
UCHWAŁA NR XXI/155/2012
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE

z dnia 29 marca 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 1 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2009 
r. Nr 52 poz 420) Rada Miejska w Żarowie uchwala co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego w budżecie gminy Żarów na 2013r. 

§ 2. W przypadku przeznaczenia przez sołectwo na działania remontowe lub inwestycyjne minimum 95% 
kwoty przysługującego mu na rok 2013 funduszu sołeckiego, zwiększa się środki w budżecie gminy przeznaczone 
na dane sołectwo ponad środki pochodzące z funduszu sołeckiego obliczonego na podstawie art. 2 ust 1 ustawy 
o funduszu sołeckim o dodatkowe 10 %. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim rada gminy rozstrzyga 
o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki do dnia 31 marca roku 
poprzedzającego rok budżetowy, podejmując uchwałę, w której wyraża zgodę albo nie wyraża zgody na 
wyodrębnienie funduszu w roku budżetowym. 

Uznając inicjatywę corocznego tworzenia funduszu sołeckiego za pożądaną umożliwiającą tworzenie dobrych 
warunków do działania i rozwoju sołectw jako jednostek pomocniczych gminy oraz umożliwiającą wdrażanie 
programów pobudzania aktywności obywatelskiej w sołectwach, podjęcie niniejszej uchwały w celu 
kontynuowania dotychczasowej praktyki w tym zakresie w stosunku do sołectw w roku 2013 jest w pełni 
uzasadnione. 

Jednocześnie w celu wspierania i upowszechniania idei tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek 
pomocniczych terenu Gminy Żarów, Burmistrz Miasta Żarów proponuje zwiększyć środki w budżecie gminy 
przeznaczone na dane sołectwo ponad środki pochodzące z funduszu sołeckiego o dodatkowe 10 %, dla wiosek, 
które przeznaczą na działania remontowe lub inwestycyjne minimum 95% kwoty przysługującego mu na rok 2013 
funduszu sołeckiego. 

Powyższa propozycja była poprzedzona konsultacjami przeprowadzonymi z mieszkańcami sołectw z terenu 
Gminy Żarów, którzy uznali za celowe wspieranie, upowszechnianie oraz wdrażanie programów pobudzania 
aktywności obywatelskiej. 

Sporządziła: 

Adriana Kowalczyk 

Referent ds. wsi i rolnictwa 
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