
UCHWAŁA NR LXXIX/579/2022 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 6 października 2022 roku 

 

w sprawie rozpatrzenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2023. 

 

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

(tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 10 ustawy z dnia 21 lutego 

2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014, poz. 301 z późn. zm.), 

 

 

 

Rada Gminy Kosakowo  

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Odrzuca się wnioski podjęte przez zebranie wiejskie Sołectwa Mosty w dniu 23 września            

2022 r.  o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2023 tj. o: 

  

„1.Przeprowadzanie badań na oddziaływanie ścieków na grunt w obrębie kanału ściekowego 

na terenie sołectwa Mosty przez akredytowaną jednostkę badawczą pod kątem obecności 

substancji zanieczyszczających i substancji szkodliwych dla środowiska i ludzi – 5.000 zł” 

 

„2. Upiększenie wsi – 2.000 zł”  

 

„3.Nawóz kruszywa na ul. Amarantową w Mostach – 4.000 zł” 

 

jako przekazane po terminie, o którym mowa w art. 5 ust 10 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r.  

o funduszu sołeckim (Dz. U. 2014 r. poz. 301 z późn. zm.)  

 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

Na podstawie art. 5 ust.1-4 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (dalej: ustawa) 

oraz Zarządzenia Wójta Gminy Kosakowo nr 113/2022 z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie 

ustalenia wysokości środków funduszu sołeckiego na 2023 rok w sołectwie Mosty, 

zorganizowano w dniu 23 sierpnia 2022 r. zebranie wiejskie, które uchwaliło wnioski                           

do budżetu gminy na rok 2023 w ramach wydzielonych środków funduszu sołeckiego. Protokół   

z zebrania wpłynął do Urzędu Gminy Kosakowo dnia 5 września 2022 r.  

W dniu 7 września 2022 r. Wójt Gminy Kosakowo, działając na podstawie art. 5 ust 5 ustawy 

odrzucił wniosek w zakresie zadania nr 3, albowiem nie spełniał on warunków określonych            

w art. 3 ust 2 ustawy oraz wskazał, że zadanie nr 5 zostanie przekazane do realizacji zgodnie           

z właściwością tj. do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, o czym 

poinformował sołtysa wsi Mosty.  

W dniu 23 września 2022 r. zebranie wiejskie ponownie uchwaliło wnioski.                        

Protokół z drugiego zebrania wpłynął do Urzędu Gminy w dniu 30 września 2022 r. 

Zgodnie z art. 5 ust 5 ustawy wójt w terminie 7 dni od dnia otrzymania odrzuca wniosek 

niespełniający warunków określonych w ust 2-4 w.w. przepisu, jednocześnie informując o tym 

sołtysa.  

Stosownie zaś do art. 5 ust 7 ustawy w przypadku, gdy wniosek został odrzucony przez wójta 

z powodu niespełnienia warunków określonych w ust 2 lub 3 w.w. przepisu, zebranie wiejskie 

może ponownie uchwalić wniosek.  

Jednocześnie z art. 5 ust 8 ustawy wynika, że sołtys, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

informacji, o której mowa w ust 5 w.w. przepisu (tj. o odrzuceniu wniosku) przekazuje radzie 

gminy za pośrednictwem wójta wniosek ponownie uchwalony przez zebranie wiejskie.  

Z treści art. 5 ust. 10 ustawy wynika, że  w przypadku ponownie uchwalonego wniosku, 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 w.w. przepisu lub przekazany po 

terminie, o którym mowa w ust.8 w.w. przepisu. Wójt związany jest rozstrzygnięciem rady 

gminy. 

Zważywszy, że ponownie uchwalony przez zebranie wiejskie wniosek został przekazany radzie 

gminy za pośrednictwem wójta z uchybieniem 7 dniowego terminu liczonego od dnia 

otrzymania przez sołtysa informacji o odrzuceniu pierwotnego wniosku, a wskazany wyżej 

przepis nakazuje w takim przypadku radzie gminy odrzucenie wniosku podjęcie niniejszej 

uchwały jest konieczne i uzasadnione. 


