
 
UCHWAŁA Nr XXXIV/ 268 /13 

RADY GMINY CEGŁÓW  
z dnia 23 maja 2013r. 

 
 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Cegłów. 
 
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1), w związku z art. 229 pkt 3 
Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z 
późn .zmianami ) Rada Gminy Cegłów uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

Po rozpatrzeniu skargi z dnia 12 marca 2013 r P. Włodzimierza Zatorskiego na działalność 
Wójta Gminy Cegłów, złożonej przez za pośrednictwem Ministra Finansów i przekazanej do 
Rady Gminy przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie , na złe wykorzystanie 
funduszu sołeckiego w 2012r w sołectwie Wólka Wiciejowska, zapoznaniu się ze 
stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cegłów w sprawie zarzutów 
przedstawionych w skardze, Rada Gminy Cegłów uznaje skargę za nieuzasadnioną z 
przyczyn określonych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały. 

 
§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Cegłów, zobowiązując go 
do przesłania niniejszej uchwały skarżącemu, Regionalnej Izbie Obrachunkowej w 
warszawie i Ministrowi Finansów. 

 
§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
       Przewodnicząca Rady Gminy 
       (-) mgr inż. Teodora Wójcik 
 
 
 
Uzasadnienie: 
Stan prawny: 
Ustawa z dnia 20 lutego 2009r o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2009r Nr 52, poz. 420 ze zm.) 
pozwala radom gmin na uchwalenie wyodrębnienia środków w budżecie następnego roku 
budżetowego stanowiących „fundusz sołecki”. 
Wysokość środków fundusz dla poszczególnych sołectw oblicza się na podstawie dochodów 
Gminy z roku poprzedniego i liczby ludności sołectwa w stosunku do liczby ludności Gminy 

                                                           
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r Nr 23, poz.220, Nr  62, poz. 558, Nr 113, 
poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 
181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 
223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 
230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 , Nr 217, 
poz.1281 i Nr 149, poz. 887, z 2012r., poz.567, z 2013r. poz. 153. 
 



wg stanu na 30 czerwca roku uchwalenia fundusz. 
Rada Gminy Cegłów uchwałą Nr XXVII/147/09 w sprawie wyrażenia zgody na 
wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki w 2010 wyraziła 
zgodę na zaplanowanie w budżecie Gminy Cegłów na 2010r środków funduszu sołeckiego. 
Podobnie uchwałą Nr XXXVI/179/10 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w 
budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki w 2011 wyraziła zgodę na 
zaplanowanie w budżecie Gminy Cegłów na 2011r środków funduszu sołeckiego, w obu 
przypadkach po spełnieniu wymagań określonych w ustawie z dnia 20 lutego 2009r o 
funduszu soleckim (Dz. U. z 2009r Nr 52, poz. 420 z późn. zm.). 
Zebranie wiejskie sołectwa Wólka Wiciejowska uchwaliło przeznaczenie funduszu 
sołeckiego w 2010r na budowę oświetlenia przy drodze gminnej. Wniosek zebrania 
wiejskiego został uzansy przez Wójta i w uchwale budżetowej na 2010r zaplanowano kwotę 
1348,00 zł na zadanie „Dobudowa 2 lamp oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej (I 
etap)”. Zakupiono dwa słupy oświetleniowe  za 1318,53 zł.  
W 2011r na zakup materiałów celem przedłużenia oświetlenia drogi gminnej (działka 191) w 
stronę Wiciejowa – cztery słupy oświetleniowe. 
Zebranie wiejskie sołectwa Wólka Wiciejowska postanowiło kontynuować to zadanie w 
2011r . Uchwałę zebrania wiejskiego uwzględnił Wójt przedkładając Radzie Gminy projekt 
budżetu na 2011r , w którym zaplanowano kwotę 4 695,35 zł na zadnie „Modernizacja linii 
oświetleniowej”- w tabeli Nr 3 – Fundusz sołecki – Wólka Wiciejowska- zakup czterech 
słupów oświetleniowych 
 
Stan faktyczny: 
W 2011r Wójt Gminy Cegłów zakupił trzy słupy oświetleniowe na łączną kwotę 4 663,24 zł 
gdyż ceny materiałów wzrosły i kwota funduszu starczyła na trzy słupy. 
Słupy zostały złożone na terenie wsi Wólka Wiciejowska. 
Na wniosek mieszkańców Wójt Gminy wszczął sprawę budowy linii oświetleniowej przy 
drodze (działka 143) i przedłużenia oświetlenia (działka 191) w kierunku Wiciejowa. W tym 
celu, zgodnie z obowiązującymi przepisami zlecił wykonanie Projektu linii oświetleniowej i 
podał do wiadomości publicznej informację o wszczęciu postępowania administracyjnego ws 
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego budowy oświetlenia ulicznego we 
wsi Wólka Wiciejowska. Obwieszczenie Wójta z dnia 3 marca 2013r zostało podane do 
widomości publicznej. Obwieszczenie to wszczyna procedurę administracyjną wydania 
decyzji zezwolenia na budowę. Projekt linii oświetleniowej nie był opłacany z kwot 
„funduszu sołeckiego” 
Sołectwo Wólka Wiciejowska jest sołectwem małym więc i fundusz sołecki jest niewielki i 
bez środków Gminy nie ma możliwości realizacji większych inwestycji. 
Z powyższego wynik bezzasadność skargi P. Włodzimierza Zatorskiego. 


