UCHWAŁA NR XXIX/31/2017
RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI
z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących
fundusz sołecki
Na podstawieart. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2016r. poz. 446, 1579 i 1948 ) oraz art. 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu
sołeckim ( Dz. U. poz. 301 ) uchwala się, co następuje:
§ 1. Rada Gminy Pruszcz Gdański nie wyraża zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na
rok 2018 środków stanowiących fundusz sołecki.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Marek Kowalski
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Uzasadnienie
Zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim, Rada Gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu
w następnym roku budżetowym środków stanowiących fundusz sołecki.
Rozstrzygnięcie to następuje poprzez podjęcie uchwały w terminach określonych w/w ustawą,
wyrażającej zgodę lub nie wyrażającej zgody na wyodrębnienie funduszu (zgodnie z zapisami
art 2).
W założeniu ustawodawcy, środki funduszu sołeckiego mają zostać przeznaczone na
realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy i posłużą poprawie warunków
życia mieszkańców sołectw oraz są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Fundusz nie jest
funduszem celowym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych.Wysokość środków przypadających na dane sołectwo wynosi:

w których 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 rejestru mieszkańców,
o którym mowa w ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. Nr 217,
poz. 1427 ze zm.),
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.
Na fundusz sołecki wyliczony zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim należałoby przeznaczyć
w budżecie gminy ok. 665.209,77zł. ( na rok 2016 ). Gmina Pruszcz Gdański otrzymałaby z
budżetu państwa zwrot, w formie dotacji celowej, w wysokości 20% wydaków wykonanych
w ramach fudnuszu. Wprowadzenie funduszu sołeckiego skutkowałoby poniesienim
dodatkowych wydatków związanych z zatrudnienim pracownika obsługującego fundusz
sołecki.
W dniu 15 lutego 2017 roku odbyło się spotkanie z sołtysami jednostek pomocniczych
gminy Pruszcz Gdański, którzy większością głosów opowiedzeli sie za niewyodrębnianem w
budżecie gminy na rok 2018 środków stanowiących fundusz sołecki ( 25 sołtysów ). Jeden
sołtys ( z Rusocina ) głosował za wyodrębnienem w budżecie gminy na rok 2018 środków
stanowiących fundusz sołecki.
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