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Wniosek

Na podstawie artykulu 241 I(odeksu Postgpowania Administracyjnego skladamy ,wniosek
o poddanie pod obrady tady gtniny projektu uchwaly o wyodrgbnieniu Iub niewyodrEbnieruu
z budzetu gmlny 6rodk6w stanowi4cych fundusz solecki.

Zgo&tse z ajt. 1. ust. 1 ustawy o funduszu soleckim, rada gminy rozstrzyga o wyodrpbniemu
w budzecie gminy 5rodk6w stanowi4cych fundusz solecki do dnia 31 marca roku
poprzedzzj4cego tok budietowy, podejmuj4c uchwaip, w kt6rej *yrzia zgodg albo nie wyraza
zgody na wyodrgbnienie funduszu soleckiego. wskazany przepis obliguje do zajpcia sip pxzez
radq 

_gniny 
w katdym roku spraw4 funduszu soleckiego. Rada gminy mo2 e w.yraAt. ,godg n^

wyodrgbnienie 5rodk6w stanowi4cych fundusz solecki lub nie wyrazii taLeej zgody, Lusi to
jedrrak zrobi6 pzyigcien stoso$mei uchwaly. Obowi4zkiem organ6w grrriu.y, zgodnie z
konsgtucyjn4 zxad4 leg tzmu, jest podejmow anre dziaLai maj4cych na celu wyktnywame
nalo2onych ustaw4 obowi4zk6w. Ustawa o funduszu soleckjm wyzn^czt temrin do podiecra
takiei uchwaly, kt6rego dochowanie - w przypadku zgody - umo2liwia teminowe wyionaru.
pozostalych czymo6ci w ttakcie trwania ptocedury.

Nale2y t6wniez pamigta6 o konsekwencjach iakie mog4 wyt:ka(. z ne zEgctz siq kwesn4
wyodrqbnienia lub nie wyodrqbnienia funduszu soleckiego przez radg gminy pod postacr4
odpowredniei uchwaly. Niepodjpcie uchwaly przez tadg gminy moie bowiem- zosta6
ztnterpretov/ane jako zaniechanie prawotw6rcze w 6wiede an 1072 ustawy o szmotz4dzie
gmtrnym, czy te2 wypelnienie przeslanek wskazanych w art. 96 ustawT o samorz4dzie gminnym.

!7obec powyzszego wnioskuie siq o zajpcie sig spraw4 i podjgcie przez .odp gminy uchwaly
vrytaLa1,ace1 zgodg na wyo&pbnieme lub nie wyodrgbnienie z bud2etu gminy 6todk6w
stanowQcych fundusz solecki na rck 2012- Uchwaia taka zgodnie z ustaw4 musi zosta6
uchwalona do 37 matcz 2077 t

w1n9s.el skladany jest za po6rednictwem telefax zgodrie z afi. 63 $ 1 Kodeksu postgpowania
administracyjnego.
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W nawi4zaniu do wniosku Stowarzyszenia skierowanego do mnie w dniu 23.02.201 I r.
informujg, i2 Rada Miejska w Siechnicach naV sesji w dniu l0lutego 2011 r. podjgla uchwaJg
w sprawie wyraaenia zgody na wyodrEbnienie funduszu soleckiego w 20 i2 roku.
Ucbwala nosi ntyner Y 132/11 i jest opublikowana w Biulerl,nie Informacji publicznej.

Swieta Katarzyna, drrLa 24.02.2011 r.
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Wo jewoda Warmidsko-Mazurski

Wniosek o udostgpnienie infotmacii publicznej

Zwrzcarn siq do Pana w imieniu Stowarzyszenia Lider6,s Lokahych Gtup Obywatelskich -

otgarttzzcjt poiytku publicznego, prowadz4cej pto publico bono ptogtam i portal internetowy
po6wiqcony funduszowi sotreckiemu www.frrnduszesoleckie.pl * z wnioskiem o udostgpnieme
informacji publicznych powstalych ptzy wykonywaniu zzdzA nadzotczych ptzez Watmirisko-
Mazutski Uu4d Wojew6&ki wptowdzanych ptzez prniny fimduszy soleckich zgodnie z ustaw4
7 rlniq )Q l:ulgg6.)009 t. o frrnduszu soleckim, m. in.:

- listq grnin z obszzr;t wojew6dztwa warmirisko-mazutskiego, w kt6rych podiqto uchwaly o
wym2eoiu zgody na wyodtgbnienie barJl nle wyodrgbnienie w budiecie gpin, 6rodk6w
stanowi4cych fundusz solecki w latzch 2070 onz 2077 oraz gm.in w kt6rych nie podigto uchwal,

- rozsttzygntgc nzdzotczych w sprawie uchwal emin odno6flie wyrrienia zgody lub nie wytaienia
zgodny na wyodrgbnienie firnduszu soleckiego w latach 2009 I 2070 .

Przedmiotowy wniosek dotyczy r<jwnie2 ewentualnego udostqpaienia poza infomracjam
prostymi (np. dokumentami) r6wniei informacii publicznych pzetwotzonych zgodnie z att 3
ust. 1 pkt 1 ustawy o dostepie do infotnacji publicznej, zgromadzonych ptzez Utz4d
l7oiew6dzki dotycz4cych wprowadzanych ptzez griay funduszy soleckich zgodnie z ustaw4 z
dnia 20ltttego 2009 t. o funduszu soleckim.

