
      

Projekt 

 

 

Uchwała Nr …. / ….  

Rady Miejskiej w Opatowie 

z dnia ………… 

 

w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego 

w 2021 roku. 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku         o 

samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2019r. poz. 506 z późn.zm.) oraz art. 

 2 ust.1 i 4 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz. U.  

z 2014r. poz. 301 z późn.zm.) Rada Miejska w Opatowie uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Nie wyraża się zgody na wyodrębnienie środków fundusz sołeckiego  

w budżecie Gminy Opatów na 2021 rok. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

Projektodawca: 

Burmistrz Miasta i Gminy Opatów 

Prezentujący projekt w imieniu projektodawcy: 

Kierownik USC SSO 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr …/…/2020 

Rady Miejskiej w Opatowie 

z dnia ……..2020 roku 

 

w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu 

sołeckiego w 2021 roku 

Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 poz. 301 

z późn.zm.) reguluje zasady tworzenia funduszu sołeckiego oraz zwrotu wydatków 

wykonanych w ramach funduszu. 

 Zgodnie z art. 2 ust.1 w/w Rada Gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu  

w budżecie gminy środków stanowiących fundusz, podejmując uchwalę  

w której wyraża zgodę lub nie wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu.  

 Z kolei z art.2 ust.4 cyt. ustawy stanowi, iż uchwała o niewyrażeniu zgody na 

wyodrębnienie funduszu ma zastosowanie wyłącznie do roku budżetowego 

następującego po roku, w którym została podjęta. 

 Fundusz sołecki to pieniądze w budżecie gminy zagwarantowane dla sołectw 

na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie 

warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Mając 

na uwadze możliwości ekonomiczne gminy i jej dochody oraz konieczność 

zapewnienia tzw. wkładu własnego w związku z planowaniem na 2021 rok 

inwestycji współfinansowanych ze Środków Unii Europejskiej nie jest możliwe 

wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2021 rok, ponieważ byłoby to niekorzystne 

dla dalszego rozwoju gminy. 

 Za celowe uważa się wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, tym 

samym mimo niewyodrębnienia funduszu sołeckiego na 2021 r., będą ponoszone 

wydatki na rzecz poszczególnych wsi. 

 

Opracowała: 

I. Banak 

 



 

Informacja 

dotycząca funduszu poszczególnych sołectw 

przewidzianych do realizacji w 2021 roku 
 

Sołectwo, Osiedle Liczba mieszkańców Kwota funduszu 

Adamów 141 11794,71 

Balbinów 108 10653,29 

Brzezie 280 16602,53 

Czerników  Karski 87 9926,93 

Czerników  Opatowski 183 13247,43 

Gojców 211 14215,92 

Jagnin 124 11206,71 

Jałowęsy 371 19992,21 

Jurkowice 149 12071,42 

Karwów 126 11275,88 

Kobylanki 109 10687,88 

Kobylany 557 26183,57 

Kochów 123 11172,12 

Kornacice 176 13005,31 

Lipowa 221 14561,80 

Marcinkowice 280 16602,53 

Nikisiałka  Duża 161 12486,49 

Nikisiałka Mała 81 9719,40 

Oficjałów 145 11933,07 

Okalina - Kolonia 129 11379,65 

Okalina – Wieś 80 9684,81 

Podole 123 11172,12 

Rosochy 119 11033,76 

Strzyżowice 365 19542,56 

Tomaszów 128 11345,06 

Tudorów 84 9823,16 

Wąworków 214 14319,68 

Zochcinek 323 18089,84 

RAZEM 
5198 

 

373729,82 

 

 


