
 

Uchwała Nr XXXVIII/348/18 

Rady Gminy w Gnojniku 

 z dnia 20 czerwca 2018 r.  

 

w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność finansową organów sołectwa Gosprzydowa 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

2018. 994 ze zm.) oraz § 27 ust.1 i ust. 2 Statutu Sołectwa Gosprzydowa nadanego Uchwałą 

Nr IV/23/07 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 5 lutego 2007 r. (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego 

Nr 233, poz.1583) – po rozpatrzeniu skargi Pani Cecylii Buda z dnia 22 maja 2018 r. na działalność 

finansową organów sołectwa Gosprzydowa, Rada Gminy w Gnojniku uchwala, co następuje: 

 

  

§ 1. Po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie zarzutów przedstawionych w  skardze 

z dnia 22 maja 2018 r. dotyczących nieprawidłowości w działalności finansowej sołectwa 

Gosprzydowa:      

1) w zakresie zarzutu dot. nieprawidłowości zwołania Zebrania Wiejskiego z dnia 20 maja 

2018 r. Rada Gminy stwierdza jego bezzasadność z przyczyn określonych w uzasadnieniu 

niniejszej uchwały;  

2) w zakresie zarzutu dot. nieprawidłowości w ogłoszeniu o Zebraniu Wiejskim poprzez nie 

umieszczeniu w porządku obrad punktu dotyczącego zmiany uchwały budżetowej środków 

pozostających do dyspozycji Sołectwa Gosprzydowa oraz nieprawidłowości 

w opracowaniu i przedkładaniu Zebraniu Wiejskiemu projektów uchwał w sprawach 

będących przedmiotem rozpatrywania przez Zebranie oraz podejmowania inicjatywy dot. 

przeznaczenia środków finansowych na cele rozwoju gospodarczego, Rada Gminy 

stwierdza jego zasadność z przyczyn określonych w uzasadnieniu niniejszej uchwały;  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy w Gnojniku, zobowiązując Go  

do poinformowania  skarżących o sposobie załatwienia skargi. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

             Janusz Zych  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Uzasadnienie  

do Uchwały Nr XXXVIII/348/18 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 20 czerwca 2018 r.  

w sprawie na działalność finansową organów sołectwa Gosprzydowa 

 

 

W dniu 25 maja 2018 r. do Rady Gminy w Gnojniku wpłynęła skarga Pani  Cecylii Buda oraz 

dziesięciu mieszkańców miejscowości Gosprzydowa na działalność finansową organów sołectwa 

Gosprzydowa.  

 

W treści skargi, skarżący podnieśli zarzuty dotyczące następujących kwestii: 

1. nieprawidłowości w  zwołaniu Zebrania Wiejskiego z dnia 20 maja 2018 r. 

2. nieprawidłowości w ogłoszeniu o Zebraniu Wiejskim poprzez nie umieszczenie 

w porządku obrad punktu dotyczącego zmiany uchwały budżetowej środków 

pozostających do dyspozycji Sołectwa Gosprzydowa oraz nieprawidłowości 

w opracowaniu i przedkładaniu Zebraniu Wiejskiemu projektów uchwał w sprawach 

będących przedmiotem rozpatrywania przez Zebranie oraz podejmowaniu inicjatywy dot. 

przeznaczenia środków finansowych na cele rozwoju gospodarczego 

Zespół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Gnojniku na posiedzeniu w dniu 7 czerwca 2018 roku 

dokonał analizy skargi w kontekście zarzutów w niej podnoszonych.  

Po  rozpatrzeniu  sprawy i zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej Rada Gminy w Gnojniku 

stwierdza, co następuje: 

Zgodnie z treścią § 9 ust. 4  Statutu Sołectwa Gosprzydowa wprowadzonego  Uchwałą Nr IV/23/07 

Rady Gminy w Gnojniku z dnia 5 lutego 2007 r. (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego Nr 233, 

poz.1583) „ Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego Sołtys podaje do publicznej wiadomości w sposób 

zwyczajowo przyjęty w sołectwie na 7 dni przed terminem zebrania”. 

