
OR.0012.7.2022 

Komprachcice, 20.04.2022 r. 

 

Protokół nr 7.2022 

 Komisji Skarg , Wniosków i Petycji  

z dnia  20 kwietnia 2022 r. 

 

Dotyczy:  Wniosku złożonego przez Sołtysa sołectwa Dziekaństwo. 

 

W posiedzeniu komisji uczestniczyli: 

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Anita Jesse; 

Członkowie- Maria Neuman, Agnieszka Zyzik; 

Nieobecny – Józef Kremer- usprawiedliwiony; 

Przewodniczący Rady Gminy - Krzysztof Szopa; 

 

 

 

        W dniu 08 kwietnia 2022 roku do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  wpłynęło 

pismo podtrzymujące odrzucony przez Wójta Gminy Komprachcice, wniosek  

P. Sołtysa o zmianę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu 

sołeckiego na rok 2022 dla sołectwa Dziekaństwo. 

 

 We wniosku podany jest zmieniony plan przedsięwzięć : 

 

- nr 1. wsparcie i porada prawna w zakresie powstrzymania planowanej 

inwestycji we wsi Dziekaństwo polegającej na budowie przetwórni mięsa na 

terenie oznaczonym symbolem 18R; 

- nr 2. Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw w Dziekaństwie. 

  

Komisja szczegółowo przeanalizowała wniosek sołtysa, uchwałę i protokół z 

zebrania wiejskiego pod względem zgodności z zapisami ustawy o funduszu 

sołeckim i statutu sołectwa Dziekaństwo. 

 

Po dyskusji Komisja przystąpiła do głosowania czy wniosek sołectwa spełnia 

wymogi formalne opisane w ustawie o funduszu sołeckim.   

  

W głosowaniu wzięli udział członkowie Komisji obecni na posiedzeniu. 

Komisja uznała, że wniosek nie spełnia wymogów formalnych opisanych w ustawie o 

funduszu sołeckim. (3 głosy za, 0 przeciw). 

 

  



Opinia: 

       

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI w wyniku analizy przedstawionej 

dokumentacji stwierdziła, że wniosek sołectwa został podtrzymany przez sołtysa w 

terminie, jednak nie spełnia warunków określonych w z art. 5 ust 2  ustawy z dnia  

21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim tj. cyt. „Wniosek danego sołectwa uchwala 

zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich 

mieszkańców sołectwa.”.  

 

Zgodnie z zapisami uchwały Nr XIII.71.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 26 

września 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Dziekaństwo, tj. § 20 ust 4 

cyt. „Wymagane „quorum” dla ważności Zebrania Wiejskiego i podejmowania uchwał 

wynosi co najmniej 1/5 osób uprawnionych”. Zebranie wiejskie wg. protokołu 

rozpoczęło się o 18.00. W protokole brak jest informacji na temat stwierdzenia 

ważności zebrania, było to także jedyne zebranie wiejskie jakie w tym dniu się 

odbyło. W zebraniu wg listy obecności brało udział 22 mieszkańców. Wg. informacji 

przekazanych przez urząd gminy z 2021r, liczba mieszkańców uprawnionych do 

podejmowania uchwał w sołectwie Dziekaństwo wynosi 254, zatem dla ważności 

zebrania, quorum powinno wynieść 51 mieszkańców.  

 

Brak wymaganego quorum do podejmowania wiążących decyzji oznacza, że 

zebranie wiejskie nie mogło zgodnie z art. 5 ust 2  ustawy z dnia 21 lutego 2014 r.  

o funduszu sołeckim, uchwalić wniosku o zmianę przedsięwzięć przewidzianych do 

realizacji w ramach funduszu sołeckiego na rok 2022. Zgodnie § 20 ust 5 statutu 

sołectwa, zebranie wiejskie w przypadku braku quorum mogło się odbyć w drugim 

terminie i byłoby ważne bez względu na liczbę osób biorących w nim udział, jednak  

z tej możliwości sołectwo nie skorzystało. 

 

Z powodu niespełnienia warunków określonych w art. 5 ust 2-4  ustawy z dnia  

21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim, Komisja skarg, wniosków i petycji    odrzuca 

wniosek sołectwa Dziekaństwo o zmianę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji 

w ramach funduszu sołeckiego na rok 2022. 

 

 

Załączniki: 

1. Wniosek, protokół, uchwała z zebrania wiejskiego sołectwa Dziekaństwo 

2. Projekt Uchwały Rady Gminy Komprachcice 

     

Komisja w składzie: 

Anita Jesse 

Maria Neuman 

Agnieszka Zyzik 

 


