Uzasadnienie
Zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim rada gminy rozstrzyga o
wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, zwany dalej
„funduszem”, do dnia 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy, podejmując uchwałę,
w której wyraża się zgodę (albo też nie wyraża się zgody) na wyodrębnienie funduszu w roku
budżetowym.
Środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które zgłoszone są we wniosku
sołectwa, oraz należą do zadań własnych gminy, służą poprawie warunków życia
mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Środki funduszu mogą być
przeznaczone również na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków
klęski żywiołowej.
Fundusz sołecki nie jest funduszem celowym.
Wysokość środków przypadających na dane sołectwo oblicza się według wzoru:
F=(2+Lm/100) x Kb
gdzie poszczególne symbole oznaczają:
F - wysokość środków przeznaczonych na dane sołectwo, jednak nie więcej niż
dziesięciokrotność Kb,
Lm - liczbę mieszkańców sołectwa według stanu na dzień 30 czerwca roku
poprzedzającego rok budżetowy, określoną na podstawie prowadzonego przez gminę zbioru
danych stałych mieszkańców, o którym mowa w art. 44a ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 10
kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, ze
zm.),
Kb - kwotę bazową obliczoną jako iloraz wykonanych dochodów bieżących danej
gminy, o których mowa w przepisach o finansach publicznych, za rok poprzedzający rok
budżetowy o dwa lata oraz liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze danej gminy,
według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata, ustalonej
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
Środki z funduszu przyznawane są w danym roku budżetowym. Warunkiem ich przyznania
jest złożenie przez dane sołectwo wniosku do wójta.
Niewykorzystane w roku budżetowym środki funduszu wygasają z upływem roku.
Gmina otrzymuje z budżetu państwa w formie dotacji celowej zwrot części wydatków
wykonanych w ramach funduszu, który obejmują wydatki wykonane w roku poprzedzającym
rok budżetowy.
Podjęcie uchwały o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego jest kontynuacją wspierania
inicjatyw podjętych na rzecz lokalnego środowiska i pozwoli na wspieranie oraz
upowszechnianie idei samorządowej, w tym na rozwój jednostek pomocniczych, tworzenie
warunków do działania oraz wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej.
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