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UCHWAŁA NR XLIX.274.2022 

RADY GMINY KOMPRACHCICE 
z dnia 27 kwietnia 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia podtrzymanego przez sołtysa wniosku sołectwa Dziekaństwo dotyczącego zmiany 
przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na rok 2022 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. 
poz. 559 z późn. zm.), oraz na podstawie art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim 
(Dz.U. z 2014 r. poz. 301) Rada Gminy Komprachcice uchwala, co następuje: 

§ 1. Odrzuca się wniosek sołectwa Dziekaństwo o zmianę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji 
w ramach funduszu sołeckiego na rok 2022 z powodu niespełnienia warunków określonych w art. 5 ust 2-4  
ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komprachcice. 

§ 3. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.       
   

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Krzysztof Szopa 
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Załącznik do uchwały Nr XLIX.274.2022 
Rady Gminy Komprachcice 
z dnia 27 kwietnia 2022 r. 

Uzasadnienie 

W dniu 8 kwietnia 2022 roku do Urzędu Gminy w Komprachcicach wpłynęło pismo Sołtysa wsi 
Dziekaństwo, 
w którym to sołtys podtrzymał wniosek sołectwa z dnia 21.03.2022 roku o zmianę przedsięwzięć 
przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na rok 2022 dla sołectwa Dziekaństwo. 
Zgodnie z art. 5 ust 9  ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim rada gminy odrzuca wniosek 
niespełniający warunków określonych w ust. 2–4 lub podtrzymany po terminie. 

Rada Gminy w wyniku analizy przedstawionej dokumentacji stwierdziła, że wniosek sołectwa został 
podtrzymany przez sołtysa w terminie, oraz zawiera wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji 
na obszarze sołectwa w ramach środków określonych dla danego sołectwa, wraz z oszacowaniem ich 
kosztów i uzasadnieniem. Wniosek 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, liczba 
mieszkańców uprawnionych do podejmowania uchwał w sołectwie Dziekaństwo wynosi 254, zatem dla 
ważności zebrania, quorum powinno wynieść co najmniej 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. Według zapisów  
§ 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  ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu 
sołeckim, Rada Gminy Komprachcice odrzuca wniosek sołectwa Dziekaństwo o zmianę przedsięwzięć 
przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na rok 2022. 
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