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UCHWAŁA NR LV.297.2022 

RADY GMINY KOMPRACHCICE 
z dnia 19 lipca 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. poz. 301) Rada Gminy Komprachcice uchwala, co następuje: 

§ 1. Uwzględnia się wniosek sołectwa Dziekaństwo o zmianę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji 
w ramach funduszu sołeckiego na rok 2022 z uwagi na spełnienie warunków formalnych dla składanego 
wniosku, określonych w art. 5 ust 2-3 i art. 7 ust 1-3 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 LV.297.2022 
Rady Gminy Komprachcice 
z dnia 19 lipca 2022 r. 

Uzasadnienie 

W dniu 29 czerwca 2022 roku do Urzędu Gminy w Komprachcicach wpłynęło pismo Sołtysa wsi 
Dziekaństwo, 
w którym to sołtys podtrzymał wniosek rady sołeckiej z dnia 14.06.2022 roku o zmianę przedsięwzięć 
przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na rok 2022 dla sołectwa Dziekaństwo, który 
został odrzucony przez wójta pismem FS.300.13.2022 z dnia 20.06.2022r. 

Zgodnie z art. 5 ust 9 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim rada gminy odrzuca wniosek 
niespełniający warunków określonych w art. 5 ust. 2–3 lub podtrzymany po terminie. Do wniosków 
o zmianę przedsięwzięć mają także zastosowanie przepisy zawarte w art. 7 ust 1-4 ww. ustawy. 

Rada Gminy, po przedstawieniu opinii komisji skarg, wniosków i petycji i analizie dostępnej 
dokumentacji stwierdziła, że wniosek sołectwa o zmianę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji 
w ramach funduszu sołeckiego na rok 2022 dla sołectwa Dziekaństwo spełnia warunki formalne określone 
w art. 5 ust. 2–3 i art. 7 ust 1-3 ustawy o funduszu sołeckim: 

1) wniosek o zmianę przedsięwzięć uchwaliła na wniosek sołtysa rada sołecka w zastępstwie zebrania 
wiejskiego na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 8 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw 
w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 1747); 

2) wniosek zawiera wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa, wraz 
z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem; 

3) wniosek o zmianę przedsięwzięć złożono w ustawowym terminie; 

4) wniosek nie prowadzi do przekroczenia środków przyznanych sołectwu w uchwale budżetowej; 

5) wniosek, po odrzuceniu przez wójta, został przez sołtysa podtrzymany w ustawowym terminie. 

Z uwagi na spełnienia warunków formalnych dla składanego wniosku o zmianę przedsięwzięć 
określonych w art. 5 ust. 2–3 i art. 7 ust 1-3  ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim, Rada 
Gminy Komprachcice uwzględnia wniosek sołectwa Dziekaństwo o zmianę przedsięwzięć przewidzianych 
do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na rok 2022. 
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