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rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Dzielna dotyczącego 

przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2019 roku. 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994, poz. 100, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 5 ust 10 ustawy z dnia 21 lutego 

2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 301; z 2018 r. poz. 1382) Rada Miejska w Opocznie 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Uwzględnia się ponownie uchwalony wniosek sołectwa Dzielna w sprawie przeznaczenia środków 

funduszu sołeckiego w 2019 roku na zadania : 

1. Zakup - drukarki, podgrzewacz gastronomiczny do potraw, warnik do wody, maszynka do 

mięsa, termos stalowy, żelazko parowe; 

2. Zakup ciągniczek - kosiarka; 

3. Naprawy bieżące dróg o dł.700m i 400m; 

4. Impreza integracyjna z okazji Dni Dzielnej Lato - 2019. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna . 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Uzasadnienie 

W dniu 27.09.2018 r. Sołectwo Dzielna złożyło do Burmistrza Opoczna wniosek z dnia 

25.09.2018r. w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na rok 2019. Wniosek ten został 

odrzucony przez Burmistrza Opoczna z powodu niespełnienia warunków z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 

21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 301 ze zm.) w postaci oszacowania kosztów 

wnioskowanego zadania nr 3 (Wykonanie projektu drogi 700 i 400 m i utrwalenie nawierzchni emulsją 

asfaltową - szacowany koszt ok. 11.327,30 zł), związanego z tym, że zadanie przekracza środki 

określone dla sołectwa, zaś w budżecie Gminy Opoczno nie zabezpieczono środków na zadanie nr 3 

ponad oszacowaną przez sołectwo kwotę. 

Zgodnie z art. 5 ust. 7 ustawy o funduszu sołeckim, sołectwo skorzystało z prawa i ponownie 

uchwaliło wniosek w sprawie funduszu sołeckiego na 2019 r. W dniu 8.10.2018 roku wpłynął do 

Burmistrza Opoczna ponownie uchwalony wniosek sołectwa Dzielna w sprawie uwzględnienia 

funduszu sołeckiego w/w sołectwa w projekcie budżetu Gminy Opoczno. W ponownie uchwalonym 

wniosku zaplanowano do realizacji następujące zadania: 

1. Zakup - drukarki, podgrzewacz gastronomiczny do potraw, warnik do wody, maszynka do 

mięsa, termos stalowy, żelazko parowe - szacowany koszt ok. 2.550,00 zł; 

2. Zakup ciągniczek - kosiarka - szacowany koszt ok. 10.000,00 zł; 

3. Naprawy bieżące dróg o dł .700m i 400m - szacowany koszt ok. 11.327,30 zł; 

4. Impreza integracyjna z okazji Dni Dzielnej Lato - 2019 - szacowany koszt ok. 5.000,00 zł. 

Zgodnie z art. 5 ust. 8 ustawy o funduszu sołeckim wniosek - za pośrednictwem Burmistrza -

został przekazany do rozpatrzenia Radzie Miejskiej w Opocznie. W myśl bowiem art. 5 ust. 10 ustawy 

o funduszu sołeckim rada gminy rozpatruje ponownie uchwalony wniosek w terminie 30 dni od dnia 

jego otrzymania. 


