
Zgłoszenie interpelacji/wniosku
Radny Rady Miejskiej w Staszowie 

Jacek Maruszewski

Zgłasza interpelację/wniosek o treści: Zwracam się z prośbą do Burmistrza Miasta i 

Gminy Staszów o zakup siatki do piłki plażowej wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem 

(słupki, części mocujące) na nowopowstałe boisko w Stefanówku. W imieniu mieszkańców 

deklaruję, że ww. sprzęt zostanie przez nas zamontowany we własnym zakresie. Orientacyjny 

koszt zakupu sprzętu wynosi około 1200 zł. Proszę o pozytywne rozpatrzenie wniosku.

Interpelację/wniosek złożono w Biurze Rady Miejskiej w dniu 11.04.2019 r.
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(podpis zgłaszającego) (podpis pracownika)
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Jacek Matuszewski 

Radny Rady Miejskiej 

w Staszowie.

Odpowiadając na Pana interpelację złożoną na sesji Rady Miejskiej w Staszowie 

w dniu 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zakupu siatki do piłki plażowej wraz z niezbędnym 

oprzyrządowaniem na nowo powstałe boisko w miejscowości Stefanówek uprzejmie 

wyjaśniam:

W myśl przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. 

U. z 2017 r., poz. 2077), gospodarka finansowa gminy, w tym również planowanie, 

realizowane jest w oparciu o budżet uchwalony przez Radę Miejską. W budżecie Miasta 

i Gminy Staszów na 2019 r. nie zaplanowano zadania związanego z zakupem siatki do piłki 

plażowej wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem. W związku z tym brak jest możliwości 

dokonania przedmiotowego zakupu.

Nadmienia się również, że istnieje możliwość powyższego zakupu ze środków 

finansowych przyznanych w ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa Stefanówek. Zgodnie 

bowiem z art. 7 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 

301 z późń. zm.), w trakcie roku budżetowego, jednakże nie wcześniej niż po uchwaleniu 

budżetu gminy na dany rok i nie później niż do dnia 31 października danego roku 

budżetowego, sołectwo może złożyć do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wniosek 

o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w ramach funduszu.


