
Uchwała Nr XIV /126/2015 

Rady Miejskiej w Opocznie 

z dnia 22 października 2015 roku 

w sprawie: 

rozpatrzenia wniosku sołectwa Dzielna dotyczącego przeznaczenia środków funduszu 

sołeckiego w 2016 roku. 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 
2013 r. poz.594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. - poz.379, poz. 1072z 2015 r. - poz. 238, poz.532) 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 Dzielna w sprawie przeznaczenia 
środków funduszu sołeckiego w 2016 roku na realizację wnioskowanych przedsięwzięć 

przedstawionych w dokumentacji złożonej w dniu 15 października 2015 roku. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przew~:~i~zący 
Rady Miejs~Opocznie 

Grzegorz Wołąkiewicz 



Uzasadnienie 

W dniu 15.10.2015 roku wpłynął do Urzędu Miejskiego w Opocznie ponownie uchwalony 

wniosek sołectwa Dzielna w sprawie uwzględnienia funduszu sołeckiego w/w sołectwa w projekcie 
budżetu Gminy Opoczno. 

Jednocześnie nadmieniamy, iż pierwszy wniosek z dnia 27.09.2015r. o zaplanowanie 
przedsięwzięć w budżecie Gminy Opoczno na rok 2016 ze środków przyznanych sołectwu Dzielna - w 

ramach funduszu sołeckiego - wpłynął do Urzędu Miejskiego w dniu 30.09.2015r .. Sołectwo Dzielna 

wnioskowało o wykonanie: zadania nr 1., tj. „oświetlenie uliczne (projekt techniczny) od drogi krajowej 

nr 12 wzdłuż drogi gminnej w kierunku Woli Załężnej długość ok. 900m" i zadania nr 2, tj. „oświetlenie 

uliczne (projekt techniczny) od drogi nr 12 wzdłuż drogi gminnej na kolonie Działy długość ok. 500m". 

W/w wniosek został odrzucony przez Burmistrza Opoczna z powodu braku zabezpieczonych 
środków w budżecie Gminy Opoczno na realizację całości zadania (informacja z dnia 06.10.2015r.). 

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 złożyło ponownie wniosek w sprawie funduszu 

sołeckiego na 2016r. Zgodnie z art.5 ust 8 ustawy wniosek - za pośrednictwem burmistrza - został 

przekazany do rozpatrzenia Radzie Miejskiej. 

W myśl art. 5 ust 10 ustawy Rada Miejska rozpatruje ten wniosek w terminie 30 dni od dnia 

jego otrzymania. Rada Miejska odrzuca wniosek niespełniający warunków określonych w ust. 2 lub 3 
lub przekazany po terminie, o którym mowa w ust.8. Burmistrz związany jest rozstrzygnięciem Rady 

Miejskiej. 

PRZEWO°ft) lCZĄCY 
Rady Miejs -· · Opocznie 

Grzegorz ołąkiewicz 


