Uzasadnienie
do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku
Na podstawie art. 1 ust. 1 ustawa z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim rada gminy wyraża zgodę lub
nie wyraża zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Uchwała
dotycząca funduszu sołeckiego w 2014 roku powinna być podjęta do 31 marca 2013 r.
Środki z funduszu przyznawane są w danym roku budżetowym. Warunkiem ich przyznania jest złożenie
przez sołectwo wniosku do wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Ustawa o funduszu sołeckim określa
elementy, które powinien zawierać wniosek, są to:
- wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze danego sołectwa,
- oszacowanie kosztów przedsięwzięć,
- uzasadnienie,
Wniosek sołectwa uchwalany jest na zebraniu wiejskim z inicjatywy:
- sołtysa;
- rady sołeckiej lub
- co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.
Wniosek ten jest przekazywany burmistrzowi do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy w celu
uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy.
Ustawa o funduszu sołeckim określa wysokość środków przypadających na dane sołectwo. W celu
wyliczenia tej kwoty trzeba skorzystać ze wzoru:
Wysokość środków na sołectwo = [2 + (liczba mieszkańców /100)]* kwota bazowa.
Kwotę bazową oblicza się jako iloraz wykonanych dochodów bieżących danej gminy za rok poprzedzający
rok budżetowy o 2 lata oraz liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze danej gminy według stanu na 31
grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy o 2 lata, ustalonej przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego. Wysokość środków na dane sołectwo nie może być większa niż dziesięciokrotność kwoty
bazowej. Liczbę mieszkańców sołectwa ustala się na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy.
Liczbę tą określa się na podstawie prowadzonego przez gminę zbioru danych stałych mieszkańców. Środki jakie
należałoby zapewnić w budżecie gminy Stawiski na 2014 rok w celu utworzenia funduszu sołeckiego to kwota
403.203,88 zł.
Należy nadmienić, iż Gmina Stawiski stara się realizować wnioski zgłaszane przez Sołtysów jak
i mieszkańców sołectw.
Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały jest zasadne.
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