
UCHWAŁA NR XXIV/134/2020
RADY GMINY PIONKI

z dnia 16 listopada 2020 r.

w sprawie w sprawie rozpatrzenia podtrzymanego przez sołtysa wniosku Sołectwa Poświętne o przyznanie 
środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 
713 ze zm.) oraz art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. 2014 r. poz. 301 ze zm.) 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. Odrzuca się wniosek Sołectwa Poświętne przekazany przez Sołtysa Wójtowi w dniu 23 września 2020 r. 
o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na 2021 r. na realizację przedsięwzięć Sołectwa Poświętne pod 
nazwą: 

1) projekt oświetlenia boiska do tenisa na stadionie w Jedlni;

2) zamontowanie dwóch luster drogowych na drodze głównej w miejscowości Poświętne przy zjeździe z drogi 
podporządkowanej na drogę główną  – z powodu niespełnienia warunków określonych w art. 5 ust. 2-4 ustawy 
o funduszu sołeckim, poprzez wskazanie przedsięwzięcia, o którym mowa w pkt 1, przewidzianego do 
realizacji na obszarze innego sołectwa w ramach środków określonych dla Sołectwa Poświętne, co pozostaje 
w sprzeczności z art. 5 ust. 3 ww. ustawy. 

§ 2. Uzasadnienie stanowi załącznik do uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pionki. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Dariusz Gonciarz
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Uzasadnienie 

 
 W dniu 23 września 2020 r. do Wójta Gminy Pionki został przekazany przez sołtysa wniosek 

Sołectwa Poświętne o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na 2021 r. na realizację 

przedsięwzięć Sołectwa Poświętne pod nazwą: 

1) projekt oświetlenia boiska do tenisa na stadionie w Jedlni; 

2) zamontowanie dwóch luster drogowych na drodze głównej w miejscowości Poświętne przy 

zjeździe z drogi podporządkowanej na drogę główną. 

 Pismem z dnia 1 października 2020 r. poinformowano Sołtysa o odrzuceniu 

przedmiotowego wniosku. 

 Na skutek powyższego Sołtys korzystając z przysługującego mu uprawnienia 

przewidzianego w art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. 2014 r. 

poz. 301 ze zm.), zwanej dalej „u.f.s.”, podtrzymał wniosek kierując go do Rady Gminy Pionki za 

pośrednictwem Wójta Gminy Pionki. 

 W tym miejscu należy przywołać regulacje prawne, które normują zasady i tryb  

rozpatrywania wniosku o przyznanie sołectwu środków z funduszu sołeckiego. 

 Zgodnie z art. 5 u.f.s. - warunkiem przyznania w danym roku budżetowym środków                              

z funduszu jest złożenie do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) przez sołectwo wniosku (ust. 1).  

Wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub 

co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa (ust. 2).  

Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na 

obszarze sołectwa w ramach środków określonych dla danego sołectwa na podstawie informacji,                 

o której mowa w art. 3 ust. 2, wraz z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem (ust. 3).  

W terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, którego dotyczy 

wniosek, sołtys przekazuje wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) wniosek celem 

uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy (ust. 4).  

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) w terminie 7 dni od dnia otrzymania odrzuca wniosek 

niespełniający warunków określonych w ust. 2-4, jednocześnie informując o tym sołtysa (ust. 5).  

Sołtys może w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 5, 

podtrzymać wniosek niespełniający warunków określonych w ust. 2-4, kierując go do rady gminy 

za pośrednictwem wójta (burmistrza, prezydenta miasta) (ust. 6).  

W przypadku, gdy wniosek został odrzucony przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) 

z powodu niespełnienia warunków określonych w ust. 2 lub 3, zebranie wiejskie może ponownie 

uchwalić wniosek (ust. 7). Sołtys, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa                

w ust. 5, przekazuje radzie gminy za pośrednictwem wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wniosek 

ponownie uchwalony przez zebranie wiejskie (ust. 8).  

W przypadku podtrzymania wniosku przez sołtysa, rada gminy rozpatruje ten wniosek                      

w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania. Rada gminy odrzuca wniosek niespełniający warunków 

określonych w ust. 2-4 lub podtrzymany po terminie, o którym mowa w ust. 6. Wójt (burmistrz, 

prezydent miasta) związany jest rozstrzygnięciem rady gminy (ust. 9).  
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W przypadku ponownie uchwalonego wniosku, rada gminy rozpatruje ten wniosek                                     

w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania. Rada gminy odrzuca wniosek niespełniający warunków 

określonych w ust. 2 lub 3 lub przekazany po terminie, o którym mowa w ust. 8. Wójt (burmistrz, 

prezydent miasta) związany jest rozstrzygnięciem rady gminy (ust. 10).  

Uchwalając budżet, rada gminy odrzuca wniosek sołectwa, w przypadku gdy zamierzone 

przedsięwzięcia nie spełniają wymogów określonych w art. 2 ust. 6 lub 7 (ust. 11). 

 W niniejszej sprawie Rada Gminy Pionki zobligowana jest do rozpatrzenia wniosku na 

zasadzie art. 5 ust. 9 ustawy o funduszu sołeckim. 

