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Wniosek 

Na podstawie artykułu 241 Kodeksu Postępowania Administracyjnego składamy wniosek                  
o poddanie pod obrady rady gminy projektu uchwały o wyodrębnieniu lub nie wyodrębnieniu            
z budżetu gminy środków stanowiących fundusz sołecki.  

Zgodnie z art. 1. ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim, rada gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu                   
w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki do dnia 31 marca roku 
poprzedzającego rok budżetowy, podejmując uchwałę, w której wyraża zgodę albo nie wyraża 
zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego.  Wskazany przepis  obliguje do zajęcia się przez 
radę gminy w każdym roku sprawą funduszu sołeckiego. Rada gminy może wyrazić zgodę na 
wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki lub nie wyrazić takiej zgody, musi to 
jednak zrobić przyjęciem stosownej uchwały. Obowiązkiem organów gminy, zgodnie z 
konstytucyjną zasadą legalizmu, jest podejmowanie działań mających na celu wykonywanie 
nałożonych ustawą obowiązków. Ustawa o funduszu sołeckim wyznacza termin do podjęcia 
takiej uchwały, którego dochowanie - w przypadku zgody - umożliwia terminowe wykonanie 
pozostałych czynności w trakcie trwania procedury.  

Należy również pamiętać o konsekwencjach jakie mogą wynikać z nie zajęcia się kwestią 
wyodrębnienia lub nie wyodrębnienia funduszu soleckiego przez radę gminy pod postacią 
odpowiedniej uchwały. Niepodjęcie uchwały przez radę gminy może bowiem zostać 
zinterpretowane jako zaniechanie prawotwórcze w świetle art. 101a ustawy o samorządzie 
gminnym, czy też wypełnienie przesłanek wskazanych w art. 96 ustawy o samorządzie gminnym 

Wobec powyższego wnioskuje się o zajęcie się sprawą i podjęcie przez radę gminy uchwały 
wyrażającej zgodę na wyodrębnienie lub nie wyodrębnienie z budżetu gminy środków 
stanowiących fundusz sołecki na rok 2012. Uchwała taka zgodnie z ustawą powinna zostać 
uchwalona do 31 marca 2011 r.  

Wniosek składany jest za pośrednictwem telefax zgodnie z art. 63.  § 1 Kodeksu postępowania 
administracyjnego.  
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Katarzyna Tadeusiak-Jeznach    Szymon Osowski 
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