
 

U C H W A Ł A NR   VI  / 25 / 2015 

RADY  GMINY W JANOWICACH WIELKICH 

z dnia  26 marca 2015 roku 

 
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Janowice Wielkie 

funduszu sołeckiego 

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

(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 2 ust. 1 i ust.3 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o 

funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r., poz. 301) uchwala się, co następuje: 

 

 

 

§ 1  

Wyraża się zgodę na wyodrębnienie w budżecie Gminy Janowice Wielkie środków 

stanowiących fundusz sołecki. 

 

§ 2 

Uchyla się uchwałę nr IV/15/2015 Rady Gminy Janowice Wielkie z dnia 22 stycznia 2015 r. 

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

sołeckiego w roku budżetowym 2016. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowice Wielkie. 

 

§ 4 

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. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim, zgodnie z którym Rada gminy rozstrzyga o 

wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz, podejmując uchwałę, w której wyraża zgodę 

albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu. W podjętej 22 stycznia 2015 roku nie uwzględniono art. 2 

ust. 3 ww. ustawy, z którego wynika, że uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu ma 

zastosowanie do kolejnych lat budżetowych następujących po roku, w którym została podjęta. 

 

Doświadczenia związane z realizacją funduszu sołeckiego w latach ubiegłych jednoznacznie wskazują, iż jest to 

część budżetu niezwykle ważna dla mieszkańców gminy którzy w znaczny sposób angażują się w życie gminy 

oraz inwestycje czy też zakupy realizowane w ramach funduszu. Dodatkowym argumentem przemawiającym za 

wyodrębnieniem funduszu sołeckiego  jest fakt odzyskiwania przez gminę od 20% do 40% wydatków 

ponoszonych w jego ramach.  

 

 

 

 

 


