
UCHWAŁA NR X/69/15
RADY GMINY SULIKÓW

z dnia 16 września 2015 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sulików.

Na podstawie art. 18, ust 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. 
poz.594 z późn. zm.) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) Rada Gminy Sulików uchwala, co następuje:

§ 1. 

Po rozpatrzeniu skargi Sołtys Sołectwa Mała Wieś Górna Pani Małgorzaty Pławiak na bezczynność Wójta 
Gminy Sulików w wykonywaniu postanowień Zebrania Wiejskiego Małej Wsi Górnej z dnia 31 stycznia 
2015 r. o przeznaczeniu środków z funduszu sołeckiego i zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej 
w sprawie zarzutów podniesionych w skardze, Rada Gminy Sulików uznaje skargę za nieuzasadnioną 
z przyczyn określonych w uzasadnieniu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady, zobowiązując go do przygotowania 
odpowiedzi i przesłania skarżącej odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Jan Solecki
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm ) właściwym do rozpatrzenia skargi na działalność wójta jest rada gminy.
Organ ten rozpatruje skargę w ramach swych kompetencji, a przedmiotem jej mogą być zgodnie z art. 227 kpa
zaniedbania, nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy, naruszenie praworządności lub interesów
skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie miesiąca (w sprawach szczególnie
skomplikowanych 2 miesięcy) od wpłynięcia skargi rada obowiązana jest zawiadomić wnoszącego skargę,
podając przyczynę zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

W dniu 22 kwietnia 2015 r. Sołtys Sołectwa Mała Wieś Górna Pani Małgorzata Pławiak złożyła skargę
na bezczynność Wójta Gminy Sulików w wykonywaniu postanowień Zebrania Wiejskiego Małej Wsi Górnej
z dnia 31 stycznia 2015 r. o przeznaczeniu środków z funduszu sołeckiego i nie załatwieniem sprawy zgodnie
z kpa. Przewodniczący Rady Gminy działając na podstawie art. 36 § 1 k. p. a., w dniu 21 maja br.
poinformował skarżącą, że nie jest możliwe, aby skarga została załatwiona w ustawowym trzydziestodniowym
terminie, ze względu na ustalony tryb pracy Rady Gminy Sulików w zakresie rozpatrywania skarg, zawarty
w Statucie Gminy Sulików, w tym konieczność rozpatrzenia sprawy przez Komisję Rewizyjną. Termin
załatwienia sprawy wyznaczony został do dnia 30 września 2015 r.

Wypełniając dyspozycję § 103 ust. 1 Statutu Gminy Sulików w dniu 8 czerwca br. na sesji Rady
Gminy Sulików Przewodniczący Rady Gminy przekazał skargę do Komisji Rewizyjnej, celem zbadania jej
zasadności.

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 2 lipca br. po szczegółowym zapoznaniu się ze skargą,
ustaliła na podstawie przedłożonych dokumentów i złożonych wyjaśnień następujący stan faktyczny i prawny:

Zebranie wiejskie Sołectwa Mała Wieś Górna w dniu 31 stycznia 2015 r. uchwałą
Nr 1/2015 uchwaliło zmianę wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego w 2015 roku. Zmiana
dotyczyła przeznaczenia kwoty 3.000,00 zł na zakup toalety przenośnej do wykorzystania na terenie Sołectwa.
W uzasadnieniu do wniosku wskazano, że toaleta przenośna miałaby zostać ustawiona przy Centrum
rękodzielnictwa w Małej Wsi Górnej, umożliwiając w pełni wykorzystanie tego miejsca do realizacji
warsztatów rękodzielniczych. We wniosku nie ujęto natomiast kalkulacji kosztów zakupu toalety przenośnej.

Z rozeznania cenowego dokonanego przez pracownika Urzędu Gminy wynikało, że środki z funduszu
sołeckiego w wysokości 3.000,00 zł nie byłyby wystarczające na zakup toalety i jej serwisowanie. W związku
z tym, wprowadzenie stosownych zmian do budżetu Gminy Sulików nie było możliwe.

Zasady tworzenia funduszu sołeckiego reguluje ustawa z dnia 21 lutego 2014 r.
o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r., poz. 301). Zgodnie z art. 5 tej ustawy warunkiem przyznania w danym
roku budżetowym środków z funduszu jest złożenie do wójta przez sołectwo wniosku. Wniosek danego
sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich
mieszkańców sołectwa. Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na
obszarze sołectwa w ramach środków określonych dla danego sołectwa, wraz z oszacowaniem ich kosztów
i uzasadnieniem. Wójt w terminie 7 dni od dnia otrzymania odrzuca wniosek niespełniający warunków
określonych w ustawie, jednocześnie informując o tym sołtysa. Sołtys może w terminie 7 dni od dnia
otrzymania informacji podtrzymać wniosek, kierując go do rady gminy za pośrednictwem wójta.

Zwyczajowo przyjęte zostało, że informacje o niespełnieniu warunków przekazywane są sołtysom
ustnie. Taką informację Sołtys Małgorzata Pławiak otrzymała we wskazanym
wyżej terminie. Nie podjęła natomiast działań zmierzających do podtrzymania wniosku.

Komisja Rewizyjna uznała zatem skargę za bezzasadną biorąc pod uwagę to, że do spraw związanych
z funduszem sołeckim nie mają zastosowania przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, a regulacje
w tej sprawie zawiera ustawa o funduszu sołeckim oraz Zarządzenie Nr I.427.2014 Wójta Gminy Sulików
z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie Regulaminu Funduszu Sołeckiego Gminy Sulików.

Nadto w dniu 18 lipca 2015 r. Zebranie Wiejskie Sołectwa Mała Wieś Górna uchwałą Nr 3/2015 z dnia
18 lipca 2015 r., uchwaliło zmianę wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego w 2015 roku. Zmiana
polegała na przeznaczeniu kwoty 1.500,00 zł ze środków funduszu sołeckiego na wynajem toalety przenośnej
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wraz z jej serwisowaniem. W związku z tym, że wniosek spełniał warunki określone w ustawie, wprowadzono
stosowne zmiany do budżetu Gminy Sulików.

Reasumując stwierdzić należy, iż działania Wójta Gminy Sulików w przedmiotowej sprawie miały
przebieg zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i w tym stanie rzeczy skargę należy uznać za bezzasadną.
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