
Uchwała Nr XX)V66/09

Rady Gminy w Stopnicy

z dnta 3 listopada 2009 r.

w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków

stanowiących fundusz sołecki

Na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U .

Nr 52, poz.420), Rada Gminy uchwala, co następuje:

$1

Nie wyraża się zgody na wyodrębnienie w budzecie gminy Stopnica na rok 2010 środków

stanowiących fundusz sołecki.

$2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
do UchwałyNr XXX/66109

Rady Gminy w Stopnicy z dnia 3 listopada 2009r.
w sprawie nie wyrazenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Środków stanowiących

fundusz sołecki

Zgodnte z art. I ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim, Rada

Gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu w budzęcie gminy środków stanowiących ,,fundusz

sołecki''' podejmując uchwałę' w której wraŻa zgodę lub nie WraŻa zgody na

wyodrębnienie funduszu w roku budzetowym.

Fundusz sołecki jest częścią budzetu gminy' pieniędzmi dysponuje Wójt przy pomocy

Urzędu Gminy. Środki funduszu musząbyó wydatkowane w danym roku budżetowym.

Srodki funduszu ptzeznacza się na realizację przedsięwzięć, które zgłoszone we

wniosku danego sołectwa uchwalonego ptzez zebrante wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady

sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mięszkanców sołectwa' są zadaniuni własnymi

gminy, będą słuzyły poprawie warunkÓw Życia mieszkincow i są zgodne ze strategią

rozwoju gminy.

W skali gminy wysokoŚć funduszu na 2010 rok wyliczona według zasad określonych

w ustawie wyniosłaby 256 264,54 zł. Wartośc Środków przeznaczonych na dane sołectwo

zaleŻy od liczby mieszkańców orM wskaznika dochodów bteŻących gminy.

Z uwagi na brak wniosków ze strony sołectw, biorąc pod uwagę skomplikowaną

procedurę twotzenia funduszu, koniecznośc Zapoznania się sołtysów i mieszkańców wsi

z zasadami jego funkcjonowania, wyraŻente przez Radę Gminy zgody na utworzenie

funduszu w 2010 rokujest niezasadne.
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Stopnica, dnia 22.10.2009 r.

Rada Gminy
w Stopnicy
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Zarzadu Klubu SW)

7arząd Klubu Sportowego P|AST w Stopnicy w związku ze zbliŻa)acym się

terminem ukończenia modernizacji obiektu sportowego; W trosce o mozliwie
najlepsze jego wykonanie pragnie aby zwrócono uwagę na:

Budvnek
Ściany WeWnątrz budynku są pomalowane,,zwykłą" farbą- brak lamperii (części

zmywalnej) co spowoduje bardzo szybkie zabrudzenie.

Brak pomieszczeń na:

1). magazyn sprzętu sportowego
2). pralnię
lstnieje możliwość adaptacji pomieszczeń istniejqcych: gabinet lekarski zaadoptować
no magazyn, WC ogólnodostępne (w budynku jest 9 pomieszczeń z toaletami) na
pralnię.

8. Brak wentylacji w pomieszczeniu gdzie planowana jest siłownia'
9. Brak podłączeń telefon-internet, nagłośnienie zewnętrzne.

L0. Brak kabin w łaŹniach.

Trybuny
Brak odprowadzenia wody z dachu trybun.

Przeciekający dach trybun.
Brak oświetlenia trybu n.

Stadion
4. Łuki bieżni (wiraże) źle wyprofilowane - każdy z łuków ma inny kształt.

5. W znacznym stopniu uszkodzona płyta stadionu.

6. Wyjście z budynku na stadion ,,nie dokończone".

Ponadto pragniemy zwrócić uwagę na konieczność wyposażenia budynku

w niezbędne meble oraz urządzenia również zewnętrzne - przede wszystkim budki dla

zawod n ików rezerwowych.

Z poważaniem za zarząd
PI{E

6.

7.

4.

5.

