UCHWAŁA NR XV/159/12
RADY GMINY PSZCZÓŁKI
z dnia 30 października 2012 r.
w sprawie wniosku Sołectwa Ulkowy o środki funduszu sołeckiego na 2013 rok
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 591 z późn. zm.: z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153,
poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116
poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr
48, poz.327, Nr 138, poz 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458, z 2009 r. Nr 52 poz
420, Nr 157 poz.1241, z 2010 r. Nr 28 poz.142 i 146, Nr 40 poz.230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr
117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149 poz.887, Nr 217 poz.1281, z 2012 r. poz.567) i art. 4 ust.6 ustawy z dnia 20
lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. Nr 52 poz.420 z późn. zm.: Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 217,
poz.1427) uchwala się, co następuje:
§ 1. Rozpatruje się pozytywnie wniosek Sołectwa Ulkowy o uwzględnienie w projekcie budżetu gminy na 2013
rok środków finansowych w ramach funduszu sołeckiego.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz
na gminnych tablicach ogłoszeń.

Przewodniczący Rady
Roman Klamann
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Uzasadnienie
W dniu 1 października 2012 r. Sołectwo Ulkowy złożyło wniosek dotyczacy przyznania środków finansowych na
rok 2013 w ramach funduszu sołeckiego. Wójt Gminy Pszczółki, działając na podstawie art. 4 ust 5 ustawy
o funduszu sołeckim, odrzucił wniosek jako niespełniający warunku określonego w ustawie - przekroczenie
terminu złożenia wniosku. Sołtys wsi Ulkowy w ustawowym terminie 7 dni od daty otrzymania informacji
o odrzuceniu wniosku podtrzymał go, kierując wniosek do Rady Gminy za pośrednictwem Wójta celem
ponownego rozpatrzenia. Zgodnie z ustawą rada gminy rozpatruje wniosek w terminie 30 dni od daty jego
złożenia. Sołtys utrzymuje, że termin złożenia wniosku został dotrzymany, ponieważ w boieżącym roku 30
września wypadł w niedzielę, a wniosek został złożony w pierwszym dniu roboczym po tym terminie.
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