 Na mocy ww. przepisu rada gminy może odrzucić podtrzymany przez sołtysa wniosek tylko 

wówczas, gdy wniosek ten nie spełnia co najmniej jednego z poniższych wymogów: 

1) wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co 

najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa (por. art. 5 ust. 2 u.f.s.); 

2) wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze 

sołectwa w ramach środków określonych dla danego sołectwa na podstawie informacji, o której 

mowa w art. 3 ust. 2, wraz z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem (por. art. 5 ust. 3 u.f.s.); 

3) w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, którego dotyczy wniosek, 

sołtys przekazuje wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) wniosek celem uwzględnienia go 

w projekcie budżetu gminy (por. art. 5 ust. 4 u.f.s.); 

4) podtrzymanie przez sołtysa wniosku musi nastąpić w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

informacji o odrzuceniu wniosku sołectwa (por. art. 5 ust. 6 u.f.s.). 

 W stanie faktycznym omawianej sprawy nie wszystkie wymogi w ocenie Rady Gminy 

Pionki zostały spełnione. Mianowicie wniosek Sołectwa Poświętne uchwaliło zebranie wiejskie                        

z inicjatywy sołtysa. Treść wniosku Sołectwa zawiera: 

- planowane do realizacji przedsięwzięcia, z tym że jedno na terenie Sołectwa Jedlnia, a drugie na 

terenie Sołectwa Poświętne, 

- przedsięwzięcia posiadają oszacowane koszty jego realizacji, 

- koszty przedsięwzięć mieszczą się w przypadającej temu Sołectwu kwocie podanej informacji 

przesłanej przez Wójta, 

- uzasadnienie realizacji przedsięwzięć, 

 Ponadto, wniosek został złożony w terminie do 30 września 2020 r., a także na skutek jego 

odrzucenia przez Wójta został podtrzymany z zachowaniem terminu określonego w art. 5 st. 6 

ustawy o funduszu sołeckim. 

Obligatoryjny warunek, który zdaniem Rady Gminy Pionki, nie został spełniony we 

wniosku, dotyczy przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji na obszarze sołectwa w ramach 

środków określonych dla danego sołectwa na podstawie informacji, o której mowa w art. 3 ust. 2 

(zob. art. 5 ust. 3 in fine u.f.s.).  

Brzmienie tego przepisu nie budzi wątpliwości interpretacyjnych i jednoznacznie wskazuje 

na konieczność realizacji przedsięwzięcia na obszarze sołectwa, które występuje z wnioskiem                           

o przyznanie środków z funduszu. 

We wniosku Sołectwa Poświętne, podlegającym rozpoznaniu przez organ stanowiący  

oznaczono, iż jedno z przedsięwzięć będzie dotyczyło realizacji projektu oświetlenia boiska do 

tenisa wielofunkcyjnego na stadionie w Jedlni. 
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W świetle ustawy o samorządzie gminnym, statutu Gminy Pionki oraz statutu Sołectwa 

Poświętne – bezsprzecznie należy przyjąć, iż Jedlnia stanowi odrębną jednostkę pomocniczą Gminy 

Pionki.     

Stąd też Sołectwo Poświętne, biorąc pod uwagę treść przywołanego powyżej przepisu 

dokonało nie pozwalającej na uwzględnienie modyfikacji obszaru, na którym ma być 

przeprowadzone przewidziane przedsięwzięcie. 

 

Brak też przesłanki do uznania, iż wskazanie przez Sołectwo innego niż  swój obszar do 

realizacji przewidzianego przedsięwzięcia - spowodowane jest realizacją wspólnego 

przedsięwzięcia z Sołectwem Jedlnia w rozumieniu art. 6 u.f.s., gdyż Sołectwo Jedlnia w złożonym 

przez siebie wniosku ubiega się o przyznanie środków z funduszu na zgoła inne przedsięwzięcie. 

Okoliczność ta powoduje, iż nie można w żaden sposób uznać, że między Sołectwami jest 

zgodna wola wspólnej realizacji przedsięwzięcia. 

W tym stanie rzeczy uzasadnione jest odrzucenie przez Radę Gminy Pionki wniosku 

Sołectwa Poświętne. 

Podkreślić również trzeba, iż Rada Gminy Pionki zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 9 u.f.s. nie 

jest uprawniona do częściowego rozpatrzenia wniosku np. oddzielnie w zakresie przewidzianych 

przedsięwzięć. Dlatego też w świetle literalnego brzmienia przedmiotowego przepisu odrzuceniu 

musiał podlegać cały wniosek. 

Ubocznie nadmienić należy, iż z poczynionych ustaleń wynika, że boisko do tenisa znajduje 

się na obszarze Sołectwa Jedlnia Kolonia, a nie jak wskazano we wniosku w Sołectwie Jedlnia. 

Nie mniej jednak fakt ten nie wpływa w żaden sposób na treść podjętej uchwały, skoro 

wyszczególnione powyżej argumenty znajdują w pełni odzwierciedlenie do realizacji przez 

Sołectwo Poświętne zamierzonego przedsięwzięcia na obszarze Sołectwa Jedlnia Kolonia. 

 Niezależnie od powyższego wskazać wypada, iż na obecnym etapie Rada Gminy Pionki 

dokonuje  oceny wniosku zgodnie z art. 5 ust. 9 ustawy o funduszu sołeckim – pod kątem 

zachowania wymogów formalnych. 
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