Wobec braku definicji sposobu podania informacji  do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo 

przyjęty w akcie prawa miejscowego Rady Gminy Gnojnik, należy uznać, że publikacja dokumentu 

w sposób zwyczajowo w danej Gminie przyjęty oznacza wywieszenie tej informacji na tablicy 

ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz wszystkich sołectwach na obszarze Gminy. Ponadto taką rangę 

można przypisać rozpowszechnieniu tej informacji drogą elektroniczną w Biuletynie Informacji 

Publicznej lub stronie internetowej Gminy.  

Ogłoszenie o Zebraniu Wiejskim wyznaczonym na dzień 20 maja 2018 r.  zostało podane przez 

Sołtysa  w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w dniu 11 maja 

2018 r. tj. na 8 dni przed planowanym terminem Zebrania.  Zatem termin określony w § 9 ust. 4 

Statutu został zachowany.   

W kontekście powyższego uprawnionym jest stwierdzenie, iż Sołtys wsi Gosprzydowa wywiązała się 

z obowiązku ciążącego na Niej z mocy przepisu statutu dotyczącego terminu  podania do wiadomości 

mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty planowanej daty Zebrania Wiejskiego. Wobec tego 



uprawnionym jest stwierdzenie, iż Zebranie Wiejski było ważne, gdyż mieszkańcy sołectwa zostali 

o nim prawidłowo i skutecznie zawiadomieni.   

 

Rada Gminy w Gnojniku stwierdza zasadność zarzutu w zakresie nieprawidłowości w ogłoszeniu 

o Zebraniu Wiejskim poprzez nie umieszczeniu w porządku obrad punktu dotyczącego zmiany 

uchwały budżetowej środków pozostających do dyspozycji Sołectwa Gosprzydowa oraz 

nieprawidłowości w opracowaniu i przedkładaniu Zebraniu Wiejskiemu projektów uchwał 

w sprawach będących przedmiotem rozpatrywania przez Zebranie oraz podejmowania inicjatywy dot. 

przeznaczenia środków finansowych na cele rozwoju gospodarczego 

Zgodnie § 18 ust. 1 i ust.  4  Statutu Sołectwa Gosprzydowa wprowadzonego  Uchwałą Nr IV/23/07 

Rady Gminy w Gnojniku z dnia 5 lutego 2007 r. do  zadań Rady Sołeckiej należy m. in.: 

opracowywanie i przedkładanie Zebraniu Wiejskiemu projektów uchwał w sprawach będących 

przedmiotem rozpatrywania przez Zebranie, podejmowanie inicjatywy dotyczącej przeznaczenia 

środków finansowych na cele rozwoju gospodarczego Sołectwa. 

 

W przedmiotowym stanie faktycznym wniosek dotyczący przesunięcia kwoty 10.000 zł., która 

wcześniej tj. w lutym br. została  zagwarantowana przez Zebranie wiejskie budżetowe na utwardzenie 

drogi w kierunku PP. Malagów i Budów – na malowanie dachu Domu Strażaka w Gosprzydowej 

pochodził od indywidualnego  mieszkańca wsi Gosprzydowa uczestniczącego w  Zebraniu Wiejskim.   

 

W świetle § 18 ust. 1 i ust.  4  Statutu Sołectwa Gosprzydowa, wskazać należy, iż inicjatywa w/w 

sprawie należy do wyłącznej kompetencji Rady Sołeckiej a nie indywidualnego  mieszkańca wsi 

Gosprzydowa uczestniczącego w  Zebraniu Wiejskim, nie będącym zebraniem budżetowym.  

 

W porządku obrad zawartym w ogłoszeniu o Zebraniu Wiejskim nie umieszczono również punktu 

dotyczącego zmiany uchwały budżetowej środków przeznaczonych do dyspozycji sołectwa 

Gosprzydowa.   

 
Biorąc pod uwagę powyższe w ocenie Rady Gminy Gnojnik podjęcie uchwały w brzmieniu 

określonym wyżej jest uzasadnione.  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

             Janusz Zych  

 


