
UCHWAŁA NR XXXIX/310/2022 
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE 

z dnia 24 marca 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXI/145/2020  z dnia 19 marca 2020 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 2022 r. poz. 559) 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. W uchwale Rady Miejskiej w Żarowie nr XXI/145/2020  z dnia 19 marca 2020 r. po § 2 dodaje się § 21 o 
treści: W przypadku co najmniej 10 % frekwencji mieszkańców uprawnionych do głosowania na zebraniu 
wiejskim 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 % 
przeznaczone na realizację zadań remontowych oraz budowlanych, prac wykonywanych w związku z utrzymaniem 
i zagospodarowaniem terenów zielonych, wyodrębnionych w funduszu sołeckim na dany rok. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Żarowie 

 
 

Roman Konieczny 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 4 ust.1 ustawy z dnia 21 lutego2014 roku o funduszu sołeckim (Dz. U z 2014 r, poz. 301) Rada 
gminy może zwiększyć środki funduszu ponad wysokość obliczoną na podstawie art. 3 ust. 1, określając 
w terminie do dnia 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy, w drodze uchwały, zasady zwiększania 
środków funduszu przypadających na poszczególne sołectwa. 

Przyjęcie uchwały zwiększy możliwość realizacji zadań remontowych oraz budowlanych, prac wykonywanych 
w związku z utrzymywaniem i zagospodarowaniem terenów zielonych, które będą samodzielnie wykonywane 
przez mieszkańców sołectwa.Stworzenie możliwości ich finansowania winno się jednocześnie przełożyć na wzrost 
frekwencji mieszkańców na zebraniach wiejskich jak również na zwiększenie aktywności społecznej 
i zaangażowania mieszkańców w spawy lokalne. 

Podjęcie niniejszej uchwały w celu kontynuowania dotychczasowej praktyki w tym zakresie w stosunku do 
sołectw jest w pełni uzasadnione. 

Sporządziła: 

Marta Jarosz 

podinspektor ds. rolnictwa 
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