UCHWAŁA NR VI/26/15
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 25 lutego 2015 r.
w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Czerwieńsk środków stanowiących fundusz sołecki.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r.
poz. 594 z późn. zm.1)) oraz art. 2 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (t.j.
Dz. U. z 2014 r. poz. 301) – uchwała się, co następuje :
§ 1. Wyraża się zgodę na wyodrębnienie w budżecie Gminy Czerwieńsk środków funduszu sołeckiego –
w rozumieniu ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Czerwieńsku
Leszek Jędras

1) Zmiana

tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w Dz. U. 2013 r. poz. 645, 1318; 2014 poz. 379, 1072.
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UZASADNIENIE
Fundusz sołecki pozwala sołectwom podejmować drobne przedsięwzięcia, które mieszczą się
w ramach zadań własnych gminy, służąc przy tym poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze
strategią rozwoju gminy. Środki pieniężne pochodzące z funduszu sołeckiego można przeznaczyć m.in. na
usuwanie skutków klęsk żywiołowych jak również na organizację imprez o charakterze sportowym i
kulturalnym.
Zgodnie z nową ustawą z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim rada gminy rozstrzyga
o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz, podejmując uchwałę, w której wyraża
zgodę albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu. Uchwała podjęta po dniu 31 marca roku
poprzedzającego rok budżetowy, którego dotyczy, jest nieważna.
Wyrażenie zgody, o którym mowa wyżej dotyczy roku budżetowego 2016 oraz kolejnych lat
budżetowych, w przypadku niepodejmowania do 31 marca każdego roku poprzedzającego rok budżetowy,
stosownej uchwały o nie wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w kolejnym roku
budżetowym.
Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 21.02.2014 roku o funduszu sołeckim, uchwała podejmowana
przez Radę Miejską o utworzeniu funduszu sołeckiego ma charakter stały. Obowiązywać ona będzie przez
kolejne lata budżetowe następujące po roku, w którym została podjęta. Ten stan prawny będzie
obowiązywał do czasu nie wyrażenia zgody przez Radę Miejską na wyodrębnienie funduszu sołeckiego
w budżecie gminy. Nie zachodzi zatem konieczność podejmowania każdego roku uchwały Rady w sprawie
funduszu sołeckiego.
Utworzenie funduszu sołeckiego stwarza możliwość otrzymania z budżetu państwa zwrotu części
poniesionych w jego ramach wydatków. W przypadku Gminy Czerwieńsk zwrot taki wyniesie do 20
procent wykonanych wydatków.
Przygotowując projekt niniejszej uchwały kierowano się pozytywnymi
wynikającymi z dotychczasowej praktyki wdrażania funduszu sołeckiego w Gminie.

doświadczeniami

Podjęcie proponowanej uchwały powinno pozwolić na upowszechnianie idei samorządowej i pobudzenie
aktywności obywatelskiej mieszkańców obszarów wiejskich.
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