
PROJEKT 
WERSJA I

UCHWAŁA NR............................

RADY GMINY GZY

z dnia......................................

w sprawie rozpatrzenia podtrzymanego przez sołtysa wniosku sołectwa Łady dotyczącego 

przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. 2020 r. poz. 713) oraz art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim 

(Dz. U. z 2014 poz. 301 z późn. zm. ) - Rada Gminy Gzy uchwala, 

co następuje:

§ 1. Odrzuca się wniosek podtrzymany przez sołtysa Sołectwa Łady w sprawie przeznaczenia 

środków funduszu sołeckiego na rok 2021 zgodnie z Uchwałą Nr 1/2020 Zebrania Wiejskiego 

Sołectwa Łady z dnia 27 września 2020 r. na następujące przedsięwzięcia:

1) Zakup kostki brukowej i położenie;

2) Zakup kosy spalinowej i jeden samochód żwiru;

3) Organizacja wycieczki turystycznej - wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, 

w tym tworzenie warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażanie 

programów pobudzania aktywności obywatelskiej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gzy

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sporządziła: Lewińska Beata/OR
<23.40. JtoAO/'



Uzasadnienie

W dniu 30 września 2020 r. wpłynął wniosek sołtysa sołectwa Łady w sprawie przeznaczenia 

środków funduszu sołeckiego przypadających sołectwu Łady na rok 2021. W dniu 5 października 

2020 r. Wójt Gminy Gzy odrzucił. wniosek w zakresie przedsięwzięć określonych Uchwałą 

Nr 1/2020 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Łady z dnia 27 września 2020 r.

Sołtys, w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisma, podtrzymał wniosek i skierował go do Rady 
Gminy.

Zgodnie z art. 5 ust. 11 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 

poz. 301 z późn. zm .) uchwalając budżet rada gminy odrzuca wniosek sołectwa, w przypadku gdy 

zamierzone przedsięwzięcia nie spełniają wymogów określonych w art. 2 ust. 6 lub 7. Środki 

funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które zgłoszone we wniosku, o którym 

mowa w art. 5 ust. 4 są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców 

i są zgodne ze strategią rozwoju gminy albo są przeznaczone na pokrycie wydatków na działania 

zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej.

Wniosek sołectwa Łady podlega odrzuceniu, ponieważ zgłoszone we wniosku zadanie nie 

stanowi zadania własnego gminy.


