Projekt
z dnia 11 lutego 2021 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
z dnia .................... 2021 r.
w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku 2022
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2020 r, poz. 713 z późn.zm.) oraz art. 2 ust 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku
o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r, poz. 301 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Mikołowa
Rada Miejska Mikołowa
uchwala:
§ 1. Nie wyraża się zgody na wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego w budżecie
miasta na rok 2022.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
MIKOŁOWA
Stanisław Piechula

Signed by /
Podpisano przez:
Danuta Anna
Jasińska-Gdaniec
Date / Data: 202102-11 12:23
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UZASADNIENIE
Zgodnie ustawą o funduszu sołeckim z dnia 21 lutego 2014 r (Dz. U. z 2014 poz. 301 z późn. zm) Rada Gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie środków stanowiących fundusz, podejmując
uchwałę do 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy. Zgodnie z art. 2 ustawy Rada
podejmuje uchwałę, w której wyraża lub nie wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu.
Z powyższego przepisu wynika zatem, że środki funduszu przeznacza się na realizację
przedsięwzięć określonych we wniosku sołectwa, które są:
- zadaniami własnymi gminy,
- służą poprawie warunków życia mieszkańców,
- są zgodne ze strategią rozwoju gminy.
W Gminie Mikołów funkcjonuje 5 sołectw, wyrażenie zgody na utworzenie funduszu sołeckiego
wiązałoby się z rozdrobnieniem środków funduszu, co znacząco utrudniłoby możliwości realizacji
przedsięwzięć sołectw w oparciu o środki z funduszu.
Należy również podkreślić, iż w chwili obecnej sołectwa pełnią wobec Gminy rolę reprezentacyjną
i doradczą, zaś niezbędne inwestycje realizowane są przez Gminę, w ramach wykonywania przez
nią zadań własnych.
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