UCHWAŁA NR XLVII/320/2014
RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU
z dnia 27 marca 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Lądek - Zdrój środków stanowiących
fundusz sołecki
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
(Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 2 ust. 1,2 i 3 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim
(Dz. U. z 2014, poz. 301) Rada Miejska Lądka-Zdroju uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie Gminy LądekZdrój.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka -Zdroju.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskej
Lądka-Zdroju
Janusz Sosna
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz. 301) Rada
Gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz, podejmując uchwałę,
w której wyraża zgodę albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu. Uchwałę podejmuje się do dnia
31 marca roku poprzedzącego rok budżetowy. Uchwała podjęta po tym terminie, zgodnie z art. 2 ust. 2 w/w
ustawy jest nieważna. Z kolei zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim
uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu ma zastosowanie do kolejnych lat budżetowych
następujących po roku, w którym została podjęta (w poprzednim stanie prawnym miała zastosowanie wyłącznie
do nastęnego roku budżetowego po roku, w którym uchwała została podjęta).
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 2012 wynosił 98 792,00 zł,
w roku 2013 wynosił 99 689,00 zł. Uchwałą nr XXIII/233/13 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 28 marca
2013 r. wyodrębniono w budżecie Gminy Lądek-Zdrój środki finansowe stanowiące fundusz sołecki w roku
budżetowym 2014. Wysokość funduszu sołeckiego w roku 201 4 wynosi 99 873,00 zł.
Wysokość funduszu sołeckiego wyliczana jest na podstawie algorytmu i zależy od liczby stałych mieszańców
danego sołectwa i kwoty bazowej (iloraz wykonanych dochodów bieżących 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.
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 zawierać wsakzanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na terenie sołectwa wraz
z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem. 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 określonych w art. 5 ust. 2-4 w/w ustawy o funduszu sołeckim, 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 burmistrza. Z kolei, jeśli wniosek został odrzucony
przez burmistrza z powodu niespełnienia warunków określonych w art. 5 ust. 2 i 3 w/w ustawy, zebranie wiejskie
może ponownie uchwalić wniosek, który sołtys przekazuje radzie gminy za pośrednictwem burmistrza w terminie
siedmiu dni od otrzymania informacji o odrzuceniu poprzedniego wniosku. Rozstrzygnięcie w sprawie
podtrzymanego wniosku oraz ponownie uchwalonego wniosku rada gminy wydaje w terminie 30 dni od dnia
otrzymania wniosku. Decyzja rady w tej sprawie jest dla burmistrza wiążąca. Środki funduszu przeznacza się na
realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są
zgodne ze strategią rozwoju gminy. Ponadto zgodnie z art. 2 ust. 7 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu
sołeckim środki funduszu mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia
skutków klęski żywiołowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U. Nr
62, poz. 558, z późn. zm.)
Od początku funkcjonowania funduszu sołeckiego wsie Gminy Lądek-Zdrój zrealizowały następujące zadania:
"Budowa dwóch wiat drewnianych we wsi Trzebieszowice" (wartość zadania: 33 000,00 zł), "Czysta i przyjazna
przestrzeń w Lutyni" (wartość zadania: 9571,17 zł), "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 2012 zrealizowano w Radochowie zadanie pn."Wymiana pokrycia dachowego wiaty rekreacyjnej na placu
festynowym w sołectwie Radochów" (wartość zadania: 14 711,24 zł). W 2013 r. sołectwa wykorzystały środki
funduszu sołeckiego m.in. na: Kąty Bystrzyckie - wyposażono wiatę w ławostoły za kwotę 777,36 zł, Radochów wykonano studnię za 2944,29 zł, Trzebieszowice - zagospodarowano teren wiaty grillowej, zakupiono ławki,
krzewy ozdobne za 8 491,19 zł, Skrzynka - przeprowadzono remont świetlicy wiejskiej, zakupiono nagłośnienie do
świetlicy w kwocie ogółem 9 485,99 zł, Orłowiec - wykonano drewniane ogrodzenie wiaty za kwotę 950,00 zł,
Wojtówka - zakupiono materiały budowlane i doposażono plac sołecki za kwotę 2990,70 zł, Lutynia - doposażono
plac sołecki za 944,00 zł, Konradów - zakupiono agregat prądotwórczy oraz krzewy za kwotę 2790,00 zł, Stójków
- zakupiono kosiarkę spalinową za kwotę 2500,00 zł.
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Uznając inicjatywę tworzenia funduszu sołeckiego za pożądaną, umożliwiającą tworzenie dobrych warunków
do działania i rozwoju sołectw jako jednostek pomocniczych gminy, podjęcie niniejszej uchwały w celu
kontynuowania dotychczasowej praktyki, w tym zakresie w stosunku do sołectw, jest w pełni uzasadnione.

Burmistrz Lądka Zdroju
Kazimierz Szkudlarek
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