
UCHWAŁA NR LVI/499/2014
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 25 marca 2014 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego

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

jedn. Dz. U. 2013, poz. 594 z późniejszymi zmianami1)) oraz art. 2 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 

lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014, poz. 301) Rada Miejska w Swarzędzu 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 
1. Wyraża się zgodę na wyodrębnienie w budżecie Gminy Swarzędz środków stanowiących 

fundusz sołecki. 
2. Wyrażenie zgody, o którym mowa w ust. 1 dotyczy roku budżetowego 2015 oraz 

kolejnych lat budżetowych, w przypadku niepodejmowania do 31 marca każdego roku 
poprzedzającego rok budżetowy, stosownej uchwały o niewyrażeniu zgody na wyodrębnienie 
funduszu sołeckiego w kolejnym roku budżetowym.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

1) Zmiany tekstu jednolitego: Dz. U. 2013 poz. 1318
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Uzasadnienie
Fundusz sołecki pozwala sołectwom podejmować drobne przedsięwzięcia, które mieszczą 

się w ramach zadań własnych gminy, służąc przy tym poprawie warunków życia 
mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Środki pieniężne pochodzące 
z funduszu sołeckiego można przeznaczyć także na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. 
Ponadto, zgodnie z treścią pisma Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 
02.10.2009 roku (sygn. WA-0280/51/2009), środki z wyodrębnionego funduszu sołeckiego 
można przeznaczyć również na organizację imprez o charakterze sportowym i kulturalnym. 
Utworzenie funduszu sołeckiego stwarza możliwość otrzymania z budżetu państwa zwrotu 
części poniesionych w jego ramach wydatków. W przypadku Gminy Swarzędz zwrot taki 
wyniesie do 40 procent wykonanych wydatków. Wg wstępnych, szacunkowych wyliczeń dla 
Gminy Swarzędz, wysokość wyodrębnionego funduszu sołeckiego na rok 2015, zgodnie 
z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014, poz. 301) 
wyniesie ok. 414.000 zł, z czego największe sołectwa (o liczbie mieszkańców powyżej 800 
osób) otrzymają do dyspozycji ok. 30,9 tys. zł, a najmniejsze ok. 6,9 tys. złotych. 

Zgodnie z art. 2 ust. 3 Ustawy z dnia 21.02.2014 roku o funduszu sołeckim, uchwała 
o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu ma zastosowanie do kolejnych lat 
budżetowych następujących po roku, w którym została podjęta. 

Podjęcie proponowanej uchwały powinno pozwolić na upowszechnianie idei samorządowej 
i pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców obszarów wiejskich.
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