-projekt-U C H W A Ł A N R XXXI/ /2014
Rady Gminy Zębowice z dnia 18 marca 2014 r.
w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim
( Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 217, poz. 1427)

Rada Gminy Zębowice, uchwala co następuje:
§1
Nie wyraża się zgody/ Wyraża się zgodę
na rok 2015 środków stanowiących fundusz sołecki.

na wyodrębnienie w budżecie gminy

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:
W naszej małej gminie, gdzie funkcjonuje aż 8 sołectw, w tym jedno bez sołtysa, wyrażenie zgody
na utworzenie funduszu sołeckiego wiąże się z rozdrobnieniem środków. Analizując możliwości ekonomiczne
gminy w kontekście uchwalonej wieloletniej prognozy finansowej oraz nowych zadań, tj. złożonego wniosku
na kwotę 4 882 tys. zł (dofinansowanie – 2 246 tys. zł, środki własne – 2 245 tys. zł) na budowę 203 szt.
przydomowych oczyszczalni ścieków, zabezpieczenie wyodrębnionych środków w ramach funduszu sołeckiego
może się okazać wręcz szkodliwe dla dalszego rozwoju gminy. Pomimo nie wyodrębnienia w latach ubiegłych
funduszu sołeckiego potrzeby mieszkańców poszczególnych sołectw były zaspokajane.
Zachętą do wyodrębnienia środków jest możliwość uzyskania z budżetu państwa zwrotu części
wydatków wykonanych w ramach tego funduszu w zależności od zamożności gminy, tj. 20, 30 lub 40%.
Łącznie dla naszych sołectw konieczne byłoby przeznaczenie 83 tys. zł: Kadłub Wolny – 13 tys. zł, Knieja –
7 tys. zł, Poczołków, Prusków i Siedliska po 3 tys. zł, Radawie i Zębowice, ze względu na ograniczenie do 10krotności kwoty bazowej po 27 tys. zł. Ewentualny zwrot w 2016 r. wyniósłby 32 tys. zł.
Na wyodrębnianie środków na fundusz sołecki decyduje się 55% gmin w Polsce.
Opracowała: Irena Dzikowska

