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UCHWAŁA  Nr  XXII/182/2016

RADY GMINY W LIPNIKU
z dnia 7 listopada 2016 r.

w sprawie rozpatrzenia podtrzymanego przez sołtysa wniosku sołectwa Lipnik
dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2017 roku.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia s marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekstjedn. Dz.U. z 2016 r.,  poz. 446 ze zm.) oraz art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 21  lutego 2014 r.

o fimduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301), Rada Gminy w Lipniku uchwala co
następuje:

§1.

Odrzuca się wniosek sołectwa Lipnik w sprawie przeznaczenia środków fimduszu sołeckiego
w 2017 roku na następujące przedsięwzięcia:

1.   Lampa oświetleniowa na słupie obok państwa Wołoszyn,
2.   Tabliczki oznakowanie kierunku,
3.   Konserwacja i malowanie ogrodzenia obok placu zabaw
4.    Barierki na moście obok p. Maciasa
5.   Wyjazd do teatru i muzeum w Krakowie dla 50 mieszkańców sołectwa -dostęp do

kultury wyższej .
a.    Zakup biletów
b.   Usługa transportowa
c.    Wyżywienie uczestników
d.   Usługa przewodnika
e.    Zakup biletów wstępu do muzeów

§2.

Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie do
UCHWAŁY  Nr XXII/182/2016

RADY GMINY W LIPNIKU
z dnia 7 listopada  2016 r.

Fundusz sołecki  stanowi  integralną część budżetu  gminy co  oznacza,  że wydatkowanie tych
środków podlega zasadom określonym w ustawie o fiiiansach publicznych. Zgodnie z art. 216 ust. 2 pkt
1  ustawy z dnia 27  sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych (Dz.U.  z 2013  r., poz.  885  z późn.  zm.),
wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego są przeznaczone na realizację zadań określonych
w odrębnych przepisach, a w szczególności na zadania własne jednostek. Jednocześnie według  art. 44
ust. 2 powołanej ustawy, jednostki sektora finansów publicznych (gminy) dokonują wydatków zgodnie
z przepisami dotyczącymi poszczególnych rodzaj ów wydatków.

Na podstawie art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o fimduszu sołeckim (Dz. U.
z 2014r., poz.  301  z późn.  zm.),  środki fimduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć,
które  zgłoszone  we  wniosku  o  przyznanie  środków,  są  zadaniami  własnymi  gminy,  służą
poprawie warunków Życia mieszkańców i są zgodne ze strategią gminy. . Z treści przytoczonych
wyżej   przepisów  wynika  jednoznacznie,   Że   odrzucenie   wniosku   sołectwa  następuje   w
przypadku gdy zamierzone zadania nie spełniają łącznie określonych w ustawie wymogów: tj .
nie są zadaniami własnymi gminy, nie służą poprawie Życia mieszkańców, nie są zgodne ze
strategią rozwoj u gminy.

W punkcie 5 wniosku sołectwo Lipnik zaproponowało przedsięwzięcie pn. „Wyjazd do
teatm i muzeuin w Krakowie  dla 50  mieszkańców sołectwa - dostęp  do  kultury wyższej".
Zorganizowanie wyjazdu grupy mieszkańców sołectwa do teatru i muzeum wymienionego w
pkt.  5  wniosku  nie  spełnia  przesłanek  przedsięwzięcia  określonych  przepisami  ustawy  o
fimduszu   sołeckim,   gdyż   jego   celem   jest   zaspokojenie   indywidualnych   potrzeb   jego
mieszkańców, a nie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Jedynie w sytuacji, gdy przedsięwzięcia
przedstawione we wniosku o dofinansowanie mają charakter otwarty i dostępny dla szerokiej
grupy  odbiorców,  dopuszczalne jest  udzielenie  wsparcia  finansowego.  Ustawa  o  fimduszu
sołeckim nie zabrania łączenia w jednym wniosku kilku przedsięwzięć. Jednak w przypadku,
gdy jedno z przedsięwzięć wymienionych we wniosku nie spełnia wymogów określonych w
art. 2 ust. 6 ustawy o fimduszu sołeckim, wniosek podlega odrzuceniu w całości.

Mając powyższe na uwadze wniosek sołectwa Lipnik w sprawie wymienionej  w §  1.
podlega odrzuceniu.

3,„.,ń  ff,,ńw


