
 

 

U C H W A Ł A NR XXX/ 211/2014 

RADY GMINY W JANOWICACH WIELKICH 

z dnia 31 stycznia 2014 

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Janowice Wielkie funduszu 

sołeckiego w roku budżetowym 2015 

 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 

2001 r Nr 142 poz. 1591 ze zm.) w zw. z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu 

sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420 ze zm.) uchwala się, co następuje:  

 

§ 1 

Wyraża się zgodę na wyodrębnienie w budżecie Gminy Janowice Wielkie środków stanowiących 

fundusz sołecki w roku budżetowym 2015.  

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowice Wielkie.  

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE 
 

Art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że do wyłącznej właściwości rady gminy należy 

stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy. Takie uregulowanie 

ustawowe zawiera art. 1 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim, zgodnie, z którym 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 zgodę albo nie wyraża zgody 

na wyodrębnienie funduszu w roku budżetowym. Dotychczasowe doświadczenia Gminy związane z realizacją 

funduszu sołeckiego pokazują, że jest to cześć budżetu Gminy angażująca mieszkańców do aktywności 

społecznej, pozwalająca na ustawianie małych obiektów w krajobrazie poszczególnych sołectw, czy też na 

doposażenie komunalnych obiektów w poszczególnych wsiach, jak też doniosłych społecznie zdarzeń 

odbywających się stale lub akcyjnie na terenie Gminy w poszczególnych sołectwach. Nadmienić należy, że 

Gmina odzyskuje 30% środków poniesionych na wydatkowany fundusz sołecki, co stanowi zewnętrzną pomoc 

finansową. W ślad za uchwałą, sołectwom zostanie przekazana kwota środków do dyspozycji na rok 2015, której 

przeznaczenie sołectwa określą w formie wniosku kierowanego do Wójta, składanego do dnia 30 września 

2014r. 

 
 


