
                                                                                                                        
 

                                                                                                 

Uchwała Nr  VI/72/2019
Rady Gminy Lisków

 z dnia 25 marca  2019 roku

w sprawie:   nie wyrażenia  zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w
2020 roku

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym (  Dz. U z 2019 r.  poz. 506  ) oraz art. 2 ust.1 ustawy z
dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 poz. 301 ze zm.)
Rada Gminy Lisków uchwala  co następuje: 
                                                           

§ 1

nie  wyraża  się  zgody  na  wyodrębnienie  środków  funduszu  sołeckiego  w
budżecie gminy na 2020 rok.

§  2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lisków.

§  3

       Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                              
                                                                                                                



Uzasadnienie
do Uchwały Nr VI/72/ 2019

Rady Gminy Lisków
z dnia 25 marca 2020 r.

w sprawie:   nie wyrażenia  zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w
2020 roku

Na podstawie art. 2 ust.1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu
sołeckim (Dz. U. z 2014, poz. 301) Rada Gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu w
budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, do dnia 31 marca roku
poprzedzającego rok budżetowy, podejmując uchwałę, w której wyraża zgodę
albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu w roku budżetowym.

Fundusz  sołecki  to  pieniądze  w  budżecie  gminy  zagwarantowane  dla
sołectwa na realizację przedsięwzięć, które są zadaniem własnym gminy, służą
poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.
Ponadto  środki  funduszu  mogą  być  przeznaczone  na  pokrycie  wydatków na
działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej.

W  gminie,  w  której  funkcjonuje  20  sołectw,  wyrażenie  zgody  na
utworzenie  funduszu  sołeckiego  wiąże  się  z  rozdrobnieniem  środków.  Ze
względu  na  brak  możliwości  zapewnienia  środków finansowych  w  budżecie
gminy w wysokości określonej ustawą z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu
sołeckim dla każdego sołectwa, proponuje się nie tworzyć powyższego funduszu
sołeckiego.

Mając  na  uwadze  możliwości  ekonomiczne  gminy  i  jej  dochody,
zabezpieczenie  środków  w  ramach  funduszu  na  2020  r.  spowodowałoby
rozdrobnienie inwestycji, a co za tym idzie  nie byłoby właściwe dla dalszego
rozwoju  gminy.  Za  celowe  uważa  się  wspieranie  i  upowszechnianie  idei
samorządowej,  tym  samym  mimo  niewyodrębnieniu  funduszu  sołeckiego  w
2020 r., będą ponoszone wydatki na rzecz poszczególnych wsi.




