
 

 

 

UCHWAŁA  Nr XLI/503/2014 

RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE 

z dnia 27 marca 2014 r. 

 
w sprawie nie wyraŜenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budŜecie Gminy 
Borne Sulinowo na rok 2015. 
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) w związku z art. 2 ust. 1 i ust.4 
ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 301) Rada Miejska 
w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje: 
 
 § 1. Nie wyraŜa się zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budŜecie Gminy 
Borne Sulinowo na rok 2015. 
  
 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa.  
 
 § 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  
 

 
WICEPRZEWODNICZ ĄCY 

Rady Miejskiej 
 

Dariusz Czerniawski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uzasadnienie: 
  
 Zgodnie z obowiązującą od dnia 20 marca 2014 r. ustawą o funduszu sołeckim (Dz.U. 
z 2014 r. poz. 301) Rada jest zobowiązana do rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w 2015 roku 
środków stanowiących fundusz sołecki. Rozstrzygnięcie to następuje poprzez podjęcie 
uchwały w terminie do dnia 31 marca 2014 roku, wyraŜającej lub niewyraŜającej zgody na 
wyodrębnienie funduszu (zgodnie z zapisami art. 2 ust. 1). Natomiast zgodnie z art. 2 ust. 4 
uchwała o niewyraŜeniu zgody na wyodrębnienie funduszu ma zastosowanie wyłącznie do 
roku budŜetowego następującego po roku, w którym została podjęta.  
 
 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 XXIX/364/2013 z dnia 28 marca 2013 
r. nie wyraziła zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budŜecie Gminy Borne 
Sulinowo na rok 2014.  
 
 W obecnym kształcie środki przeznaczone na potrzeby sołectw są wartością obliczoną 
jako iloczyn liczby mieszkańców x 5 zł. W roku 2014 w budŜecie Gminy Borne Sulinowo 
zarezerwowano kwotę na „wydatki jednostek pomocniczych” w wysokości: 47.385,00 zł.  
 Według wyliczeń zgodnych z ustawą o funduszu sołeckim w roku następnym 
naleŜałoby wyodrębnić łącznie dla wszystkich sołectw: 259.838,05 zł tj. więcej w stosunku do 
roku 2014 o 212.453,05 zł.  
 
 Wydatki na fundusz sołecki podlegają zwrotowi w wysokości:  
- 40 % wykonanych wydatków – dla gmin, w których kwota bazowa jest mniejsza od średniej 

kwoty bazowej kraju, 
- 30 % wykonanych wydatków – dla gmin, w których kwota bazowa wynosi od 100 % do 120 

% średniej kwoty bazowej kraju, 
- 20 % wykonanych wydatków – dla gmin, w których kwota bazowa jest większa od 120 % 

do 200 % średniej kwoty bazowej kraju. 
 
2.768,24 zł – 100 % średniej kwoty bazowej kraju  
 
3.061,24 zł – kwota bazowa wyliczona  dla Gminy Borne Sulinowo  
 
3.321,89 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 30 % wykonanych wydatków. Zakładając, iŜ Gmina Borne Sulinowo 
wydatkowałaby w 2015 roku kwotę w wysokości 259.838,05 zł mogłaby otrzymać zwrot 
poniesionych wydatków w 2016 roku w wysokości 77.951,41 zł.  
 
 W związku ze znacznym obciąŜeniem budŜetu Gminy, w roku 2015 nie ma 
moŜliwości wyodrębnienia funduszu sołeckiego w postaci określonej w ustawie o funduszu 
sołeckim. Ponadto podjęcie uchwały zatwierdzającej wyodrębnienie funduszu sołeckiego 
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.  


