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Rady Miejskiej w Opocznie 

z dnia listopada 2018 roku 
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rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Stużno 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 Stużno w sprawie przeznaczenia środków 
funduszu sołeckiego w 2019 roku na zadania: 

1. Zakup oleju napędowego i utrzymanie boiska; 

2. Zakup komputera dla Szkoły Podstawowej w Sielcu; 

3. Zabawa integracyjna dla mieszkańców Stużna; 

4. Remont ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Stużnie; 

5. Zakup kruszywa na remont drogi w Stużnie; 

6. Zakup akcesoriów kuchennych dla KGW w Stużnie. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 

W dniu 28.09.2018r. sołectwo Stużno złożyło do Burmistrza Opoczna wniosek z dnia 

26.09.2018 r. w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na rok 2019, wnioskując o: 

1. Zakup oleju napędowego i utrzymywanie boiska wiejskiego w Stużnie - szacowany koszt 

ok. 600,00 zł; 

2. Remont Szkoły Podstawowej w Sielcu - szacowany koszt ok. 500,00 zł; 

3. Zabawa integracyjna dla mieszkańców Stużna - szacowany koszt ok. 3.000,00 zł; 

4. Remont ogrodzenia w świetlicy wiejskiej w Stużnie - szacowany koszt ok. 5.000,00 zł; 

5. Zakup kruszywa na remont drogi w Stużnie - szacowany koszt ok. 4.139,87 zł; 

6. Zakup akcesoriów kuchennych dla KGW w Stużnie - szacowany koszt ok. 1.000,00 zł. 

W /w wniosek został odrzucony przez Burmistrza Opoczna ze względu na niespełnianie 

wymagań z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U z 2014 r. poz. 301 

ze zm.), zgodnie z którym wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć do realizacji na 

obszarze sołectwa. Zadanie Nr 2, tj. Remont Szkoły Podstawowej w Sielcu, dotyczy obiektu spoza 

terenu sołectwa, bowiem Szkoła Podstawowa w Sielcu nie leży na terenie sołectwa Stużno. 

Jednocześnie brak jest przesłanek, co do potraktowania tego zadania jako wspólne przedsięwzięcie, 

ponieważ sołectwo Sielec, na którego teren ie leży szkoła nie przekazuje środków na tożsamy cel. 

Zgodnie z art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U z 2014 r. poz. 

301 ze zm.) sołectwo skorzystało z prawa i uchwaliło ponownie wniosek w sprawie funduszu sołeckiego 

na 2019 r. Ponownie uchwalony wniosek sołectwa Stużno w sprawie uwzględnienia funduszu 

sołeck iego w/w sołectwa w projekcie budżetu Gminy Opoczno wpłynął do Burmistrza Opoczna w dniu 

11.10.2018 r. W ponownie uchwalonym wniosku zaplanowano do realizacji następujące zadania: 

1. Zakup oleju napędowego i utrzymanie boiska - szacowany koszt ok. 600,00 zł; 

2. Zakup komputera dla Szkoły Podstawowej w Sielcu - szacowany koszt ok. 500,00 zł; 

3. Zabawa integracyjna dla mieszkańców Stużna - szacowany koszt ok.3.000,00 zł; 

4. Remont ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Stużnie - szacowany koszt ok.5.000,00 zł; 

5. Zakup kruszywa na remont drogi w Stużn i e - szacowany koszt ok. 4.139,87 zł; 

6. Zakup akcesoriów kuchennych dla KGW w Stużnie - szacowany koszt ok. 1.000,00 zł. 

Zadanie zawnioskowane jako nr 2, tj. Zakup komputera dla Szkoły Podstawowej w Sielcu będzie 

realizowane w ramach wspólnego przedsięwzięcia z sołectwami: Sielec, Janów Karwicki, Karwice oraz 

Stużno Kolonia . 

Zgodnie z art.5 ust 8 w/w ustawy wniosek - za pośrednictwem Burmistrza - został przekazany 

do rozpatrzenia Radzie Miejskiej w Opoczn ie. W myśl zaś art. 5 ust 10 ustawy o funduszu sołeckim rada 

gminy rozpatruje ten wniosek w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania . 


