Uchwała Nr L /531/2018

Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 06 listopada 2018 roku

w sprawie:
rozpatrzenia podtrzymanego przez sołtysa wniosku sołectwa Sitowa 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. 9 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 podtrzymany przez sołtysa wniosek sołectwa Sitowa w sprawie przeznaczenia
środków funduszu sołeckiego w 2019 roku na zadania:

1.
2.

Zakup 2 kompletów strojów ludowych męskich;
Pozwolenie na budowę rowu (według projektu);
Udrożnienie istniejącego

3.
4.

rowu na polu;
Organizacja imprezy integracyjnej lub wycieczki dla

5.

Utrzymanie boiska sportowego (zakup ropy i benzyny,

§ 2. Wykonanie

uchwały

powierza

się

Burmistrzowi Opoczna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

mieszkańców
przegląd

wsi Sitowa;

kosiarki, zakup

żyłki).

Uzasadnienie
W dniu 1.10.2018 r. do Burmistrza Opoczna wpłynął wniosek z dnia 28.09.2018 r. sołectwa
Sitowa w sprawie przeznaczenia

środków

funduszu

sołeckiego

na rok 2019. Wniosek ten

został

odrzucony przez Burmistrza Opoczna z powodu niespełnienia warunku z art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 21
lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U z 2014 r. poz. 301 ze zm.), bowiem wniosek wpłynął do
Burmistrza Opoczna w dniu 1.10.2018 r.,

zaś

termin do jego wniesienia

upływa

w dniu 30

września

roku poprzedzającego rok budżetowy.
Zgodnie z art. 5 ust. 6 ustawy o funduszu sołeckim, sołtys może w terminie 7 dni od dnia
otrzymania informacji o odrzuceniu wniosku, podtrzymać wniosek kierując go do rady gminy za
pośrednictwem

burmistrza . W dniu 08.10.2018 r. wpłynęło do Rady Miejskiej za pośrednictwem

Burmistrza Opoczna pismo
środków

sołtysa sołectwa

Sitowa

podtrzymujące

wniosek

dotyczący

przeznaczenia

funduszu sołeckiego w 2019 roku .

W podtrzymanym wniosku zaplanowano do realizacji następujące zadania :
1.

Zakup 2 kompletów strojów ludowych męskich - szacowany koszt ok. 3.680,00 zł;

2.

Pozwolenie na budowę rowu (według projektu) - szacowany koszt ok. 3.000,00 zł;

3.

Udrożnienie istniejącego

4.

Organizacja imprezy integracyjnej lub wycieczki dla mieszkańców wsi Sitowa -szacowany koszt

5.

ok. 3.117,45 zł.
Utrzymanie boiska sportowego (zakup ropy i benzyny, przegląd kosiarki, zakup żyłk i ) -

rowu na polu - szacowany koszt ok. 13.620,00 zł;

szacowany koszt ok. 400,00

zł.

Zgodnie z art. 5 ust. 9 ustawy o funduszu sołeckim, w przypadku podtrzymania wniosku przez
sołtysa,

rada gminy rozpatruje ten wniosek w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania.
Mając na uwadze, że te rmin 30 wrześn i a w roku bieżącym przypadł w niedzielę, czyli w dzień,

w którym Urząd M iej ski był nieczynny, sołectwo nie mogło w tym dniu skut ecznie złożyć wniosku. Tym
samym, Rada Miejska aprobuje wniosek podtrzymany przez sołtysa sołectwa Sitowa i uwzględnienia
go w

budżecie

Gminy Opoczno .

