UCHWAŁA NR XI.155.2012
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ
z dnia 10 lutego 2012 r.

PROJEKT

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 r.

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 17 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.
1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz.
327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z
2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230,
Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz.
887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 1 ust.1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim
(Dz.U. z 2009, Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr217, poz. 1427) Rada Miejska
w Białej uchwala, co następuje:
§1
Wyraża się zgodę na wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego w budżecie gminy Biała na
2013 rok.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:
Zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim Rada Gminy może podjąć
uchwałę o wyodrębnieniu w budżecie środków na fundusz sołecki. Uchwała taka winna być
podjęta corocznie w terminie do 31 marca poprzedzającego rok budżetowy.
Zgodnie z w/w ustawą warunkiem przyznania w danym roku budżetowym środków jest
złożenie do burmistrza przez sołectwo wniosku, który uchwala zebranie sołeckie.
Wniosek taki powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć ( zadań przewidzianych do
realizacji na obszarze sołectwa wraz z oszacowaniem kosztów i uzasadnieniem. Wniosek
należy złożyć do 30 września poprzedzającego rok budżetowy.
Zgodnie z w/w ustawą gmina otrzyma częściowy zwrot poniesionych wydatków.
Wysokość środków na dane sołectwo wyliczane jest na podstawie następującego wzoru:

gdzie poszczególne symbole oznaczają:
F - wysokość środków przeznaczonych na dane sołectwo, jednak nie więcej niż dziesięciokrotność
Kb,
Lm - liczbę mieszkańców sołectwa według stanu na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok
budżetowy, określoną na podstawie prowadzonego przez gminę zbioru danych stałych
mieszkańców, o którym mowa w art. 44a ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o
ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993, z późn. zm.3)),
Kb - kwotę bazową - obliczoną jako iloraz wykonanych dochodów bieżących danej gminy, o
których mowa w przepisach o finansach publicznych, za rok poprzedzający rok budżetowy o
dwa lata oraz liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze danej gminy, według stanu na
dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata, ustalonej przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego

Sporządził: Klaudia Kopczyk – Skarbnik Gminy

Biała, dnia 24.01.2012 r.

