
UCHWAŁA NR XLVI/367/2014
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE

z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. 
Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 2 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim 
(Dz. U. z 2014, poz. 301) Rada Miejska w Żarowie uchwala co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na wyodrębnienie w budżecie Gminy Żarów środków stanowiących fundusz sołecki. 

§ 2. W przypadku przeznaczenia przez sołectwo na działania remontowe lub inwestycyjne minimum 95% 
kwoty przysługującego mu na dany rok budżetowy funduszu sołeckiego, zwiększa się środki w budżecie Gminy 
przeznaczone na dane sołectwo ponad środki pochodzące z funduszu sołeckiego obliczonego na podstawie 
art. 3 ust 1 ustawy o Funduszu Sołeckim o dodatkowe 10%. 

§ 3. W celu wspierania i upowszechniania idei samorządowej oraz pobudzania aktywności obywatelskiej 
mieszkańców sołectw, zwiększa się środki w budżecie Gminy o kwotę 10% wartości funduszu sołeckiego 
obliczonego na podstawie art. 3 ust 1 ustawy o Funduszu Sołeckim, z przeznaczeniem na realizację zadań 
remontowych oraz budowalnych, wyodrębnionych w funduszu sołeckim na dany rok, które będą samodzielnie 
wykonywane przez mieszkańców sołectwa. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów. 

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

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz. U z 2014r, poz. 301), Rada Gminy
do dnia 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków
stanowiących fundusz sołecki, podejmując uchwałę, w której wyraża zgodę albo nie wyraża zgody na
wyodrębnienie funduszu.

Uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu ma zastosowanie do kolejnych lat budżetowych
następujących po roku, w którym została podjęta.

Uznając inicjatywę utworzenia 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 jest w pełni uzasadnione.

Sporządził:

Przemysław Sikora

Kierownik Referatu ds. Oświaty, Funduszy Zewnętrznych i Promocji.
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