
UCHWAŁA NR 65/2009  

KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KIELCACH  

z dnia 30 grudnia 2009 r. 

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXIII/248/09 Rady Gminy 

w Klimontowie z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa 

Byszów.

 

 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w składzie następującym: 

 

Przewodniczący: Ireneusz Piasecki - Z-ca Prezesa Izby 

 

Członkowie: Stanisław Banasik, Wojciech Czerw, Monika Dębowska – Sołtyk - sprawozdawca,

Iwona Kudła, Ewa Midura, 

 

Na podstawie art. 18 ust 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r,

o regionalnych izbach obrachunkowych ( Dz. U. z 2001r, Nr 55 poz.577 z późn. zm.) oraz 91 ust

1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz. U. z 2001 r, Nr 142

poz.1591 z późn. zm) 

postanawia

 

stwierdzić  nieważność badanej uchwały Nr XXXIII/248/09 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30

listopada 2009 r, w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa Byszów w całości z powodu naruszenia

art. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2009 o funduszu sołeckim ( Dz. U. Nr 52 poz. 420 ).  

Uzasadnienie

 

Uchwała Nr XXXIII/248/05 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 listopada 2009 r, w sprawie

rozpatrzenia wniosku sołectwa wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach Zespół

Zamiejscowy w Sandomierzu w dniu 30 listopada 2009 r. Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy

z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych w związku z art. 86 ustawy

z dnia 8 marca 1990r, o samorządzie gminnym została objęta postępowaniem nadzorczym, w wyniku

którego stwierdzono, że Rada Gminy w Klimontowie w § 1 przedmiotowej uchwały przyjmuje do

realizacji wniosek zebrania wiejskiego Byszowa o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na

2010 r. w wysokości 10.196,31 zł.  

Jako podstawę prawną do podjęcia przedmiotowej uchwały wskazano art. 4 pkt 6 ustawy o funduszu

s ołeckim, zgodnie z którym w przypadku podtrzymania wniosku przez sołtysa, rada gminy rozpatruje

ten wniosek w terminie 30 dni od daty jego otrzymania. Wskazano ponadto że uchwała została

podję ta po rozpatrzeniu wniosku sołtysa wsi Byszów z dnia 4 listopada 2009 r. o przywrócenie

terminu do złożenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego dla sołectwa Byszów . 

Wyżej wskazana ustawa o funduszu sołeckim nie daje kompetencji Radzie Gminy do przywracania

terminu do złożenia przez sołtysa wniosku o uzyskanie środków z funduszu sołeckiego. Nie daje też

kompetencji sołtysowi do modyfikacji złożonego wniosku. Zgodnie z art. 4 ust 2 w/w ustawy

wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co

najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.  

Z uzasadnienia do poddanej nadzorowi uchwały wynika że wniosek sołectwa Byszów został złożony

po terminie i zawierał  wskazanie planowanych do wydatkowania środków w wysokości znacznie

przewyższającej te środki które zostały określone dla sołectwa. 

Z nadesłanych w toku postępowania nadzorczego przez Wójta Gminy Klimontów materiałów wynika

że wniosek określał łączny koszt wnioskowanego dofinansowania na kwotę 88.000 zł.Kolegium Izby

stwierdziło że zgodnie z art. 4 ust 5 i 6 ustawy o funduszu sołeckim sołtysowi przysługuje prawo do

podtrzymania złożonego wniosku, który został odrzucony przez Wójta. Do wyłącznej właściwości

rady gminy należy rozpatrzenie tego wniosku. Wniosek ten jednak nie powinien być modyfikowany

przez sołtysa, gdyż zgodnie z w/w przepisami Rada ma rozpatrzeć ten sam wniosek który odrzucił

Wójt. 

Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium orzekło jak w sentencji. 

Pouczenie

 

Od niniejszej uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach przysługuje skarga za

p oś rednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach do Wojewódzkiego Sądu

Administracyjnego w Kielcach w terminie 30 dni od dnia doręczenia.  

Przewodniczący Kolegium 

ID: DMRPC-RTHFB-OSBHO-GPGSL-SFHQB. Podpisany. Strona 1 / 2



UCHWAŁA NR 65/2009  

KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KIELCACH  

z dnia 30 grudnia 2009 r. 

