
 

 

 

Projekt 

Uchwała Nr …./…./2019 

Rady Miejskiej w Opatowie 

z dnia 2 grudnia 2019 roku 

 

w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego rozpoczęcia budowy świetlicy wiejskiej we wsi Lipowa. 

 

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

( Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 223 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), Rada Miejska w Opatowie 

uchwala, co następuje: 

§ 1 

1. Nie uwzględnia się wniosku Rady Sołeckiej Wsi Lipowa oraz jej Mieszkańców w sprawie 

rozpoczęcia budowy świetlicy wiejskiej we wsi Lipowa. 

2.Uzasadnienie do nie uwzględnienia wniosku określa załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Miejskiej w Opatowie do poinformowania Wnioskodawcy 

o sposobie załatwienia wniosku. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

           

            Przewodnicząca 

               Rady Miejskiej w Opatowie 

 

                  ( mgr Beata Wrzołek ) 

 

 

 

 

 

 



 

        Załącznik  

   do Uchwały Nr …./…./2019 

                                                                                                                                       Rady Miejskiej w Opatowie 

      z dnia 2 grudnia 2019 roku 

 

 

 

Uzasadnienie 

 

 

W dniu 29 października 2019 r. do Przewodniczącej Rady Miejskiej w Opatowie oraz do 

Burmistrza Miasta i Gminy Opatów wpłynął wniosek wystosowany przez Radę Sołecką Wsi Lipowa 

oraz jej Mieszkańców w sprawie rozpoczęcia budowy świetlicy wiejskiej we wsi Lipowa.  

W dniu 4 listopada 2019 r. niniejszy wniosek został skierowany do Rady Miejskiej w Opatowie, 

następnie zgodnie z kompetencjami do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Opatowie. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, na posiedzeniu w dniu 22 listopada 2019 r. zapoznała się 

z wnioskiem Rady Sołeckiej Wsi Lipowa oraz jej Mieszkańców w sprawie rozpoczęcia budowy 

świetlicy wiejskiej we wsi Lipowa. W posiedzeniu Komisji udział wzięli również Pani Wioletta Lis, 

Sołtys Wsi Lipowa oraz Pan Marcin Słapek, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Opatów. 

Komisja po wnikliwym i szczegółowym zapoznaniu się z treścią wniosku, odpowiedzią 

Burmistrza Miasta i Gminy Opatów, Pana Grzegorza Gajewskiego z dnia 30 października 2019 r., 

informacją ustną Pana Marcina Słapka, Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Opatów oraz 

wyjaśnieniami złożonymi przez Panią Wiolettę Lis, Sołtysa Wsi Lipowa, wydała negatywną opinię  

w sprawie wniosku o rozpoczęcie budowy świetlicy wiejskiej we wsi Lipowa. 

Co do samej inicjatywy budowy świetlicy Komisja wyraziła pozytywną opinię zaznaczając, 

że jak najbardziej widzi potrzebę tworzenia miejsc do spotkań oraz integracji społecznej w każdym 

sołectwie Gminy Opatów.  Jednakże Komisja mając na uwadze Uchwałę Nr XLVII/390/2010 Rady 

Miejskiej w Opatowie z dnia 6 stycznia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej 

podkreśliła, że termin składania wniosków przez radnych i przedstawicieli jednostek pomocniczych jest 

wyznaczony do dnia 15 października roku poprzedzającego konstruowanie budżetu, co dyskwalifikuje 

niniejszy wniosek już na wstępie. Jednocześnie Komisja zauważyła, że informacje zawarte we wniosku 

są nierzetelne, ponieważ sołectwo Lipowa nie jest jedną z nielicznych wsi, w których nie ma świetlicy. 

Na 28 sołectw znajdujących się na terenie Gminy Opatów tylko w 9 wsiach znajdują się świetlice. 

Jednocześnie dość istotną przesłanką do nie uwzględnienia wniosku jest fakt, że w sołectwie Lipowa 

jest zaplanowana bardziej priorytetowa inwestycja w 2020 r., za około 2,8 mln zł, dotycząca budowy 

kanalizacji. 

 Ponadto należy zwrócić uwagę, że konstruując budżet należy wziąć pod uwagę wszystkie 

aspekty oraz zapotrzebowania całej gminy dostosowując planowane wydatki zgodnie  

z jej  możliwościami finansowymi, a w pierwszej kolejności należy skupić się na zadaniach własnych 

oraz inwestycjach priorytetowych tj. np. budowa kanalizacji, która jest w tym momencie niezbędna. 

Ponadto mieszkańcy wsi Lipowa nie powinni czuć się pomijani czy dyskryminowani, jeśli chodzi 

o zrealizowane inwestycje na ich terenie w ostatnim czasie, o czym świadczy np. wybudowanie placu 

zabaw, siłowni czy chodnika. 

Mając powyższe na względzie Rada Miejska w Opatowie po zasięgnięciu opinii Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Opatowie nie uwzględnia wniosku w sprawie rozpoczęcia 

budowy świetlicy wiejskiej we wsi Lipowa. 

Rada Miejska w Opatowie rozpatrzyła niniejszy wniosek w oparciu o art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy 

o samorządzie gminnym, w związku z dyspozycją art. 18b ust. 1. ( Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. 

zm.). 

 


