
Projekt Komisji 
 Rozwoju Gminy i Budżetu

Uchwała Nr XXXVI/     /21
Rady Gminy Zamość

z dnia       września 2021 r.

w  sprawie  rozpatrzenia  podtrzymanego  przez  sołtysa  wniosku  sołectwa  Płoskie  w  sprawie
przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 2022 r.

Na podstawie  art.  18  ust  2 pkt  15 ustawy z dnia  8 marca 1990 r.  o  samorządzie
gminnym (Dz.U z 2021r. poz. 1372) oraz art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu
sołeckim (Dz.U z 2014 r. Poz.301 z późn. zm. ) Rada Gminy Zamość uchwala, co następuje:

§ 1
Odrzuca  się  podtrzymany  przez  sołtysa  wniosek  sołectwa  Płoskie  w  sprawie  przeznaczenia
środków funduszu sołeckiego na 2022 r. na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: opracowanie
dokumentacji projektowej budowy wiejskiego domu kultury z garażem dla OSP w m. Płoskie.

§ 2
Uzasadnienie stanowi załącznik do uchwały.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   Przewodniczący
Rady Gminy Zamość

     Piotr Koczułap



                                                                                                                  Załącznik
do uchwały Nr ……………..

                                                                                                                  Rady Gminy Zamość
                                                                                                                  z dnia ………….2021 r.

Pismem  z  dnia  17  września  2021  roku  nr  SAO.0021.7.15.2021  Wójt  Gminy  Zamość
poinformował  Sołtysa  sołectwa  Płoskie,  że  wniosek  sołectwa  z  dnia  14  września  2021  roku
w  sprawie  przyznania  środków  z  funduszu  sołeckiego  na  rok  budżetowy  2022  nie  spełnia
warunków określonych w art. 5 ust.3 ustawy z dnia 12 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim. 

W dniu 20  września  2021 roku Sołtys  sołectwa Płoskie  wystąpił  do Rady Gminy
Zamość z pismem podtrzymującym wspomniany powyżej wniosek sołectwa. 

Zarządzeniem nr 492/21 z dnia 27 lipca 2021 roku Wójt Gminy Zamość określił wysokość
środków funduszu sołeckiego na 2022 rok przypadającego poszczególnym sołectwom. Pismem
z  dnia  27  lipca  2021  roku  nr  BF  3050.20.2021  Wójt  powiadomił  Sołtysa  sołectwa  Płoskie  o
wysokości środków przypadających dla sołectwa - kwota  69     521,90 zł  . W dniu 12 września 2021
roku miało miejsce zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa Płoskie. W dniu 14 września 2021
roku  do  Urzędu  Gminy  Zamość  wpłynął  wniosek  Sołtysa  sołectwa  Płoskie  w  sprawie
przeznaczenia  środków  funduszu  sołeckiego  na  2022  rok.  Wskazano  w  nim  do  realizacji
przedsięwzięcie „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wiejskiego Domu Kultury z
garażem dla OSP w m. Płoskie”  z kosztami usługi 69     521,90 zł  .

Treść art. 5 ust.5  ustawy z dnia 12 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim nakłada na Wójta
Gminy obowiązek analizy złożonego przez Sołtysa wniosku w zakresie jego zgodności z zapisami
art.  5  ust.  2-4  ustawy.  Analizując  złożony wniosek  Wójt  Gminy  zwrócił  uwagę na art.  5  ust.3
ustawy,  który stwierdza że analizą  Wójta  powinna  być  objęta  możliwość  realizacji  wniosku za
kwotę określoną w przywołanym powyżej piśmie z dnia 27 lipca 2021roku – czyli 69     521,90 zł  .
Mając to na uwadze w dniu 13 września 2021 roku Wójt wystąpił z „zapytaniem szacunkowym” –
prośbą                   o sporządzenie oferty szacunkowej na opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej                w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wiejskiego Domu Kultury z
garażem dla OSP               w m. Płoskie” Zapytanie miało na celu wyłącznie rozeznanie rynku,
oraz uzyskanie wiedzy na temat kosztów opracowania dokumentacji. W odpowiedzi na zapytanie
Wójta wpłynęły cztery oferty:

 123 000  zł  brutto  –  Autorskie  Biuro  Architektury  INWESTPROJEKT  -  PARTNEWR  6
Sp.z.o.o. Lublin

 110 700 zł brutto – ZDI Sp.z.o.o. Zamość
 104 550 zł brutto – RMS PROJEKT Biuro Inżynierskie- Grzegorz Laskowski, Zamość
 43 550 zł brutto   - KIAKO Architektura Kinga Artymiak – Kopeć, Lipsko

Trzy pierwsze oferty zdaniem Wójta znacząco przewyższają kwotę środków funduszu sołeckiego
przewidzianą na realizację wnioskowanego zadania. Wójt uznał, że czwarta oferta wydaje się być
rażąco niska w stosunku do pozostałych. Dlatego w podsumowaniu stwierdził, że  przeprowadzona
analiza złożonego przez Sołtysa wniosku nie daje gwarancji możliwości jego realizacji w ramach
wydatków budżetu 2022 roku.       

Rozpatrując  wystąpienie  Sołtysa sołectwa Płoskie  z  dnia  20 września  2021 roku Rada
Gminy Zamość uznała za zasługująca na uwzględnienie przytoczoną powyżej argumentację Wójta
Gminy Zamość będącą uzasadnieniem do odrzucenia wniosku.  W związku z tym podlega on
odrzuceniu i nie może być ujęty w projekcie budżetu Gminy Zamość na 2022 rok.




