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Pani Irena Marcisz

Wojt Gminy Lopuszno

Szanowna Pani Wojt, pismem z dnia 27.08.2019 roku, dor^czonym na adres Regionalnej Izby
Obrachunkowaj w Kiolcach w dacla 28.08.2019 roku, zwrocila sl^ Pani o udzieloni© odpowiedzi na
pytanie:

- czy solectwo Rudniki moze przeznaczyc srodki finansowe z funduszu soleckiego na 2019 rok na
sporz^dzenie kontraportu w sprawie budowy fermy drobiu w tej miejscowosci, prowadzonego w ramach
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach?

Odpowiadaj^c na to pytanie, wskazac nalezy na nast^puj^ce okoliczno^ci.
Zgodnie z art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu soleckim (Dz. U. z2014 r. poz. 301, ze
zm.), dale] ufs, srodki funduszu przeznacza si? na realizacj? przedsi?wzi?c, ktore zgloszone we wniosku
solectwa, s^zadaniami wiasnymi gminy, sluz^ poprawie warunkow zycia mieszkancow i s^zgodne ze
strategi?^ rozwoju gminy. Warunki okre§lone w tym przepisie musz^ wyst^id l?^cznie. Niespelnienie
jednego z nich powoduje odrzucenie wniosku.
Jak wynika z art. 5 ust. 11 ufs, rada gminy uchwalaj^c budzet, odrzuca wniosek solectwa, w przypadku
gdy zamierzone przedsi?wzi?cia nie spelniaj^wymogow okreslonych w art. 2 ust. 6 ustawy. Zatem ocena
wnioskow w zakresie wypelnienia wymogow stawianych przez art. 2 ust. 6 ustawy spoczywa wyl^cznie
na radzie gminy, na etapie uchwalania budzetu.

W ocenie tut. Izby nie jest mozliwym przeznaczenie srodkow finansowych z funduszu soleckiego
na sporz^dzenie kontraportu w sprawie budowy fermy drobiu, prowadzonego w ramach decyzji
0 srodowiskowych uwarunkowaniach. Wskazane we wniosku o udzielenie wyjasnienia przedsl?wzi?cie,
nie stanowi bowiem realizacji zadah wlasnych gminy. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. 0 samorz^dzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) do zakresu dziatania gminy
nalez?. wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzezone ustawami na rzecz innych
podmiotow. Zadania wtasne gmin okresia art. 7 ust. 1 ustawy o samorz^dzie gminnym. Przedmiotowy
wydatek pomimo, ze dotyczy istotnej dia mieszkancow solectwa sprawy, to jednak nie nalezy do zadah
wlasnych gminy, o ktorych stanowi art. 7 ust. 1 ustawy o samorz^dzie gminnym.
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Reasumuj^c powyzsze, w ocenie tut. Izby nie jest mozliwym uj^cie tego przedsi?wzi?cia,
w ramach funduszu soleckiego wyodr^bnionego w budzecie Gminy Lopuszno na 2019 rok.

Jednoczesnie pragn? podkre§li6, ze jest to jedynie stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach, ktora nie poslada uprawnlen do dokonywania powszechnie obowi^zuj^cej wykiadnl
przepisow prawa.
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