
UCHWAŁA NR XV/98/2020 
RADY GMINY BARANÓW 

z dnia 27 lutego 2020 r. 

w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Baranów środków stanowiących 
fundusz sołecki 

Na podstawie  art. 2 ust. 1  ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301) 
– Rada Gminy Baranów uchwala, co następuje: 

§ 1. Nie wyraża się zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Baranów na rok 2021 środków 
stanowiących fundusz sołecki. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baranów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy  
Baranów 

 
 

Stanisław Antoniewicz 
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UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim daje możliwość utworzenia w ramach
budżetu gminy funduszu sołeckiego. Środki funduszu mogą być przeznaczone na realizację
wniosków sołectw, które dotyczą zadań własnych gminy, służą poprawie warunków życia
mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Jak więc widać nie każdy wniosek zgłoszony
przez sołectwo będzie mógł być realizowany w ramach utworzonego funduszu.
Zgodnie z art. 2 ust. 1 o tym czy tworzy się fundusz sołecki, czy też nie decyduje rada gminy.
Uchwała w tym zakresie, dla swej ważności, musi być podjęta do dnia 31 marca roku
poprzedzającego rok budżetowy, w którym fundusz ma zaistnieć. Uchwała o wyrażeniu zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego obowiązuje na kolejne lata, nie ma konieczności
podejmowania uchwał każdego roku. Natomiast uchwała o nie wyrażeniu zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego obowiązuje tylko na dany rok.
Wielkość funduszu wylicza się według wzoru określonego w ustawie uwzględniającego liczbę
mieszkańców sołectwa. Według wstępnych wyliczeń kwota funduszu sołeckiego na 2021 r.
wyniosłaby ok. 290.000 zł i w poszczególnych sołectwach wahałaby się od 9.300 do 42.000 zł.
Wydatki na fundusz sołecki są częściowo refundowane przez budżet państwa; w przypadku naszej
Gminy byłoby to zgodnie z ustawą 40% wykonanych wydatków. Ustawa określa jednak także
limity kwotowe na fundusz w poszczególnych latach. Jeśli zatem zapotrzebowanie na fundusz jest
większe to wskaźnik refundacji jest obniżany. Wielkość wskaźnika na dany rok jest określana do
15 września roku poprzedzającego (np. na 2020 jest to 25,4%, na 2019 r. – 26,2%, na 2018 r. –
28,6%). Prawdopodobnie wskaźnik refundacji na rok 2021 będzie jeszcze niższy.
Należy jeszcze wyjaśnić, że w roku 2021 i 2022 czekają Gminę poważne wydatki inwestycyjne
związane z realizacją już zaplanowanych przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków
zewnętrznych, m.in.:

- Modernizacja połączona z przebudową stacji uzdatniania wody w miejscowościach Czołna,

Śniadówka,

- Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej w gminie Baranów,

- Przebudowa drogi gminnej Baranów - Zagóźdź.

Gmina zamierza także starać się w tym okresie o środki zewnętrzne na modernizację kolejnych
dróg gminnych.
W związku z powyższym celowe jest koncentrowanie środków budżetowych na zadaniach
inwestycyjnych, które będą oddziaływać na całą Gminę a nie ich rozdrabnianie.

Analizując przedstawioną sytuację doszliśmy do wniosku, ze na dzień dzisiejszy tworzenie
funduszu sołeckiego nie jest uzasadnione.
Po zakończeniu inwestycji obecnie realizowanych będzie można do sprawy utworzenia funduszu
sołeckiego powrócić.
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