
 
 
 
 

UCHWAŁA Nr VI/80/2019 

RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE  

z dnia 27 marca 2019 r. 

 

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Borne 
Sulinowo na rok 2020. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. 2019 r. poz. 506) w związku z art. 2 ust. 1 i ust. 3 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. Wyraża się zgodę na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy 
Borne Sulinowo. 
 
 § 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 2020 
roku środków stanowiących fundusz sołecki. Rozstrzygnięcie to następuje poprzez podjęcie 
uchwały w terminie do dnia 31 marca 2019 roku, wyrażającej lub niewyrażającej zgody na 
wyodrębnienie funduszu (zgodnie z zapisami art. 2 ust. 1). Natomiast zgodnie z art. 2 ust. 3 
uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu ma zastosowanie do kolejnych lat 
budżetowych następujących 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 XLV/487/2018 z dnia 29 marca 2018 
r. nie wyraziła zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Borne 
Sulinowo na rok 2019.  
 
 W obecnym kształcie środki przeznaczone na potrzeby sołectw są wartością obliczoną 
jako iloczyn liczby mieszkańców x 5 zł. W roku 2019 w budżecie Gminy Borne Sulinowo 
zarezerwowano kwotę na „wydatki jednostek pomocniczych” w wysokości: 48.280,00 zł.  
 Według wyliczeń zgodnych z ustawą o funduszu sołeckim w roku następnym 
należałoby wyodrębnić łącznie dla wszystkich sołectw: 326.102,80 zł tj. więcej w stosunku do 
roku 2019 o 277.822,80 zł, przy założeniu, że w terminie do dnia 30 września 2019 roku 
sołtysi przekażą Burmistrzowi wniosek na pełną wysokość środków przypadających na dane 
sołectwo z funduszu sołeckiego w 2020 roku.  
 
Wysokość Funduszu Sołeckiego dla poszczególnych sołectw: 

 
Lp. 

 
Sołectwo 

Liczba stałych mieszkańców 
przewidywanych na dzień 

30.06.2019r.                             
Lm* 

F < 39.657,40 zł 

1. Łubowo 1009             39 657,40 zł  
2. Starowice 59             10 271,27 zł  
3. Silnowo 360             22 208,14 zł  
4. Kiełpino 155             14 078,38 zł  
5. Piława 269             18 599,32 zł  
6. Uniemino 153             13 999,06 zł  
7. Radacz 407             24 072,04 zł  
8. Juchowo 382             23 080,61 zł  
9. Kucharowo 56             10 152,29 zł  
10. Jeleń 508             28 077,44 zł  
11. Ciemino 79             11 064,41 zł  
12. Nobliny 86             11 342,02 zł  
13. Liszkowo 274             18 797,61 zł  
14. Rakowo 256             18 083,77 zł  
15. Łączno 73             10 826,47 zł  
16. Dąbie 190             15 466,39 zł  
17. Śmiadowo 120             12 690,37 zł  
18. Krągi 396             23 635,81 zł  
 

Razem Fundusz Sołecki: 
           
     326 102,80 zł  
  

 
*Jako przewidywaną liczbę mieszkańców Lm na dzień 30.06.2019r. przyjęto faktyczną liczbę 
mieszkańców zameldowanych na pobyt stały i czasowy wg sołectw na dzień 07.03.2019r. 



 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. 
 
4.164,83 zł – 100 % średniej kwoty bazowej kraju  
 
3.965,74 zł – kwota bazowa wyliczona  dla Gminy Borne Sulinowo  
 
4.997,80 zł – 120 % średniej kwoty bazowej kraju   
 
Stąd też Gmina Borne Sulinowo mieściłaby się w przedziale dla gmin, w których kwota 
bazowa jest mniejsza od średniej kwoty bazowej kraju i przysługiwałby nam zwrot w 
wysokości 40 % wykonanych wydatków. Zakładając, iż Gmina Borne Sulinowo 
wydatkowałaby w 2020 roku kwotę w wysokości 326.102,80 zł mogłaby otrzymać zwrot 
poniesionych wydatków w 2021 roku w wysokości 130.441,12 zł.  
 
Fundusz sołecki w 2019 roku w budżetach innych gmin: 
 
 
Lp. 
 

 
Gmina  

 
Fundusz sołecki 

 
Pozostałe wydatki 

 
1. 

 
Czaplinek  
 

 
415 655,25 zł 

 
0,00 zł 

 
2. 

 
Barwice 
 

 
378 602,00 zł 

 
0,00 zł 

 
3. 

 
Szczecinek  
 

 
622 612,18 zł 

 
0,00 zł 

 
4. 

 
Złocieniec  
 

 
284 028,22 zł 

 
57 600,00 zł 

 
5. 

 
Bobolice  
 

 
0,00 zł 

 
79 520,00 zł 

 
6. 
 

 
Grzmiąca 

 
0,00 zł 

 
0,00 zł 

 
 
 Mając na uwadze powyższe zasadnym wydaje się podjęcie niniejszej uchwały w 
przedstawionej formie.  
 
 


