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Burmistrz Miasta S^dziszow

Szanowny Panie Burmistrzu. wnioskiem z dnia 04.08.2020 roku, dor?czonym na adres
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w dacie 04.08.2020 roku, Pani Malgorzata Muzot - Sekretarz
Gminy, dzialaj^ca z upowaznienia Burmistrza, zwrocifa si^ o udzielenie odpowiedzi na pytanie:
Czy Rady Soleckie maj^mozliwosc podj^cia uchwaty o przeznaczeniu funduszu soteckiego na realizacj?
wspolnego zadania pn. „zakup samochodu asenizacyjnego", a nast?pnie przekazanie go do ZaWadu
Ustug Komunalnych Sp. z o.o. w S^dziszowie?

Odpowiadaj^c na to pytanie, wskazac nalezy na nast^puj^ce okoficznosci.
Zgodnie z art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu soleckim (Dz. U. z 2014 r.

poz. 301, ze zm.), dale] u.f.s., srodkl funduszu przeznacza si§ na reallzacj? przedsi?wzi§c, ktore
zgloszone we wniosku solectwa, s^ zadaniami wlasnymi gminy, sluz^ poprawie warunkow zycia
mieszkancow i s^zgodne ze strategicrozwoju gminy. Warunki okreslone wtym przepisie musz^wyst^ic
i^cznie. Niespetnienie jednego z nich powoduje odrzucenie wniosku.
Jak wynika z art. 5 ust. 11 u.f.s., rada gminy uchwalaj^c budzet, odrzuca wniosek solectwa, w przypadku
gdy zamierzone przedsi^wzi^cia nie spelniaj^wymogow okreslonych w art. 2 ust. 6 ufs. Zatem ocena

wnioskow w zakresie wypelnienia wymogow stawianych przez art. 2 ust. 6 ufs spoczywa wyl^cznie na

radzie gminy, na etapie uchwalania budzetu.

Zgodnie z art. 6 u.f.s. - solectwa mog^ reaiizowac wspolne przedsi^wzi^cia. Kazde z solectw

zamierzaj^cych wspolnie reaiizowac przedsl^wzi^cie odr^bnie uchwala wniosek. Przepisy art. 5 stosuje
si§ cdpowiednio, z tym ze wniosek powinien zawierac wskazanie przedsi^wzi^c przewidzianych do

realizacji na obszarze danego solectwa lub innego solectwa w danej gminie.

W ocenie tut. izby, mozliwym jest przeznaczenie srodkow finansowych z funduszu soleckiego na

realizacji wspolnego zadania pn. „zakup samochodu asenizacyjnego", a nast^pnie przekazanie go do

Zakladu Usiug Komunalnych Sp. z o.o. w Sidziszowle gdyz wskazane we wniosku o udzielenie
wyjasnienia przedsi^wziicie, stanowi realizacji zadania wtasnego gminy.

Jak stanowi art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (tekst jedn. Dz.
U. z 2020 r. poz. 713) do zakresu dzialania gminy nalezy wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu

lokainym, niezastrzezone ustawami na rzecz innych podmiotow. Z kolei w art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o
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samorz^dzie gminnym wsrod zadah tych wymieniono sprawy dotyczqce: wodocisigow i zaopatrzenia w
wod?, kanalizacji, usuwania i oczyszczania sciekow komunalnych, utrzymania czystosci i porzqdku oraz
urz^dzen sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadow komunalnych, zaopatrzenia w energi?
elektryczn^ 1 ciepln^ oraz gaz. Tak wi?c zakup samochodu asenizacyjnego stanowi zaspokajanie
zbiorowych potrzeb wspolnoty i naiezy do zadaii wfasnych gminy.

Zadanie b^dzie sluzyc poprawie warunkow zycia mieszkahcow. Istotne w tym wzgl^dzle jest
wlasciwe udokumentowanie we wnioskach soiectw wszelkich okolicznosci wskazuj^cych na bezposredni

lub posredni wplyw reaiizacji przedsi?wzi?cia na popraw? waainkow zycia mieszkahcow solectwa.

Ponadto przedsi^wzi^cie reaiizowane w ramach funduszu soteckiego musi bye zgodne ze
strategic rozwoju gminy, tj. zgodne z postanowieniami podj^te] wtej sprawie uchwaly rady gminy.

Reasumuj^c powyzsze, w ocenie tut. Izby istnieje mozliwosc dokonania zakupu samochodu
asenizacyjnego w ramach funduszu soieckiego wyodr^bnionego w budzecie Gminy S^dziszow.

Jednoczesnie pragn^ podkreslic, ze jest to jedynie stanowisko Regionainej izby Obrachunkowej
w Kieicach, ktora nie posiada uprawnleh do dokonywania powszechnie obowlsizujqcej wykiadni
przepisow prawa.

Z powazaniem

7hinnip\A/ C Elektronlczniepodplsany Zblgnlew RekasZ- U1 ̂  I 11C VV X przez Zbigniew R^kas

RoL-aC 0313^2020.08.18 Zast^pca PrezesantJKab J 11:07:38+02'00'
Regionainej Izby Obrachunkowej w Kieicach


