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UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY SĘDZIEJOWICE
z dnia .................... 2015 r.
w sprawie funduszu sołeckiego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz 379 i poz. 1072) oraz art. 2 ust. 1 ustawy
z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. poz. 301) uchwala się, co następuje:
§ 1. Nie wyraża się zgody na wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego w budżecie Gminy
Sędziejowice w roku 2016 r.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sędziejowice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Sędziejowice
Dariusz Cieślak
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Uzasadnienie
Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. poz. 301) upoważnia Radę Gminy do
rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz, podejmując
uchwałę, w której wyraża zgodę albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego.
Uchwała podjęta po dniu 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy będzie uchwałą nieważną.
Zgodnie z powyższą ustawą:
- uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu ma zastosowanie do kolejnych lat
budżetowych następujących po roku, w którym została podjęta (gmina została zwolniona z obowiązku
corocznego podejmowania uchwały),
- uchwała o niewyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu ma zastosowanie wyłącznie do roku
budżetowego następującego po roku, w którym została podjęta (uchwała podejmowana będzie co
roku),
Uchwałą nr XXXIV/271/14 z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie funduszu sołeckiego Rada Gminy
Sędziejowice wyraziła zgodę na wyodrębnienie funduszu sołeckiego, która może być ważna na
kolejne lata w przypadku braku zajęcia odmiennego stanowiska . Mając na uwadze zachowanie
płynności budżetu gminy i aplikowanie o środki zewnętrzne z nowej perspektywy finansowej przy
wsparciu środków własnych uważam, że środki zaangażowane w fundusz sołecki uniemożliwią
wykorzystanie ich na ten cel.
Do czasu możliwości korzystania ze środków zewnętrznych uważam za racjonalne zwiększenie
środków będących w dyspozycji budżetu gminy, kosztem funduszu sołeckiego.
W związku z powyższym przedkłada się Radzie Gminy niniejszy projekt uchwały.
Sędziejowice, 16.03.2015 r.

Wójt Gminy Sędziejowice
Jerzy Kotarski
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