UCHWAŁA NR XIX/79/11
RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE
z dnia 26 października 2011 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza.
Na podstawie art. 229 pkt 3, art. 237 i art. 238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm 1.) Rada Miejska
w Kożuchowie po rozpatrzeniu skargi Sołtysa i Rady Sołeckiej w Broniszowie uchwala,
co następuje:
§ 1. Uznaje za bezzasadną skargę Sołtysa i Rady Sołeckiej w Broniszowie z dnia 4 października
2011 r. na działalność Burmistrza Kożuchowa w przedmiocie wstrzymania wykorzystania
środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Broniszów z przyczyn faktycznych i prawnych
wskazanych w uzasadnieniu niniejszej uchwały.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kożuchowie do zawiadomienia
skarżących o sposobie załatwienia skargi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Dusza
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001r. Nr 49 poz. 509, z 2002r. Nr 113 poz.
984, Nr 153 poz. 1271, Nr 169 poz. 1387, z 2003r. Nr 130 poz. 1188, Nr 170 poz. 1660, z 2004r. Nr 162
poz. 1692,
z 2005r. Nr 64 poz. 565, Nr 78 poz. 682, Nr 181 poz. 1524, z 2008r. Nr 229 poz. 1539; z 2009r. Nr 195, poz. 1501 i Nr
216, poz. 1676; z 2010r. Nr 40, poz. 230; Nr 182, poz. 1228; Nr 254, poz. 1700; z 2011r. Nr 6, poz. 18; Nr 34, poz. 173;
Nr 106, poz. 622; Nr 186, poz. 1100.

UZASADNIENIE
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza.

W skardze z dnia 4 października 2011 r. Skarżący zarzucają Burmistrzowi Kożuchowa
bezpodstawne i bezprawne wstrzymania wykorzystania środków z funduszu sołeckiego
przyznanych na rok 2011 dla sołectwa Broniszów.
Skarga była rozpatrywana przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Kożuchowie
w dniu 24 października 2011 r. z udziałem przedstawicieli Skarżących. Ze zgromadzonego
materiału dowodowego wynika, że środki funduszu sołeckiego dla sołectwa Broniszów ujęte są
w

przyjętym przez Radę Miejską w Kożuchowie budżecie Gminy Kożuchów na 2011 r.

Stwierdza się, że na dzień składania skargi sołectwo Broniszów nie korzystało z funduszu
sołeckiego, co nie oznacza, że do końca roku budżetowego sołectwo z tych środków nie
skorzysta. W przeanalizowanych uchwałach Rady Miejskiej w Kożuchowie i zarządzeniach
Burmistrza Kożuchowa dotyczących zmian budżetowych nie stwierdzono zapisów świadczących
o jakichkolwiek zmianach w wysokości czy przeznaczeniu funduszu sołeckiego dla Sołectwa
Broniszów.
Zgodnie z art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. ) wykonywanie budżetu jednostki samorządu
terytorialnego należy do zarządu tej jednostki, w przypadku Gminy Kożuchów do Burmistrza
Kożuchowa, w związku z tym do wyłącznej kompetencji Burmistrza Kożuchowa należy
wydatkowanie środków finansowych z budżetu gminy. Ponieważ określony w uchwale
budżetowej Gminy Kożuchów fundusz sołecki nie miał opracowanego harmonogramu realizacji
poszczególnych zadań należy przyjąć, że jego realizacja odbywa się do końca roku budżetowego.
W toku rozpatrywania skargi stwierdzono brak udzielenia odpowiedzi na pismo Sołtysa
Broniszowa z dnia 12 września 2011 r. kierowane do Burmistrza Kożuchowa.
W tym stanie prawnym i faktycznym skargę należy uznać za bezzasadną.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Henryk Zieliński

