
 
 
 
 

UCHWAŁA Nr XXXIII/367/2017 
RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE  

z dnia 30 marca 2017 r. 
 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy 
Borne Sulinowo na rok 2018. 
 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948) 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 wyraża się zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy 
Borne Sulinowo na rok 2018. 
 
 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa.  
 
 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  



Uzasadnienie:  Zgodnie z obowiązującą od dnia 20 marca 2014 r. ustawą o funduszu sołeckim (Dz.U. 
z 2014 r. poz. 301) Rada gminy jest zobowiązana do rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w 2018 
roku środków stanowiących fundusz sołecki. Rozstrzygnięcie to następuje poprzez podjęcie 
uchwały w terminie do dnia 31 marca 2017 roku, wyrażającej lub niewyrażającej zgody na 
wyodrębnienie funduszu (zgodnie z zapisami art. 2 ust. 1). Natomiast zgodnie z art. 2 ust. 4 
uchwała o niewyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu ma zastosowanie wyłącznie do 
roku budżetowego następującego po roku, w którym została podjęta.  
 W założeniu ustawodawcy, środki funduszu sołeckiego mają być przeznaczone na 
realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy i posłużą poprawie warunków 
życia mieszkańców sołectw oraz są zgodne ze strategią rozwoju gminy.  
 

Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwałą Nr XX/226/2016 z dnia 31 marca 2016 r. 
nie wyraziła zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Borne 
Sulinowo na rok 2017.  
 
 W obecnym kształcie środki przeznaczone na potrzeby sołectw są wartością obliczoną 
jako iloczyn liczby mieszkańców x 5 zł. W roku 2017 w budżecie Gminy Borne Sulinowo 
zarezerwowano kwotę na „wydatki jednostek pomocniczych” w wysokości: 46.860,00 zł.  
 Według wyliczeń zgodnych z ustawą o funduszu sołeckim w roku następnym 
należałoby wyodrębnić łącznie dla wszystkich sołectw: 288.174,72 zł tj. więcej w stosunku do 
roku 2017 o 241.314,72 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. 
3.133,03 zł – 100 % średniej kwoty bazowej kraju  
3.458,65 zł – kwota bazowa wyliczona  dla Gminy Borne Sulinowo  
3.759,64 zł – 120 % średniej kwoty bazowej kraju   
Stąd też 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, iż Gmina Borne Sulinowo 
wydatkowałaby w 2018 roku kwotę w wysokości 288.174,72 zł mogłaby otrzymać zwrot 
poniesionych wydatków w 2019 roku w wysokości 86.452,42 zł.  
 
 W związku ze znacznym obciążeniem budżetu Gminy, w roku 2018 nie ma 
możliwości wyodrębnienia funduszu sołeckiego w postaci określonej w ustawie o funduszu 
sołeckim.  
 
 Mając na uwadze powyższe zasadnym wydaje się podjęcie niniejszej uchwały w 
przedstawionej formie.  
  