6.
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łngr AndEej Rogoziński



wÓJT GMINY SToPNICA
woj. świętokrzyskie

Stopnica, 2009-10-28
Znak: Or.0055-1/09

RADA GMINY
W STOPNICY

Stosownie do przeptsów: art. 24 h ust.12 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 200I r. Nr 142, poz. I59I ze zmianami)

przedstawiam Radzie Gminy informację o wynikach analizy oświadczeń

majątkowychzłoŻonychprzez osoby wymienione w art. 24 hust.l w/w ustawy.

1. obowiązek złoŻęnia Wójtowi Gminy, jako podmiotowi uprawnionemu do

przyjęcia i analizy oŚwiadczeń majątkowych dotyczył: zastępcy wójta, skarbnika,

sektetarza, kierownika referatu, zastępcy kierownika urzędu stanu cywilnego,

kierowników: Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej, Zakładu Gospodarki

Komunalnej, Gminnej Biblioteki Publicznej, dyrektorów Szkół Podstawowych

oraz Gimnazjum.

Do dnia 30 kwietnia 2008r. obowiązek złoŻenia dokumentów miało łącznie

13 osób. Przeprowadzona analiza wykazała, że WsZyScy zobowiązani

oświadczenia złoŻyli w terminie. Ponadto 1 osoba złoŻyła oświadczęnie w innym

terminie w zwięku z wygaśnięciem stosunku pracy na stanowisku dyrektora

szkoĘ.

2. Podczas zasadticzej analizy treści oświadczeń majątkowych i porównania

dokumentów ze złoŻonymi w 2008 roku, badaniu poddano pod katem formalnym

wszystkie rubryki dokumentów, co do spełnienia kryterium: starannoŚci'

rzetelności, kompletności wypełnienia rubryk oświadczeń.

W 3 oświadczeniach stwierdzono następujące błędy:

w częŚci A oświadczenia brak wskazania, CZY poszczególne składniki

majątkowe naleŻądo majątku odrębnego czy do majątku objętego małzeńską

wspólnością majątkową

w punkcie VIII kwota wykazanego dochodu nie była tożsama Z kwotą

wykazanąw zeznantu podatkowym PIT,



Ponadto w l przypadku do zęznania o wysokoŚci osiągniętego dochodu w roku

podatkowym (PIT) nie dołączono załącznika PIT/O'

W związku ze stwierdzonymi uchybieniami wystąpiono do 3 osób o pisemne

uzupełnienie swoich oświadczeń. Skierowana korespondencja skutkowała

złożeniem stos ownych korekt.

3.1.W analizowanym okresie Żadna osoba nie złoŻyła oświadczenia o działalności

gospodarczej prowadzonej przez małŻonka, wstępnych, zstępnych i rodzeństwo.

3.2. Żadna osoba nie złoŻyła oświadczeniao umowach cywilnoprawnych zawartych

ptzez ich małżonków, wstępnych, zstępnych i rodzenstwo, jeŻeli umowy te

zawartebyĘ, organami gminy lub jednostkami organizacyjnymi gminy.

3.1.Jedna osoba poinformowała o zatrudnieniu córki w jednostce organizacyjnej

gminy.

4. oświadczenia majątkowe złożonę zostały w dwóch egzemplarzach. Zgodnie

z dyspozycją ustawy o samorządzie gminnym, jeden egzemplarz oświadczen

oraz przekazano do Urzędu Skarbowego w Busku Zdroju - celem poddania

dokumentów stosownej analizie' Uczyniono tak rownieŻ z aneksem złoŻonym d'o

oświadczenia majątkowego. oŚwiadczenia przekazano do Urzędu Skarbowego

27 maja 2009r., natomiast korektę oświadczenia i załącznik PIT1O w dniu 22

października 2009r. Urząd Skarbowy pismem z dnia 26 października 2009r. nie

stwi erdził ni eprawi dłowo ś ci w złożonych o Świ ad czeniach.

5. Realizując ustawę opublikowano oŚwiadczenia majątkowe i złoŻone informacje

na podmiotowych stronach Biuletynu Informacji Publicznej prowadzonej przez

Urząd Gminy.

opracowała: Anna Godowska


