
Uchwała Nr LIII/…/2023       Projekt 

Rady Miejskiej w Opatowie 

z dnia 1 marca 2023 roku 

w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2024 roku. 

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

(Dz. U. z 2023, poz. 40)  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 funduszu sołeckiego 

w budżecie Gminy Opatów na 2024 rok. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca Rady  

Miejskiej w Opatowie 

( mgr Beata Górecka) 

 

Projektodawca: Burmistrz Miasta i Gminy Opatów 

Prezentujący w imieniu projektodawcy: Hubert Dziadczykowski- sekretarz Gminy 

  



UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr LIII/…/2023 

Rady Miejskiej w Opatowie 

z dnia 1 marca 2023 roku 

w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2024 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. 

Wstępne wyliczenia funduszu sołeckiego na 2024 rok to kwota  478167,72 zł 

(przypadająca na 28 sołectw). Mając na uwadze możliwości ekonomiczne gminy i jej 

dochody oraz konieczność zapewnienia tzw. wkładu własnego w związku z 

planowaniem na 2024 rok inwestycji współfinansowanych ze Środków Unii 

Europejskiej nie jest możliwe wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2024 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 2024r., będą ponoszone wydatki na 

rzecz poszczególnych wsi. 

Opracowała: M. Stankowska-Kolasińska 


