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REGIONALNA    IZBA   OBRACHUNKOWA 
W OPOLU  

 

Uchwała nr   38/79/2020 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 29 grudnia 2020 r. 
 

 

Na podstawie art. 11 ust. 3  w związku z art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 

1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity – Dz.U. z 2019 r., poz. 2137) 

oraz art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – 

Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

 

w s k a z u j e  

w uchwale nr XXV/391/20 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie 

rozpatrzenia wniosku Sołectwa Ligota Dolna o przyznanie środków w ramach funduszu 

sołeckiego naruszenie art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim  

(Dz. U. z 2014 r. poz. 301 ze zm.). 

 

U z a s a d n i e n i e  

 

Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 30 listopada 2020 r. doręczono 

uchwałę nr XXV/391/20 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie 

rozpatrzenia wniosku Sołectwa Ligota Dolna o przyznanie środków w ramach funduszu 

sołeckiego, w której w podstawie prawnej przywołano m.in. art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 21 lutego 

2014 r. o funduszu sołeckim.  

 

W § 1 uchwały Rada Miejska postanowiła: „W związku z podtrzymaniem wniosku 

Sołectwa Ligota Dolna z dnia 9 października 2020 r. o przyznanie środków z funduszu 

sołeckiego na rok 2021 zobowiązuje się Burmistrza Miasta Kluczborka do uwzględnienia tego 

wniosku w budżecie na rok 2021.”  

 

W złożonych wyjaśnieniach Burmistrz wskazał, iż „zgodnie z rozdziałem V, § 23, ust. 2 

pkt. 3 i 4 Statutu Gminy Kluczbork stanowiącym załącznik do uchwały nr LIV/532/18 Rady 

Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 września 2018 r. (Dz. Urzędowy Województwa Opolskiego  

z 2018 r., poz. 2717), Radni otrzymują informację o terminie najbliższej sesji wraz z projektami 

uchwał w terminie 7 dni przed planowanym terminem sesji. Dodatkowo, przewodniczący 

poszczególnych komisji stałych Rady Miejskiej zwołują posiedzenia komisji w celu opiniowania 

projektów uchwał. W związku z powyższym, przyjęło się iż w terminie 14 dni przed planowanym 

terminem sesji wszystkie przygotowane projekty uchwał trafiają do Biura Rady. W związku  

z faktem procedowania o okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, nie było możliwości 

aby zwołać sesję nadzwyczajną. Wszystkie odrzucone wnioski (na podstawie art. 5 ust. 5, 

ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21 lutego 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 301)) dotyczyły 

nieterminowego złożenia przez wskazane sołectwa wniosków (wynikało to z ogłoszonej dla 

Powiatu Kluczborskiego pod koniec września czerwonej strefy w związku z powyższym termin 

zebrań wiejskich musiał zostać przeniesiony).” 
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Podtrzymany przez sołtysa sołectwa Ligota Dolna wniosek trafił do Rady Miejskiej za 

pośrednictwem Burmistrza Miasta Kluczborka w dniu 09.10.2020 r. 

 

W posiedzeniu Kolegium brał udział Burmistrz Miasta Kluczborka, który podtrzymał 

wcześniej złożone wyjaśnienia. 

 

W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje: 

 

Uregulowania w zakresie przyznania środków z funduszu sołeckiego zostały określone 

w ustawie z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim. Stosownie do art. 5 ust. 1-3 ustawy, 

warunkiem przyznania w danym roku budżetowym środków z funduszu jest złożenie do 

burmistrza przez sołectwo wniosku uchwalonego przez zebranie wiejskie, zawierającego 

wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków 

określonych dla danego sołectwa na podstawie informacji, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy, 

wraz z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem. Przedmiotowy wniosek, zgodnie z art. 5 

ust. 4 ustawy, sołtys przekazuje burmistrzowi celem uwzględnienia go w projekcie budżetu 

gminy w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, którego dotyczy 

wniosek. Burmistrz w terminie 7 dni od dnia otrzymania odrzuca wniosek niespełniający 

warunków określonych w art. 5 ust. 2-4, jednocześnie informując o tym sołtysa, który może w 

terminie 7 dni od dnia otrzymania ww. informacji, podtrzymać wniosek niespełniający 

warunków kierując go do rady gminy za pośrednictwem burmistrza (art. 5 ust. 5-6).  

W sytuacji podtrzymania wniosku przez sołtysa (ust. 9) rada gminy rozpatruje ten 

wniosek w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania. Rada odrzuca wniosek niespełniający 

warunków określonych w ust. 2-4 lub podtrzymany po terminie, o którym mowa w ust. 6. 

Burmistrz związany jest rozstrzygnięciem rady gminy. 

W przedmiotowej sprawie wniosek Sołectwa Ligota Dolna z dnia 30 września 2020 r. 

został odrzucony przez Burmistrza ze względu na naruszenie terminu złożenia wniosku 

wynikającego z art. 5 ust. 4 ustawy. Na podstawie art. 5 ust. 6 ustawy sołtys podtrzymał 

wniosek i skierował go do Rady Miejskiej za pośrednictwem Burmistrza. Podtrzymany 

wniosek wpłynął w dniu 9 października 2020 r.  

Zgodnie z art. 5 ust. 9 cyt. ustawy, w przypadku podtrzymania wniosku przez sołtysa, 

rada gminy rozpatruje ten wniosek w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania. Rada gminy 

odrzuca wniosek niespełniający warunków określonych w ust. 2-4 lub podtrzymany po 

terminie, o którym mowa w ust. 6. W omawianej sprawie termin ten został naruszony bowiem 

Rada Miejska w Kluczborku podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa Ligota 

Dolna w dniu 25 listopada 2020 r.  

 

Mając na uwadze okoliczności związane z podejmowaniem uchwały przez Radę 

Miejską w Kluczborku, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu postanowiło 

uznać wskazane naruszenie ustawy o funduszu sołeckim za nieistotne. 

Zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, w przypadku 

nieistotnego naruszenia prawa, izba nie stwierdza nieważności uchwały, lecz ogranicza się  

do wskazania, że uchwałę wydano z naruszeniem prawa. 

 

        

 Przewodniczący Kolegium 

 

     Grzegorz Czarnocki 
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