
 

  P r o j e k t 

UCHWAŁA NR ………………….. 

RADY GMINY PIEKOSZÓW 

z dnia 30 marca 2020 roku 

 

w sprawie  wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego  

 

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

gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) w związku z art. 2 ust. 1, ust. 2, 

ust. 3  ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014r. poz. 301) – 

Rada Gminy Piekoszów uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Rada Gminy Piekoszów wyraża zgodę na wyodrębnienie w budżecie Gminy Piekoszów 

środków stanowiących fundusz sołecki, począwszy od  2021 roku. 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piekoszów.  

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

Sporządził:  
M.Smolarczyk-Korba -  
skarbnik 
27.03.2020r.  
Sprawdził:  
M.Smolarczyk-Korba - 
skarbnik 
27.03.2020r.  
Akceptacja prawna:  
M. Merta – adwokat  
27.03.2020r.  
Zatwierdził:  
Z. Piątek – Wójt  
27.03.2020r.  
 
 

 

 



 

 

UZASADNIENIE 

  

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014r.  

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 nie jest funduszem celowym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 

o finansach publicznych. Środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które 

zgłoszone we wniosku sołectwa uchwalonego przez zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, 

rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa, są zadaniami 

własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią 

rozwoju gminy.  

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 poźn. zm.). 

 


