
OR.0012.8.2022 

Komprachcice, 08.07.2022 

 

Protokół nr 8/2022 

 Komisji Skarg , Wniosków i Petycji  

z dnia  08.07.2022r. 

 

Dotyczy:  Wniosku złożonego przez Sołtysa i Radę Sołecką Dziekaństwa. 

 

W posiedzeniu komisji uczestniczyli: 

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Anita Jesse; 

Członkowie- Józef Kremer, Maria Neuman, Agnieszka Zyzik; 

Przewodniczący Rady Gminy - Krzysztof Szopa; 

 

 

        W dniu 29 czerwca 2022 roku do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  wpłynął 

wniosek P. Sołtysa i Rady Sołeckiej w sprawie rozpatrzenia podtrzymanego przez 

sołtysa wniosku sołectwa Dziekaństwo dotyczącego zmiany przedsięwzięć 

przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na rok 202. 

Komisja po analizie dostępnej dokumentacji  

- Wniosek sołectwa Dziekaństwo 14.06.2022 

-Pismo Sołtysa Dziekaństwo 

-Pismo, odpowiedź Wójta na wniosek sołectwa Dziekaństwo 

 I dyskusji przeszła do głosowania . W głosowaniu wzięli udział wszyscy członkowie 

Komisji. Wynik – 4 za podtrzymaniem wniosku, 0 przeciw. 

 

OPINIA  

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 

stwierdziła, że wniosek sołectwa o zmianę przedsięwzięć przewidzianych do 

realizacji w ramach funduszu sołeckiego na rok 2022 dla sołectwa Dziekaństwo 

spełnia warunki 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.  



 

Wniosek 

 

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, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji pozytywnie opiniuje 

wniosek sołectwa Dziekaństwo o zmianę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji 

w ramach funduszu sołeckiego na rok 2022. 

 

 

 

 

 

Komisja w składzie: 

Anita Jesse 

Józef Kremer 

Maria Neuman 

Agnieszka Zyzik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


