
UCHWAŁA XXXX/325/2022 
RADY GMINY SKOROSZYCE 

z dnia 28 grudnia 2022 r. 

w sprawie  wniosku o unieważnienie postanowienia zebrania sołeckiego w sprawie podziału funduszu 
sołeckiego na 2023 r. w miejscowości Skoroszyce. 

Na podstawie  art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559) oraz art. 5  ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz.301) Rada 
Gminy Skoroszyce po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji uchwala co 
następuje: 

§ 1.  

Po rozpatrzeniu wniosków z dnia 13 września i 31 października 2022 roku przekazanego do Rady Gminy  
Skoroszyce, Rada Gminy postanowiła oddalić wnioski  mieszkańca Gminy Skoroszyce dotyczące 
unieważnienia postanowienia zebrania sołeckiego w sprawie podziału funduszu sołeckiego w miejscowości 
Skoroszyce z powodów zawartych w uzasadnieniu załączonym do uchwały. 

§ 2.  

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do zawiadomienia wnioskującego o sposobie załatwienia 
wniosku poprzez przesłanie wnioskującemu odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Skoroszyce 

 
 

Henryk Sokołowski 
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Uzasadnienie 

W dniu 13.09.2022 r. wnioskodawca złożył wniosek do Wójta Gminy Skoroszyce zażądał unieważnienia 
postanowień zebrania wiejskiego związanych z podziałem funduszu sołeckiego na 2023 r., twierdząc że sołtys 
odrzuciła jego wniosek na konkretne przedsięwzięcie, oszacowany 

i podpisany przez 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Ponowny wniosek w tej sprawie z takim samym 
żądaniem złożył w dniu 31.10.2022 r. 

Na podstawie zeznań świadków - 3 radnych Skoroszyc i protokolanta, obecnych na zebraniu wiejskim 
w Skoroszycach, Komisja SWiP powzięła wiedzę, że wnioskujący nie przedstawił wniosku na zebraniu 
wiejskim . Chciał złożyć wniosek ustnie, samodzielnie. Podczas zebrania nie okazał wniosku na konkretne 
przedsięwzięcie podpisanego przez co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Na zebraniu 
wyjaśniono mu, że pomysły na przedsięwzięcia, ze względów organizacyjnych,  można było zgłaszać do 
sołtysa do 2 września 2022 r. (informację podano na facebooku) Dodano również, że można składać wnioski 
podpisane przez co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa nawet w momencie rozpoczęcia zebrania 
wiejskiego. 

13 września 2022 r. (1 dzień po zebraniu wiejskim) ten sam mieszkaniec Skoroszyc złożył wniosek 
o unieważnienie zebrania wiejskiego do Wójta Gminy Skoroszyce. 

Wójt Gminy skierowała go do sołtysa, u którego złożył  wniosek podpisany przez 15 pełnoletnich 
mieszkańców sołectwa na konkretne przedsięwzięcie wraz z oszacowaniem (data wpływu wniosku do sołtysa 
22.09.2022 r.). 

We wnioskach z 13.09.2022 i z 31.10.2022  wnioskujący powołał się na art. 5 pkt 2 i pkt 4 ustawy o 

funduszu sołeckim w myśl których: 

ust.2.Wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co 
najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. 

ust.4 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. 

W Skoroszycach zebranie wiejskie odbyło się 12.09.2022 r.  wtedy też zebranie wiejskie uchwaliło 
przedstawiony wniosek ( głosowaniu  poddano wniosek z inicjatywy sołtysa oraz wniosek 

podpisany przez co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców złożony przez LZS Plon Skoroszyce). 

Ani przed, ani w trakcie zebrania   wnioskujący,  nie przedstawił wniosku podpisanego przez 15 pełnoletnich 
mieszkańców. Ten złożony u sołtysa 22.09.2022 r. przedstawiony był po terminie zebrania i nie uchwalony 
przez zebranie wiejskie. 

Zgodnie z art.  5 ust. 2 tej ustawy wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, 
rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. 

I taki wniosek został przyjęty uchwałą zebrania wiejskiego. 

A zatem wniosek jako złożony po terminie podlegał odrzuceniu, a co za tym idzie brak jest podstaw do 
unieważnienia postanowień zebrania wiejskiego. 

Mając na uwadze powyższe Komisja po wysłuchaniu wyjaśnień, informacji i analizie korespondencji uznała, 
że wniosek o unieważnienie postanowień zebrania wiejskiego w Skoroszycach należy oddalić. 

  

Rada uznała ustalenia Komisji za własne i tym samym również stwierdza, że wniosek należy oddalić. 
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