
UCHWAŁA NR XXIX/193/2017
RADY GMINY LUBRZA

z dnia 31 października 2017 r.

rozpatrzenia wniosku mieszkańców sołectwa Laskowice o przyznanie środków z funduszu sołeckiego

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U z 2017r. 
poz. 1875) oraz art. 5 ust. 10 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim ( Dz. U z 2014r. poz. 301), 
Rada Gminy Lubrza uchwala, co następuje :

§ 1. Odrzuca się wniosek mieszkańców sołectwa Laskowice z dnia 10 października 2017r. o przyznanie 
środków z funduszu sołeckiego na 2018 rok.

§ 2. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Elżbieta Szwadowska
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Załącznik do Uchwały Nr XXIX/193/2017

Rady Gminy Lubrza

z dnia 31 października 2017 r.

Uzasadnienie

W dniu 29 września 2017r. do Wójta Gminy Lubrza wpłynął wniosek sołectwa wsi Laskowice 
w sprawie przyznania środków z Funduszu Sołeckiego na rok budżetowy 2018, w którym zgłoszono 
do realizacji zadanie pn. Remont kanalizacji burzowej w Laskowicach od posesji nr 14 do posesji nr 13 
wraz z zakupem materiałów”.

Sołtys wsi, pismem z dnia 4 października 2017r. (Nr V.3110.3.2017.GG) został poinformowany 
o odrzuceniu wniosku z powodu nie spełnienia warunków określonych w art. 2 ust. 6 ustawy
o funduszu sołeckim. -„ art. 2 ust. 6 – „środki funduszu przeznaczone się na realizację przedsięwzięć, 
które zgłoszone we wniosku, o którym mowa w art. 5 są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie 
warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.” 

W dniu 12 października 2017r. do Rady Gminy Lubrza przekazany został wniosek sołectwa wsi 
Laskowice z dnia 10 października 2017r. wraz z kserokopią Uchwały podjętej przez Zebranie Wiejskie 
w sprawie wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2018, w którym podtrzymali zadanie 
we wniosku, który wcześniej odrzucony został przez Wójta. 

Należy zwrócić uwagę, że wniosek mieszkańców wsi Laskowice nie spełnia wymagań określonych 
art. art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim – „Wniosek danego sołectwa uchwala 
zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców 
sołectwa”. Uchwała podjęta przez Zebranie Wiejskie w dniu 10 października 2017r. nie jest prawomocna, 
ponieważ nie spełnia warunków określonych w § 13 ust. 2 Statutu sołectwa Laskowice. 
( Uchwała Nr VI/49/03 Rady Gminy w Lubrzy z dnia 24 czerwca 2003r. - Dz. Urzęd. Woj. Opolsk. 
Nr 97 poz. 1865 z dn. 24.12.2003r.) - „ Dla prawomocności uchwał, opinii niezbędna jest obecność 
co najmniej 20 % uprawnionych mieszkańców sołectwa. Zgodnie z listą obecności w zebraniu wiejskim 
w dniu 10 października 2017r. wzięło udział 9 mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania,
a powinno być min. 15. ( na dzień 10 października 2017r. we wsi Laskowice uprawnionych do głosowania 
było 75 osób).
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