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Zatwierdzony przez Wójta Jemielnicy 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY JEMIELNICA 

z dnia .................... 2022 r. 

o niewyrażeniu zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie Gminy 
Jemielnica na 2023 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022, 
poz. 559 i poz. 583) oraz art. 2 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r., 
poz. 301, z 2010 r. Nr 217, poz. 1427) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Nie wyraża się zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Jemielnica na 2023 r. środków 
stanowiących fundusz sołecki. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Jemielnicy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Norbert Jaskóła 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim - Rada Gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu 
lub niewyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiacych fundusz, podejmując stowna uchwałę do 
31 marca roku poprzedajacego rok budżetowy, którego dotyczy. Z art. 2 ustawy wynika zatem, że fundusz 
sołecki nie jest rozwiązaniem, które musi być obligatoryjnie stosowane w każdej gminie, a jego przyjęcie 
uzależnione jest od decyzji rady gminy. 

Podjęta 20 marca 2014 r. uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków 
stanowiązych fundusz sołecki. ma zastosowanie do kolejnych lat budżetowych następujących po roku, 
w którym została podjęta. 

Natomiast uchwała o niewyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu ma zastosowanie wyłącznie do roku 
budżetowego następującego po roku, w którym została podjęta. 

Art. 2. 1. Rada gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz, 
podejmując uchwałę, w której wyraża zgodę albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu. 

2. Uchwała podjęta po dniu 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy, którego dotyczy, jest nieważna. 

3. Uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu ma zastosowanie do kolejnych lat 
budżetowych następujących po roku, w którym została podjęta. 

4. Uchwała o niewyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu ma zastosowanie wyłącznie do roku 
budżetowego następującego po roku, w którym została podjęta. 

5. Fundusz nie jest funduszem celowym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia2009 r. o finansach 
publicznych. 

6. Środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które zgłoszone we wniosku, o którym mowa 
w art. 5, są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią 
rozwoju gminy. 

7. 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 późn. zm.1)). 
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