
Uchwała Nr XXXIV/191/2014 
Rady Gminy Złota 

z dnia 31 marca 2014 roku 

w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy 
środków stanowiących fundusz solecki 

Na podstawie: 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 
2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 301) 

Rada Gminy w Złotej uchwała co następuje: 

§ 1. Nie wyraża się zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Złota na 2015 
rok 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Wiceprzęądnic,Lący Rady Gminy 

czary Brudz 



UZASADNIENIE 

Do Uchwały Nr XXXIV/191/2014 Rady Gminy Złota z dnia 31 marca 2014 roku 

W dniu 21 lutego 2014 r. została uchwalona nowa ustawa o funduszu sołeckim, która weszła w 
życie w dniu 20 marca br. Fundusz sołecki tworzony jest przez radę gminy, która podejmuje 
uchwałę wyrazającą,(bądź nie wyraża zgody ) na wyodrębnienie w budżecie gminy środków na 
fundusz sołecki. Rozstrzygnięcie rady gminy podejmowane jest do końca 31 marca roku 
poprzedzającego rok budżetowy z tym, że uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu 
ma zastosowanie do kolejnych lat budżetowych następujących po roku, w którym została podjęta, 
a uchwała o niewyrażeniu zgody ma zastosowanie wyłącznie do roku budżetowego następującego 
po roku, w którym została podjęta. 
Fundusz ten nie jest funduszem celowym w rozumieniu ustawy o finansach publicznych i środki z 
niego przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które zgłoszone we wniosku są zadaniami 
własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią gminy. 
Środki funduszu mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do 
usunięcia skutków klęski żywiołowej w rozumieniu ustawy o klęskach żywiołowych. 
Sołectwa, co do zasady, są jednym z najmniejszych jednostek pomocniczych o najsilniejszych 
więzach łączących mieszkańców. 
Uwzględniając istotną rolę społeczności wsi w zaspokajaniu podstawowych potrzeb społecznych, 
zasadnym wydaje się zapewnienie przyznania określonych środków finansowych na ten cel. 
Jednakże po wnikliwej analizie dochodów i wydatków budżetowych uwzględnionych w 
Wieloletniej Prognozie Finansowej, uznano iż nie będzie się tworzyć funduszu sołeckiego w roku 
budżetowym 2015. 
Z przedstawionych względów przyjęcie przedłożonego projektu uchwały wydaje 'ę w pełni 
zasadne. 
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