
UCHWAŁA XXII/159/2020 
RADY GMINY OLSZANKA 

z dnia 27 października 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Przylesie o przyznanie środków 
z Funduszu Sołeckiego na rok 2021 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713) oraz art. 5 ust. 10 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. 
z 2014 r. poz. 301 z późn. zm.) Rada Gminy Olszanka uchwala co następuje: 

§ 1. Uwzględnia  się ponownie uchwalony wniosek Sołectwa Przylesie o przyznanie środków 
z Funduszu Sołeckiego na rok 2021. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olszanka. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Przewodnicząca Rady 

 
 

Wanda Galant 
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UZASADNIENIE

Na podstawie art. 5 ust. 5 w związku z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu

sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 z późn. zm.) Wójt Gminy Olszanka poinformował o

odrzuceniu wniosku z dnia 29.09.2020 r. w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego

przypadających Sołectwu Przylesie na rok 2021 ze względu na nie prawidłowe oszacowanie

kosztów oraz uzasadnienie.

Jednocześnie poinformował o możliwości podtrzymania przez sołtysa wniosku poprzez

skierowanie go, na podstawie art. 5 ust. 6 ustawy o funduszu sołeckim, za pośrednictwem Wójta,

do Rady Gminy Olszanka, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszej informacji.

Ponadto poinformował o możliwości ponownego zwołania zebrania wiejskiego i ponownego

uchwalenia wniosku, który powinien być przekazany, za pośrednictwem Wójta, Radzie Gminy w

terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma, stosownie do art. 5 ust. 7-8 ustawy o

funduszu sołeckim. Ponownie uchwalony wniosek powinien być zgodny z przepisami art. 5 ust. 2-

3 ustawy o funduszu sołeckim oraz zawierać dokumentację zebrania wiejskiego potwierdzającą

jego uchwalenie.
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