UCHWAŁA NR XXXV/215/2021
RADY MIEJSKIEJ W WIŚLICY
z dnia 30 marca 2021 r.
w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2022.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 2 ust.1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014,
poz. 301 z późn. zm.) Rada Miejska w Wiślicy uchwala, co następuje:

§ 1.
Rada Miejska w Wiślicy nie wyraża zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Wiślica środków
stanowiących fundusz sołecki w roku budżetowym 2022.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wiślica.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXXV/215/2021
Rady Miejskiej w Wiślicy
z dnia 30 marca 2021 roku
w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2021.
Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014, poz. 301 z późn.zm.)
nakłada obowiązek wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
Zgodnie z art. 2 ust. 1 w/w ustawy Rada podejmuje uchwałę, w której wyraża zgodę albo
nie wyraża zgody na wyodrębnienie w roku budżetowym środków stanowiących fundusz
sołecki. Podjęcie przez Radę uchwały o wyrażeniu zgody albo nie wyrażeniu zgody na
utworzenie funduszu sołeckiego następuje do 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy.
Fundusz sołecki to pieniądze w budżecie gminy zagwarantowane dla sołectw na realizację
przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców
i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.
Mając na uwadze możliwości ekonomiczne gminy i jej dochody oraz konieczność zapewnienia
tzw. wkładu własnego w związku z planowaniem na 2022 rok inwestycji współfinansowanych ze
Środków Unii Europejskiej nie jest możliwe wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2022 rok,
ponieważ byłoby to niekorzystne dla dalszego rozwoju gminy.
Za celowe uważa się wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, tym samym mimo
niewyodrębnienia funduszu sołeckiego na 2022 r., będą ponoszone wydatki na rzecz
poszczególnych wsi.
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