
 
 

Uchwała Nr XXXVIII/214/2010 
Rady Miejskiej 

w Głuszycy  
 

z dnia 29 marca 2010 r. 
 
 

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

 
 
 
 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 17 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591 ze zm.) oraz art.1 
ust.1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420) 
Rada Miejska w Głuszycy u c h w a l a, co następuje: 
 
 
 
 § 1. Wyraża się zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2011 środków 
stanowiących fundusz sołecki. 

 
 

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuszycy. 
 
 
 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uzasadnienie 

do uchwały Rady Miejskiej w Głuszycy 
 

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

 
W kwietniu 2009 roku weszła w życie Ustawa o Funduszu Sołeckim, która pozwala radom gmin na 
tworzenie funduszów sołeckich. Dzięki temu sołectwa będą mogły otrzymać środki na finansowanie 
działań na rzecz swoich społeczności. Środki funduszu sołeckiego mają służyć poprawie warunków życia 
mieszkańców i mogą być przeznaczone na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy i 
są zgodne ze strategią rozwoju gminy. 
Wielkość funduszu sołeckiego będzie uzależniona od kondycji finansowej gminy oraz od liczby 
mieszkańców sołectwa, czyli: 
− wykonanych dochodów bieżących gminy za rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata, 
− liczby mieszkańców zamieszkałych na terenie gminy według stanu na dzień 31 grudnia roku 

poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata, 
− liczby mieszkańców sołectw według stanu na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy  
 
Burmistrz w terminie do 31 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy przekazuje sołtysom informację o 
wysokości środków przypadających na dane sołectwo. 
Środki funduszu niewykorzystane w roku budżetowym wygasają z upływem roku. 
Gminy będą mogły odzyskać część kwoty wydanej w ramach funduszu sołeckiego w formie dotacji 
celowej. W zależności od wysokości dochodów danej gminy budżet państwa zwróci od 10 do 30 proc. 
wydatków wykonanych w ramach funduszu. 
 
Warunkiem przyznania w danym roku budżetowym środków z funduszu jest złożenie przez sołectwo 
wniosku do burmistrza. Wniosek danego sołectwa uchwalony przez zebranie wiejskie trzeba będzie 
złożyć do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy. Wniosek powinien zawierać wskazanie 
przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa, wraz z oszacowaniem ich kosztów i 
uzasadnieniem.  
Burmistrz w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wniosku odrzuci go, jeśli nie będzie spełniać 
warunków formalnych, informując o tym sołtysa. Sołtys może w terminie siedmiu dni od otrzymania tej 
informacji podtrzymać wniosek, kierując go do rady gminy za pośrednictwem burmistrza. Następnie rada 
gminy będzie zobowiązana do rozpatrzenia wniosku w terminie do 30 dni. Burmistrz związany jest 
rozstrzygnięciem rady gminy w tym zakresie. 
Mimo spełnienia warunków formalnych wniosek może być odrzucony przez radę gminy, gdy 
przedsięwzięcie zgłoszone we wniosku nie jest zadaniem własnym gminy, nie służy poprawie warunków 
życia mieszkańców i nie jest zgodne ze strategią rozwoju gminy. 
 
Ustawa o funduszu sołeckim może odegrać dużą rolę w życiu wsi. Sołectwa mogą pozyskać środki na 
finansowanie działań dla społeczności wiejskich. Dla budżetów gmin nastąpi nie tyle ich dodatkowe 
obciążenie, co zarezerwowanie środków na określone zadania należące już uprzednio do zadań gmin. 
Należy również pamiętać, że część środków wydatkowanych w ten sposób dodatkowo zostanie zwrócona 
z budżetu państwa. 


