
UCHWAŁA NR XXXIII / 170 / 2021 
RADY GMINY SZCZYTNIKI 

z dnia 18 lutego 2021 r. 

w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2022 rok 
środków stanowiących fundusz sołecki 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym ( Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm. ), oraz art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 
2014 roku o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301) Rada Gminy Szczytniki uchwala 
co następuje: 

§ 1. Nie wyraża się zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki 
w budżecie gminy dotyczącym 2022 roku. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczytniki. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Gminy oraz w biuletynie informacji publicznej Gminy Szczytniki. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Bogdan Augustyniak 
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UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR XXXIII / 170 / 2021
RADY GMINY SZCZYTNIKI

z dnia  18 lutego 2021 r.

w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2022 rok środków
stanowiących fundusz sołecki

Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 301)
wprowadziła możliwość tworzenia funduszu sołeckiego poprzez wyodrębnienie
w budżecie Gminy środków przeznaczonych na realizację zadań wnioskowanych przez
sołectwa.

Decyzję w powyższej sprawie podejmuje Rada Gminy do dnia 31 marca roku
poprzedzającego rok budżetowy, podejmując uchwałę, w której wyraża lub nie wyraża
zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku następnym.

W myśl ustawy fundusz ten nie jest funduszem celowym, a jego środki przeznacza
się na realizację przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców
zgłoszonych przez wnioskodawców.

Ponieważ zadania te realizowane są na bieżąco przez Gminę w ramach budżetu, nie
wyodrębnia się w 2022 roku środków stanowiących fundusz sołecki.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 6566A78E-32B1-487A-B0EE-32F1633B5015. podpisany Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 3

	Załącznik

