
UCHWAŁA NR XIX/135/2013
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE

z dnia 27 lutego 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki 

Na podstawie art.1 ust 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r o funduszu soleckim (Dz. U. z 2009 r., Nr 52, poz. 420 
z póź. zm.), Rada Miejska w Kałuszynie, uchwala co nastę: 

§ 1. 

Wyrażsię ę wyodręw budżgminy na rok 2014, śów stanowiąfundusz sołecki. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej 

Ewa Wanda Standziak
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Uzasadnienie

Zgodnie z przepisem art.1 ust.1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim, Rada Miejska 
rozstrzyga o wyodrębnieniu środków na fundusz sołecki, w terminie do dnia 31 marca roku poprzedzającego 
rok budżetowy, którego fundusz dotyczy. 

Fundusz tworzy się na jeden rok budżetowy. 

Fundusz sołecki przeznacza się na realizację przedsięwzięć , zgłoszonych we wniosku, które są zadaniami 
własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Środki 
mogą być także przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęsk 
żywiołowych. 

Warunkiem przyznania środków sołectwo jest złożenie wniosku sołectwa, uchwalonego przez zebranie 
wiejskie. 

Wysokość środków przypadających na dane sołectwo wylicza się wg wzoru; 

F=(2+Lm / 100)x Kb, gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

F – wysokość środków przeznaczonych na dane sołectwo, jednak nie więcej niż 10-krotność Kb, 

Lm-liczba mieszkańców sołectwa wg stanu na dz. 30.06 roku poprzedzającego rok budżetowy, określona na 
podstawie zbioru danych stałych mieszkańców prowadzonego przez gminę. 

Kb – kwota bazowa – obliczona jako iloraz wykonanych dochodów bieżących gminy, o których mowa 
w przepisach o finansach publicznych, za rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata oraz liczby 
mieszkańców zamieszkałych na obszarze danej gminy, w g stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok 
budżetowy o dwa lata , ustalonej przez Prezesa GUS. 

Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie funduszu sołeckiego na przyszły rada podejmuje do 
końca marca danego roku. 

Po podjęciu przez Radę uchwały o wyrażeniu zgody na utworzenie funduszu sołeckiego: 

- do 30 lipca burmistrz przekazuje sołtysom informacje o wysokości funduszu sołeckiego, 

- do 30 września sołtysi, rady sołeckie albo 15 pełnoletnich mieszkańców na zebraniu wiejskim uchwalają 
wniosek zawierający listę zadań do realizacji w ramach funduszu sołeckiego wraz z oszacowaniem kosztów 
i uzasadnieniem i przekazują burmistrzowi, 

- wnioski przyjęte do realizacji ujmowane są w uchwale budżetowej, 

- do końca roku , na który został utworzony fundusz sołecki trwa realizacja zadań przewidzianych w ramach 
funduszu sołeckiego, podczas której współdziałają burmistrz , sołtys i rada sołecka. 
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