
Uchwała Nr  XL / 317 /10        
Rady Gminy w Biesiekierzu

z dnia 19 marca 2010 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Biesiekierz środków 

stanowiących fundusz sołecki 

Na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim 
( Dz.U. Nr 52, poz. 420, zm. Nr 157, poz.1241 ) - Rada Gminy w Biesiekierzu uchwala, co 
następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na wyodrębnienie w budżecie Gminy na rok 2011 środków stanowiących 

fundusz sołecki.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Lach



Uzasadnienie:

O wyodrębnieniu w budżecie  środków stanowiących fundusz sołecki  decyduje rada 
gminy podejmując do dnia 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy  uchwałę , w której  
wyraża  zgodę  albo  nie  wyraża  zgody na  wyodrębnienie  funduszu  w  przyszłym  roku  
budżetowym.

  Uchwała o wyrażeniu zgody otwiera drogę , by w następnym roku budżetowym w budżecie  
gminy  zagwarantowane  zostały  środki  funduszu,  które  przeznaczone  będą  na  realizację  
przedsięwzięć będących zadaniami własnymi gminy ( zgodnie z art. 7 ustawy o samorządzie  
gminnym ) , służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju  
gminy.

  Wysokość środków przypadających na dane sołectwo oblicza Wójt Gminy według podanego w 
ustawie  wzoru matematycznego i  w terminie  do 31 lipca poprzedzającego rok budżetowy  
przekazuje sołtysom informację o wysokości środków .

  Warunkiem przyznania w danym roku sołectwu środków z funduszu, jest złożenie do wójta  
gminy do dnia  30 września roku poprzedzającego ,   prawidłowo sporządzonego wniosku.  
Wniosek  danego  sołectwa  uchwala  zebranie  wiejskie  zwołane  z  inicjatywy  sołtysa,  rady  
sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.

Wójt w terminie 7 dni od dnia otrzymania  wniosku dokonuje jego sprawdzenia  i odrzuca  
wniosek niespełniający warunków  ustawowych, informując jednocześnie o tym sołtysa.

Przy  uchwalaniu  budżetu  ,  rada  gminy  przegląda  wnioski  i  może   odrzucić  wniosek 
sołectwa  ,jeśli  uzna ,że  zamierzone zadania  nie  są  zadaniami własnymi  gminy,  nie  służą  
poprawie warunków życia mieszkańców i nie są  zgodne ze strategią rozwoju  gminy. 


