
Projekt

z dnia  14 maja 2014 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE

z dnia .................... 2014 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana XXX na działania Sołtysa Sołectwa Janówek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 35 ust. 1 i ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2013r. poz.594 z późn. zm.)  oraz art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks 
postepowania administracyjnego  (Dz.U. z 2013r. poz. 267), Rada Miejska w Mszczonowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Uznaje się za nieuzasadnioną skargę złożoną przez Pana XXX z dnia 31 marca 2014r na działania 
Sołtysa Sołectwa Janówek. 

2.  Skarga jest nieuzasadniona z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do uchwały stanowiącej integralną część 
niniejszej uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mszczonowie do przekazania Panu XXX niniejszej 
uchwały wraz z uzasadnieniem. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Łukasz Koperski
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Uzasadnienie

W dniu 31 marca 2014r. Pan XXX zwany dalej Skarżącym złożył skargę do Starosty Powiatu Żyrardowskiego
na działania Sołtysa Sołectwa Janówek Pismem znak OR.150.1.2014.M Z z dnia 15 kwietnia 2014r. Starosta
Powiatu Żyrardowskiego przekazał do Rady Gminy Mszczonów zgodnie z właściwością pismo z dnia 31 marca
2014r. Pana XXX w sprawie nieprawidłowego gospodarowania środkami funduszu sołeckiego przez sołtysa wsi
Janówek.

Zarzuty w skardze są nieuzasadnione. W dniach 29.09.2011r., 24.09.2012r., 30.09.2013r. do Burmistrza
Mszczonowa wpłynęły wnioski sołectwa Janówek w sprawie wykorzystania funduszu sołeckiego. Zgodnie ze
złożonymi wnioskami fundusz sołecki w całości został przeznaczony na poprawę stanu dróg na terenie sołectwa
Janówek. Integralną częścią złożonych wniosków były uchwały zebrań wiejskich mieszkańców sołectwa
Janówek Gminy Mszczonów wraz z listami obecności mieszkańców na zebraniach wiejskich.

Zgodnie z art. 1. Ustaw z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z dnia 31 marca 2009 r.)  Rada
gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, zwany dalej
"funduszem", do dnia 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy, podejmując uchwałę, w której wyraża
zgodę albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu w roku budżetowym.

Fundusz sołecki stanowią środki wyodrębnione z budżetu gminy , zagwarantowane na realizację
przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców. Zgodnie z zapisami Ustawy o funduszu sołeckim środki
z tego źródła mogą być przeznaczane na realizację tych przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy,
służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Sołtys gminy Janówek postępował według zapisów ustawy o funduszu sołeckim.

Środki finansowe nie były przekazywane do sołectwa. Płatności na podstawie faktur VATdokonywał Urząd
Miejski w Mszczonowie, po sprawdzeniu pod względem merytorycznym oraz pod względem formalnym
i rachunkowym przez odpowiedzialnych pracowników Urzędu Miejskiego w Mszczonowie i zatwierdzeniu do
wypłaty.

Reasumując powyższe Rada Miejska w Mszczonowie uznała skargę Pana XXX na działania Sołtysa sołectwa
Janówek za nieuzasadnioną.
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