
URZĄD MIFJSKl w O 

Uchwała Nr ..... ./.„„„ „/2019 

Rady Miejskiej w Opocznie 

,~Om 

~~ 21. 10, z 
ilość _1.AI . ......... A ... L.p.dz. .......... . 

cdp1s ........ V ...... 1„„„ ................... . 
z dnia ...... października 2019 roku 

w sprawie: 

rozpatrzenia wniosku sołectwa Mroczków Duży dotyczącego przeznaczenia środków 

funduszu sołeckiego w 2020 roku. 

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

Dz.U. z 2019 r. poz.506, zmiany poz.1309, 1696) oraz art. 5 ust 10 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o 

funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 301) Rada Miejska w Opocznie uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się ponownie uchwalony wniosek Sołectwa Mroczków Duży w sprawie 

przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2020 roku na realizację wnioskowanych przedsięwzięć 

przedstawionych w dokumentacji złożonej w dniu 14 października 2019 roku. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Uzasadnienie 

Wydział Budżetowy w/m informuje, iż w dniu 14.10.2019 roku wpłynął do Urzędu Miejskiego 

w Opocznie ponownie uchwalony wniosek sołectwa Mroczków Duży w sprawie uwzględnienia 

funduszu sołeckiego w/w sołectwa w projekcie budżetu Gminy Opoczno. 

Jednocześnie nadmieniamy, iż pierwszy wniosek w sprawie przeznaczenia środków funduszu 

sołeckiego na rok 2020 z dnia 26.09.2019r. wpłynął do Urzędu Miejskiego w dniu 30.09.2019r. 

Sołectwo Mroczków Duży wnioskowało o: 

1. Zakup płyt ażurowych - szacowany koszt ok. 8.000,00 zł; 

2. Sporządzenie projektu przebudowy drogi - szacowany koszt ok. 5.000,00 zł; 

3. Rezerwa na wkład własny po uzyskaniu grantu - szacowany koszt ok. 7.000,00 zł; 

4. Spotkanie integracyjne/aktywizacyjne w 2020r. - szacowany koszt ok. 3.978,31 zł. 

W/w wniosek został odrzucony przez Burm istrza Opoczna z powodu braku uzasadnienia do 

proponowanych przedsięwzięć oraz braku właściwej treści zadania nr 3 (pismo do sołtysa z dnia 

03.10.2019r.). 

Informujemy, iż zgodnie z art.5 ust 7 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. 

U z 2014 r. poz. 301) sołectwo skorzystało z prawa i uchwaliło ponownie wniosek w sprawie funduszu 

sołeckiego na 2020r. Zgodnie z art.5 ust 8 w/w ustawy wniosek- za pośrednictwem burmistrza - został 

przekazany do rozpatrzenia Radzie Miejskiej. 

W myśl art. 5 ust 10 ustawy 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 termin ie, o którym mowa w ust.8. Burmistrz związany jest rozstrzygnięciem rady gminy. 

Na mocy art. 5 ust. 11 rada gminy - uchwalając budżet - odrzuca wniosek sołectwa, w 

przypadku gdy zamierzone przedsięwzięcia nie spełniają wymogów określonych w art. 2 ust. 6 lub 7. 


