
UCHWAŁA 

RADY GMINY LEGNICKIE POLE 

z dnia ………… 

 

w sprawie rozpoznania wniosku radnego Marka Sułkowskiego o wznowienie czynności 

kontrolnych Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Legnickie Pole w zakresie wykorzystania 

funduszu sołeckiego w sołectwie Kłębanowice 

 

 Na podstawie 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w zw. z art. 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu 

postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 wraz z późn. zm.) uchwala się, 

co następuje: 

§ 1. Nie uwzględnić wniosku radnego Marka Sułkowskiego o wznowienie czynności 

kontrolnych Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Legnickie Pole w zakresie wykorzystania 

funduszu sołeckiego w sołectwie Kłębanowice. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu  Rady Gminy Legnickie Pole 

zobowiązując go do udzielenia odpowiedzi wnioskodawcy i przekazania treści uchwały wraz 

z uzasadnieniem. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 Podstawę prawną do podjęcia uchwały przez Radę Gminy Legnickie Pole stanowi 

przepis art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2020 r. poz. 713) w zw. z art. 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 wraz z późn. zm.) – powoływanej dalej jako 

k.p.a. i art. 242 § 1 k.p.a. 

  Składający wniosek – Marek Sułkowski, pismem z dnia 17.06.2020 r. wystąpił 

o wznowienie czynności kontrolnych Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Legnickie Pole w 

zakresie wykorzystania funduszu sołeckiego w sołectwie Kłębanowice, wskazując, że 

postępowanie kontrolne, z dnia 16 czerwca 2020 r. przeprowadzone zostało w 

nieuzasadnionym pośpiechu, bez rzetelnego ustalenia stanu faktycznego i jego 

udokumentowania, co uniemożliwiło dokonanie właściwej oceny kontrolowanej działalności, 

według kryteriów ustalonych w § 87 Statutu Gminy Legnickie Pole. 

 Ponadto, składający wniosek podkreślił, że w zakresie wydatków ujętych w funduszu 

sołeckim sołectwa Kłębanowice był zakup paliwa do koszenia trawy.  Kontrolujący mylnie 

przyjęli, że faktury VAT złożone w Urzędzie Gminy stanowią rozliczenie paliwa. 

Obowiązkiem kontrolujących było dotarcie do osób związanych z koszeniem i rozliczaniem 

funduszu sołeckiego, przyjęcie zeznań świadków, wyjaśnień i oświadczeń odpowiedzialnych 

za rozliczenie faktycznego zużycia paliwa, a także zbadanie w jaki sposób jest to zużycie 

dokumentowane.  

 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Legnickie Pole przeprowadziła 

postępowanie wyjaśniające w przedmiocie wniosku z dnia 17 czerwca 2020 r.  na posiedzeniu 

w dniu 21.08.20r.  

 Z informacji uzyskanych od członków Komisji Rewizyjnej jak i z protokołu Komisji 

Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w zakresie wykorzystania funduszu sołeckiego w 

sołectwie Kłębanowice wynika, że na podstawie uchwały Nr XVI.143.2020 Rady Gminy 

Legnickie Pole z dnia 29 maja 2020 r. Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę 

kompleksową w w/w zakresie w dniu 16 czerwca 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy 

Legnickie Pole.  

 Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę poprzez dogłębne przeanalizowanie 

dokumentacji tj. protokołów z zebrań wiejskich, dowodów księgowych, w tym faktur zakupu, 

zestawień i innych dostępnych dokumentów, w tym umów zlecenia. W toku kontroli 

uzyskano wyjaśnienia podinspektor ds. funduszu sołeckiego, budżetu obywatelskiego i 

współpracy z organizacjami pozarządowymi – Pani Magdaleny Borkowskiej. W wyniku 

przeprowadzonych czynności kontrolnych Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości w 

prowadzonej dokumentacji.   

 Zgodnie z art. 18a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. 

Dz. U. z 2020 r. poz. 713),  Rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek 

organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy; w tym celu powołuje komisję 

rewizyjną. Zasady i tryb działania komisji rewizyjnej określa statut gminy. 

 Kontrola została przeprowadzona z uwzględnieniem kryteriów legalności, 

gospodarności, rzetelności i celowości wykorzystania funduszu sołeckiego w sołectwie 



Kłębanowice. Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w sposób prawidłowy i 

kompleksowy, z uwzględnieniem dowodów w postaci dokumentów, wyjaśnień i oświadczeń 

podmiotu kontrolowanego. Faktury VAT na jakie powołuje się Wnioskujący w świetle prawa 

stanowią dowód z dokumentu, który został uwzględniony przez organ dokonujący kontroli. 

Ponadto, fakt wykorzystania paliwa zgodnie z celem jego nabycia tj. koszenia trawy na 

terenie sołectwa Kłębanowice, zostało potwierdzone dowodem z wyjaśnień podinspektor ds.  

funduszu sołeckiego, budżetu obywatelskiego i współpracy z organizacjami pozarządowymi 

Pani Magdaleny Borkowskiej. Wobec powyższego, nie było potrzeby przeprowadzania 

dodatkowych dowodów w postaci przesłuchania świadków, a także składania dodatkowych 

wyjaśnień.  

 Mając na uwadze powyższe, Rada Gminy Legnickie, uchwałą nr ………… z 

dnia……….nie uwzględniła wniosku o wznowienie czynności kontrolnych Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy Legnickie Pole w zakresie wykorzystania funduszu sołeckiego w 

sołectwie Kłębanowice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


