UCHWAŁA NR XXIII/150/2012
Rady Miejskiej w Kłodawie
z dnia 30 marca 2012 roku
w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2013.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz.
984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,
Dz.U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, Dz.U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175
poz. 1457, Dz.U. z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, Dz.U. z 2007r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, Dz.U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458,
Dz.U. z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, Dz.U. z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28,
poz.146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, Dz.U. z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr
134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz.1281) oraz art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego
2009r. o funduszu sołeckim (Dz.U. Nr 52, poz. 420 i Dz.U. z 2009 Nr 157, poz. 1241), Rada
Miejska w Kłodawie uchwala, co następuje:
§1
Wyraża się zgodę na wyodrębnienie w budżecie Gminy Kłodawa na rok 2013 środków
stanowiących fundusz sołecki.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłodawy.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
/-/Jerzy Cichocki

Uzasadnienie do Uchwały XXIII/150/2012 z dnia 30 marca 2012 roku
w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2013.
Zgodnie z ustawą z dnia z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz.
420 z późn. zm.) rada gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków
stanowiących fundusz sołecki. Uchwałę w tej materii należy podjąć do dnia 31 marca roku
poprzedzającego rok budżetowy (w 2012r. podjęcie uchwały o wyodrębnieniu środków na rok
2013r.). Rada gminy podejmuje uchwałę, w której wyraża zgodę albo nie wyraża zgody na
wyodrębnienie funduszu w roku budżetowym.
Środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które są zgłaszane we
wnioskach przez poszczególne sołectwa. Środki te można przeznaczyć na przedsięwzięcia, które
są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze
strategią rozwoju gminy.
Jeżeli więc mieszkańcy danej wsi uznają, że warto np.:
·

zbudować lub wyremontować plac zabaw dla dzieci,

·

naprawić chodniki,

·

zadbać o porządek we wsi (np. postawić kosze na śmieci),

·

posadzić drzewa, krzewy,

·

wyremontować wiatę przystankową, drogę gminną,

to właśnie na ten cel mogą przeznaczyć te pieniądze.
To co dane sołectwo może faktycznie zrobić, będzie zależało od wysokości środków
finansowych, które będą w jego dyspozycji. Jeżeli mieszkańcy sołectwa zdecydują, to mogą
wspomóc wykonanie konkretnych zadań - w tym poprzez własną pracę (społeczną).
W roku 2011r. z środków funduszu sołeckiego w poszczególnych miejscowościach
realizowanych było szereg przedsięwzięć m.in. remonty świetlic wiejskich, remonty i bieżące
utrzymanie dróg gminnych, tworzenie placów zabaw itp. Budżet Gminy na 2012r. również
przewiduje realizacje podobnych zadań.
Szacunkowa wysokość środków funduszu sołeckiego na 2013 rok wyniesie 265.580,00 zł.
Wysokość środków, która przypada na poszczególne sołectwa jest uzależniona od liczby
mieszkańców danego sołectwa.