11t o2a52dnigniu i4dania inforrnacji ptzetwotzonel wskan:1e, n Stowazyszenie realizuj4c ptogtam
zwiazany z funduszami soleckimi jest adtesatem pytai dolycz4cych funduszu soleckiego,
kietowanych z t6|nego szczebla instytucji samorz4dovlrch (solectwa, gmlny, urzgdy
matszalkowskie) oraz n4do*ych (utzgdy wo jew6dzkie). Ponadto wiedza gromadzot^ przez
Stowatzyszenie lest przekazywana mieszkaricom podczas licznych bezplatnych szkoleri,
warsztat6$/, spotlrai otaz na stonie www.funduszesoleckie.pl.
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stowarzyszenie prowadzi prograh maj4ry na celu dostarczenie wie&y onz wypracowanie
narzpdzi umo2liwiaj4rych sprawne fi:nkbionoqranie funduszu soleckiego - w- wFniarze
spolecznym, prawnym i ekonomrczny.rn.

Podiqte w ramach ju2 blisko rocznej pracy dzialattta zyskaly uzname m.rn. w zaproszeniu do
wystErieoia na konferencji podsumowuj4cej wdra2anie ustawy o funduszu soleckim-w seimie Rp
w maju 2010 l7sp6lpracujemy m.in. z Gazet4 Soleck4 F'ndacj4 Dflspomagania wsi, wieloma
insqtucjami publicznyrni. Na bieZ4co publikujemy informacje doty.z4ce funduszu soleckiego.

Udostqpnienie inforo.-'acjr przez wa::nirisko-Mazurski utz4d rfoiew6dzki niew4tpliwie pnyczyni
sig do uzyskania pzez instltucje samorz4dowe oraz samych mieszkanc5w wsi izerszych
inforrnacji odnoSnie funduszu soieckiego.

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy o dostqpie do infornacji publicznei wnosze o udostqpnienie
informacji w wersji elektonicznej na adres fi:nduszesoleckib@s11go.pi lub pzeslanie w wersji
papierowei na adtes: uL Urs:lnowska 22/2,02-605 Y/axsztwa.

Z powlantetn,

Szymon Osowski

Ptezes Stowazyszenia
Grup Obpvatelskich

Lider6w Lokalnych

www.sllso.ol
www. fu nduszesoleckie.ol

www.informacj apubliczna. org.pl
q/ww.watchdoe.ore.ol



:IA fTMIN 5 i<O. Iq4 AZ {J RS K ]
]i,JRZAD V!/O.]EwODZK.I

w i)lsztrrnie
1Q-575 OLSZI -YN' \ l  

i \4nr  , .1 .  P i i sx lek ieL- , ,1  / /+

PN.07B-O05 t||

OlsztYn' Ol sfcznia 201 I r.

Pan
Srymon Osowski
Prezes
Stowarryszenia Lider6w Lokalnych
Grup Obywatelskich

W zwiqzku z Pana pismem z dnia 19 paidziemika 2010r. oraz 24daniem
skierowanym w skardze na bezczynnoSi organu z dnta 20 grudnia 2010r.
uprzejmie informujg, 2e zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o
samorzAdzie gminnym (Dz.U. z 2001, Nr 142, poz. 1591 z p62n. zm.) organami
nadzoru s4 Prezes Rady Ministr6w i wojewoda, a w zakresie spraw finansowych -

regionalna izba obrachunkowa. Dodai nalezy, i2 przepisy art. I ust. 2 w zwiqzku z
art. 11 ustawy z dnia'l paidziernika I992r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(Dz.U. z 2001, Nr 55,po2.420 z p62n. zm.) wskazujq r6wnie2, 2e regionalne izby
obrachunkowe sprawuj4 nadz6r nad dzialalnoSci4 jednostek samorzqdu
terytorialnego w zakresie ich spraw finansowych m. in. w sprawach budZetu ijego
zmian.

Rozstrzygniqcie przez rude gminy, w my6l art. i ust. I ustawy z dnia 20
lutego 2009r. o funduszu soleckim (Dz. U. z 2009r., Nr 52, poz. 420 z p62n. zm.),
o wyodrebnieniu w budZecie gminy drodk6w stanowi4cych fundusz solecki bez
w4tpienia wchodzi w zakes pojQciowy terminu ,,sprawy finansowe". Fundusz
solecki stanowi element budZetu gniny, a uchwala o wyodrQbnieniu funduszu
soleckiego stanowi egzempliflkacjQ jednej z kategorii uchwal wymienionych w art.
I I ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.

W $wietle powyzszego, nalezy stwierdzii, iZ wojewoda nie jest organem
uprawnionym do sprawowania nadzoru nad dzialalnoSci4 jednostek samorzEdu
terytorialnego w ich sprawach finansowych, w tym wyodrgbnianiu funduszu
soleckiego w budZecie gminy. Organem, kt6ry zostal upowazniony (zobligowany)
przez ustawodawcQ do tego fypu konholi jest regionalna izba obrachunkowa. Ona
tez prowadzi mer).toryczny nadz6r nad uchwalami rad gmin w ich sprawach
finansowych pod wzglQdem ich zgodno6ci z obowiqzuj4cym prawem. Wojewoda
nie podejmuje rozstrzygniQ6 nadzorczych w stosunku do przedmiotowych uchwal.
Nie prowadzi r6wniez listy gmin, kt6re podjqty uchwalQ w sprawie funduszu
soleckiego.

Dlatego re2 wlw wniosek o udostQpnienie informacj i publicznej nale2y
skierowai do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, kt6ra spmwuje nadz6r
nad uchwalami rad gmin w sprawach dotycz4cych funduszu soleckiego.
. Podsumowuj4c w zwiqzkr z powyzszym Wojewoda nie moze
w przedmiotowej sprawie podjqd oczekiwanych pruezP erta dzialah.
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