
         

            

UCHWAŁA  Nr XXIX/364/2013 

RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE 

z dnia 28 marca 2013 r. 

 
w sprawie nie wyraŜenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budŜecie Gminy 
Borne Sulinowo na rok 2014. 
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1896, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 
1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, 
poz. 1444 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 
148, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, 
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 
40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 40, poz. 230, Nr 117, poz. 679, 
Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 
153) w związku z 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) Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala, 
co następuje: 
 
 § 1. Nie wyraŜa się zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budŜecie Gminy 
Borne Sulinowo na rok 2014. 
  
 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa.  
 
 § 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie: 
  
 Zgodnie z obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2009 r. ustawą o funduszu sołeckim 
(Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241) Rada jest zobowiązana do 
rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w 2014 roku środków stanowiących fundusz sołecki. 
Rozstrzygnięcie to następuje poprzez podjęcie uchwały w terminie do dnia 31 marca 2013 
roku, wyraŜającej lub niewyraŜającej zgody na wyodrębnienie funduszu (zgodnie z zapisami 
art. 1 ust. 1). 
 
 W załoŜeniu ustawodawcy, środki funduszu sołeckiego mają być przeznaczone na 
realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy i posłuŜą poprawie warunków 
Ŝycia mieszkańców sołectw oraz są zgodne ze strategią rozwoju gminy.  
 

Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwałą Nr XIX/223/2012 z dnia 8 marca 2012 r. 
nie wyraziła zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budŜecie Gminy Borne 
Sulinowo na rok 2013.  
 
 W obecnym kształcie środki przeznaczone na potrzeby sołectw są wartością obliczoną 
jako iloczyn liczby mieszkańców x 5 zł. W roku 2013 w budŜecie Gminy Borne Sulinowo 
zarezerwowano kwotę na „wydatki jednostek pomocniczych” w wysokości: 47.365,00 zł.  
 Według wyliczeń zgodnych z ustawą o funduszu sołeckim w roku następnym 
naleŜałoby wyodrębnić łącznie dla wszystkich sołectw: 237.958,00 zł tj. więcej w stosunku do 
roku 2013 o 190.593,00 zł.  
 
 Wydatki na fundusz sołecki podlegają zwrotowi w wysokości:  
- 30 % wykonanych wydatków – dla gmin, w których kwota bazowa jest mniejsza od średniej 

kwoty bazowej kraju, 
- 20 % wykonanych wydatków – dla gmin, w których kwota bazowa wynosi od 100 % do 120 

% średniej kwoty bazowej kraju, 
- 10 % wykonanych wydatków – dla gmin, w których kwota bazowa jest większa od 120 % 
średniej kwoty bazowej kraju. 

 
2.620,11 zł – 100 % średniej kwoty bazowej kraju  
 
2.783,46 zł – kwota bazowa wyliczona  dla Gminy Borne Sulinowo  
 
3.144,13 zł – 120 % średniej kwoty bazowej kraju   
 
Stąd teŜ Gmina Borne Sulinowo mieściłaby się w przedziale dla gmin, w których kwota 
bazowa wynosi od 100 % do 120 % średniej kwoty bazowej kraju i przysługiwałby nam 
zwrot w wysokości 20 % wykonanych wydatków. Zakładając, iŜ Gmina Borne Sulinowo 
wydatkowałaby w 2014 roku kwotę w wysokości 237.958,00 zł mogłaby otrzymać zwrot 
poniesionych wydatków w 2015 roku w wysokości 47.591,60 zł.  
 
 W związku ze znacznym obciąŜeniem budŜetu Gminy, w roku 2014 nie ma 
moŜliwości wyodrębnienia funduszu sołeckiego w postaci określonej w ustawie o funduszu 
sołeckim. Ponadto podjęcie uchwały zatwierdzającej wyodrębnienie funduszu soleckiego 
pozbawiłoby sołectwa środków na dotychczas realizowane zadania (np. festyny wiejskie, 
imprezy okolicznościowe), co moŜe przyczynić się do zmniejszenia integracji społeczności 
lokalnej.  
 
 Mając na uwadze powyŜsze zasadnym wydaje się podjęcie niniejszej uchwały w 
przedstawionej formie.  
 