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXIII/248/09 Rady Gminy 

w Klimontowie z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa 

Byszów.

 

 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w składzie następującym: 

 

Przewodniczący: Ireneusz Piasecki - Z-ca Prezesa Izby 

 

Członkowie: Stanisław Banasik, Wojciech Czerw, Monika Dębowska – Sołtyk - sprawozdawca,

Iwona Kudła, Ewa Midura, 

 

Na podstawie art. 18 ust 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r,

o regionalnych izbach obrachunkowych ( Dz. U. z 2001r, Nr 55 poz.577 z późn. zm.) oraz 91 ust

1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz. U. z 2001 r, Nr 142

poz.1591 z późn. zm) 

postanawia

 

stwierdzić  nieważność badanej uchwały Nr XXXIII/248/09 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30

listopada 2009 r, w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa Byszów w całości z powodu naruszenia

art. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2009 o funduszu sołeckim ( Dz. U. Nr 52 poz. 420 ).  

Uzasadnienie

 

Uchwała Nr XXXIII/248/05 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 listopada 2009 r, w sprawie

rozpatrzenia wniosku sołectwa wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach Zespół

Zamiejscowy w Sandomierzu w dniu 30 listopada 2009 r. Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy

z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych w związku z art. 86 ustawy

z dnia 8 marca 1990r, o samorządzie gminnym została objęta postępowaniem nadzorczym, w wyniku

którego stwierdzono, że Rada Gminy w Klimontowie w § 1 przedmiotowej uchwały przyjmuje do

realizacji wniosek zebrania wiejskiego Byszowa o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na

2010 r. w wysokości 10.196,31 zł.  

Jako podstawę prawną do podjęcia przedmiotowej uchwały wskazano art. 4 pkt 6 ustawy o funduszu

s ołeckim, zgodnie z którym w przypadku podtrzymania wniosku przez sołtysa, rada gminy rozpatruje

ten wniosek w terminie 30 dni od daty jego otrzymania. Wskazano ponadto że uchwała została

podję ta po rozpatrzeniu wniosku sołtysa wsi Byszów z dnia 4 listopada 2009 r. o przywrócenie

terminu do złożenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego dla sołectwa Byszów . 

Wyżej wskazana ustawa o funduszu sołeckim nie daje kompetencji Radzie Gminy do przywracania

terminu do złożenia przez sołtysa wniosku o uzyskanie środków z funduszu sołeckiego. Nie daje też

kompetencji sołtysowi do modyfikacji złożonego wniosku. Zgodnie z art. 4 ust 2 w/w ustawy

wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co

najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.  

Z uzasadnienia do poddanej nadzorowi uchwały wynika że wniosek sołectwa Byszów został złożony

po terminie i zawierał  wskazanie planowanych do wydatkowania środków w wysokości znacznie

przewyższającej te środki które zostały określone dla sołectwa. 

Z nadesłanych w toku postępowania nadzorczego przez Wójta Gminy Klimontów materiałów wynika

że wniosek określał łączny koszt wnioskowanego dofinansowania na kwotę 88.000 zł.Kolegium Izby

stwierdziło że zgodnie z art. 4 ust 5 i 6 ustawy o funduszu sołeckim sołtysowi przysługuje prawo do

podtrzymania złożonego wniosku, który został odrzucony przez Wójta. Do wyłącznej właściwości

rady gminy należy rozpatrzenie tego wniosku. Wniosek ten jednak nie powinien być modyfikowany

przez sołtysa, gdyż zgodnie z w/w przepisami Rada ma rozpatrzeć ten sam wniosek który odrzucił

Wójt. 

Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium orzekło jak w sentencji. 

Pouczenie

 

Od niniejszej uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach przysługuje skarga za

p oś rednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach do Wojewódzkiego Sądu

Administracyjnego w Kielcach w terminie 30 dni od dnia doręczenia.  

Przewodniczący Kolegium 

ID: DMRPC-RTHFB-OSBHO-GPGSL-SFHQB. Podpisany. Strona 2 / 2


