UCHWAŁA NR XX/112/12
RADY MIEJSKIEJ LĄDKAZDROJU
z dnia 1 marca 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Lądek Zdrój środków stanowiących
fundusz sołecki w roku budżetowym 2013
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 17 i art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (
tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art.1 ust.1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r.
o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz.420).
§ 1. Wyraża się zgodę na wyodrębnienie w budżecie Gminy Lądek Zdrój środków stanowiących fundusz
sołecki w roku budżetowym 2013.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka Zdroju.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej LądkaZdroju
Janusz Sosna
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Uzasadnienie
Dnia 1 kwietnia 2009 weszła w życie ustawa o Funduszu Sołeckim. Zgodnie z art. 1 ust.2 ustawy o Funduszu
Sołeckim z dnia 20 lutego 2009 r. Rada Gminy do 31 marca 2012 podejmuje uchwałę ,w której wyraża zgodę albo
nie wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu w roku 2013. Celem ustawy jest uporządkowanie kwestii
przekazywania środków finansowych sołectwom. Założeniem ustawy był wzrost aktywności społecznej i inicjatyw
obywatelskich. W budżecie Gminy Lądek Zdrój od 2010 roku budżetowego wyodrębniany jest fundusz sołecki.
W roku budżetowym 2010 fundusz wynosił :89 031,00 zł, w roku 2011: 95 481,00 zł. W roku budżetowym 2012
uchwałą VIII/48/11 z dnia 24 marca 2011r. wyodrębniono fundusz sołecki.Wysokość funduszu sołeckiego w roku
2012 wynosi 98 792,00 zł. Wysokość funduszu sołeckiego wyliczana jest na podstawie algorytmu i zależy od
liczby stałych mieszańców danego sołectwa i kwoty bazowej (iloraz wykonanych dochodów bieżacych gminy oraz
liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze danej gminy). Zebrania wiejskie w poszczególnych sołectwach
rozdzielą środki funduszu na poszczególne zadania. Część wydatków wykonanych w ramach funduszu refunduje
gminom budżet centralny. Następuje to w formie dotacji. Zwrot obejmuje wydatki wykonane w roku
poprzedzającym rok budżetowy. Gmina Lądek Zdrój otrzymała maksymalny zwrot poniesionych wydatków na
fundusz sołecki w wysokosci 30% tj. dotację w wysokości 23 228,87 zł. Aby sołectwo mogło skorzystać
z przysługujących mu środków, musi złożyć w tej sprawie stosowny wniosek. Uchwala go zebranie wiejskie
z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Powinien on przede
wszystkim wskazywać, jakie przedsięwzięcia są przewidziane do realizacji na terenie sołectwa. Należy również
oszacować ich koszty. Wniosek trafia do burmistrza za pośrednictwem sołtysa. Powinno to nastąpić najpóźniej 30
września roku poprzedzającego rok budżetowy. Należy go bowiem uwzględnić w projekcie budżetu na rok
następny. Wniosek może zostać przez burmistrza odrzucony, jeżeli nie spełnia warunków formalnych, w terminie
siedmiu dni od dnia jego otrzymania. Z kolei sołtys może również w terminie siedmiu dni od uzyskania informacji
o odrzuceniu wniosku podtrzymać go, kierując do rady gminy za pośrednictwem wójta. Rozstrzygnięcie w sprawie
podtrzymanego wniosku rada gminy wydaje w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku. Decyzja rady w tej
sprawie jest dla wójta wiążąca. Rada gminy nie może uwzględnić wniosku zakładającego realizację zadań innych
niż służących poprawie warunków życia mieszkańców albo niezgodnych ze strategią rozwoju gminy. Fundusz
sołecki wykorzystywany jest również jako wkład własny przy aplikowaniu o środki zewnętrzne. Dzięki funduszowi
sołeckiemu wsie Gminy Lądek Zdrój zrealizowały zadania pt.: "Budowa dwóch wiat drewnianych we wsi
Trzebieszowice" (wartość zadania:33 000,00 zł), "Czysta i przyjazna przestrzeń w Lutyni" ( wartość zadania:9
571,17zł.), "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy budynku świetlicy wiejskiej w Radochowie na realizację
placu zabaw dla dzieci" ( wartość zadania:12 135,18 zł.), "Wirtualne wsie lądeckie portal promocyjny dla wsi
Gminy Lądek Zdrój" (wartość zadania: 37 252,06 zł.). W roku 2012r. został złożony wniosek z wykorzystaniem
funduszu sołeckiego Radochowa pn."Wymiana pokrycia dachowego wiaty rekreacyjnej na placu festynowym
w sołectwie Radochów" (wartość zadania:14 711,24 zł.).

Burmistrz LądkaZdroju
Kazimierz Szkudlarek
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