r.,  

uchwala się co następuje: 

§ 1 

Rada Gminy Masłów odrzuca wniosek sołectwa Domaszowice o przyznanie środków  

z funduszu sołeckiego na 2022 r. stanowiący załącznik nr 1 do uchwały Nr 2/2021 Zebrania 

Wiejskiego Sołectwa Domaszowice z dnia 21.09.2021 r. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów   

Piotr Zegadło    

 

 

  



UZASADNIENIE 

 

Uchwałą Nr XLVII/367/14 z dnia 27 marca 2014 roku Rada Gminy Masłów wyodrębniła  

w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki. 

W dniu 21 września 2021 r. odbyło się Zebranie Wiejskie  sołectwa Domaszowice, na którym 

przyjęto Uchwałę Nr 2/2021 w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego dla sołectwa 

Domaszowice na 2022 r.  Zgodnie z uchwałą sołectwo zawnioskowało do realizacji dwa 

zadania: 

1. Wykonanie projektu i oświetlenia drogi gminnej pod nazwą ul. Kwiatów Polnych na 

kwotę 30.0000 zł 

2. Przekazanie 50% Funduszu Sołeckiego na inwestycję ul. Mokrej – opłata notariusza  

i geodety w kwocie 16.884,80 zł. 

W dniu 22.09.2021 r. uchwała Nr 2/21 Zebrania Wiejskiego sołectwa Domaszowice wraz  

z załącznikami została złożona w urzędzie gminy. 

Działając na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim1, Wójt 

Gminy Masłów poinformował sołtysa sołectwa Domaszowice o odrzuceniu wniosku, ze 

względu na braki formalne (data doręczenia pisma: 27.09.2021 r.). Wójt wskazał na braki 

formalne wniosku  w zakresie braku uzasadnienia wniosku w części dotyczącej przeznaczenia 

środków z budżetu gminy na wydatki związane z notariuszem i geodetą. Nie wskazano w 

uchwale zebrania wiejskiego związku z przedsięwzięciem sołectwa z wydatkami na notariusza 

lub geodetę. Ustawa wymaga pisemnej formy wniosku sołectwa a to oznacza, że uzupełnienie 

wniosku nie może nastąpić w sposób dowolny na przykład poprzez ustne wyjaśnienia. Wniosek 

ma spełniać wszelkie wymogi formalne określone w art. 5 ust. 2 – 4 ustawy.  

Pismem z dnia 01 października  2021r., z zachowaniem terminu wynikającego z § 5 ust. 6 

ustawy o funduszu sołeckim, sołtys sołectwa Domaszowice poinformował Przewodniczącego 

Rady Gminy Masłów o podtrzymaniu wniosku sołectwa zawartego w uchwale Nr 2/21 

Zebrania Wiejskiego sołectwa Domaszowice z dnia 21 września 2021 r. i zwrócił się  

z wnioskiem o jego rozpatrzenie przez Radę Gminy Masłów.  

Na podstawie art. 5 ust. 9 ustawy o funduszu sołeckim, w przypadku podtrzymania wniosku 

sołectwa odrzuconego przez wójta  z przyczyn formalnych, rada gminy  rozpatruje ten wniosek 

w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania. Z zgodnie z art. 5 ust.9 ustawy o funduszu sołeckim 

rada gminy dokonuje oceny wniosku sołectwa wyłącznie pod kątem spełniania warunków 

formalnych wskazanych w art. 5 ust.2 -4  ustawy o funduszu sołeckim.  

Zgodnie z przepisami wniosek spełnia wymogi formalne, jeżeli:  

-  został złożony z inicjatywy uprawnionych podmiotów (art 5 ust.2 ustawy o f.s.), 

- zawiera wskazanie przedsięwzięcia, oszacowanie kosztów oraz uzasadnienie (art. 5 ust.3 

ustawy o f.s.) 

- został złożony w terminie do 30 września (art. 5 ust. 4 ustawy o f.s.)  

Wniosek sołectwa Domaszowice nie spełnia  warunków formalnych wynikających z art. 5 ust.3 

ustawy o fundusz sołeckim w szczególności w zakresie zadania drugiego.  

Wniosek nie konkretyzuje rodzaju przedsięwzięcia, które ma być realizowane, oszacowania 

kosztów oraz uzasadnienia. Brak tych danych nie pozwoli Radzie Gminy na etapie uchwalania 

budżetu dokonania oceny merytorycznej wniosku sołectwa. Ocena merytoryczna wniosku, 

która dokonywana będzie na etapie uchwalania budżetu wymagać będzie ustalenia związku 

wydatku z realizacją zadań własnych gminy, wpływu na poprawę warunków życia 

mieszkańców i zgodności ze strategią rozwoju gminy (art. 5 ust.11 ustawy o f.s.).   

 

1 t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 301 ze zm. 

 



Wniosek sołectwa, w szczególności w zakresie zadania drugiego, nie wskazuje na jakiej 

podstawie, komu i w jakiej kwocie mają być dokonywane wydatki z tytułu usług geodety  

i notariusza. Wniosek zawiera wadliwe oszacowania gdyż: wysokość funduszu sołeckiego 

wynosi 46.884.80 zł. w zadani 1 wskazuje się kwotę 30.000 zł na zadanie, a w zadaniu drugim 

wskazuje się 50% Funduszu Sołeckiego, podając jednocześnie kwotę 16.884,80 zł.  

Wniosek nie zawiera uzasadnienia czyli nie wskazuje żadnych okoliczności, które uzasadniają 

poniesienie wydatków w nadchodzącym roku budżetowym.   

W związku z opinią prawną z dnia 24.09.2021 r. oraz stanowiskiem zawartym w wystąpieniu 

pokontrolnym Najwyższej Izby Kontroli Delegatura w Opolu, znak: LOP-4101-03-01/2012 z 

dnia 23.07.2012 r. i stanowiskiem opublikowanym w LEX nr QA 1305254 z dnia 02.10.2019r. 

– wniosek sołectwa podlega ocenie jako całość.   

 

Projekt uchwały powstał w oparciu o stanowisko Komisji Budżetu i Finansów z dnia 18 

października 2021 r.  

Rada Gminy po dokonaniu oceny formalnej wniosku sołectwa Domaszowice uznaje, że 

wniosek nie spełnia wymogów art. 5 ust. 3 ustawy o funduszu sołeckim. 

 

Wobec powyższego podjęcie uchwały w sprawie odrzucenia wniosku należy uznać za zasadne. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów   

Piotr Zegadło    

 


