
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 506) oraz art. 4 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r., poz. 301) 
Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się zasady zwiększania środków funduszu sołeckiego przypadających poszczególnym sołectwom 
na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim.

§ 2. Wysokość środków przypadających poszczególnym sołectwom zwiększa się o 18 000,00 zł w stosunku do 
kwoty obliczonej na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

§ 4. Traci moc Uchwała nr 37/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie 
określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Przewodniczący Rady

Jacek Fior
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Uzasadnienie

Ustawa o funduszu sołeckim umożliwia organowi stanowiącemu gminy podjęcie uchwały określającej zasady
zwiększenia środków funduszu przypadające na poszczególne sołectwa. W proponowanej uchwale wprowadza się
zasadę, wedle której środki te zwiększa się o 18 000,00 zł w stosunku do wysokości środków przypadających
poszczególnym sołectwom. Zwiększenie środków będących w ich dyspozycji pozwala na większą partycypację
mieszkańców w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków publicznych. Ponadto zwiększenie funduszu
sołeckiego pozwoli na lepsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców sołectw Gminy Namysłów.

Zaproponowana przez projektodawców zmiana zasad zwiększenia funduszu sołeckiego była skonsultowana
z Paniami i Panami Sołtysami w dniu 13.05.2019 r. W spotkaniu udział wzięło 21 z 32 Sołtysów, Radni Rady
Miejskiej oraz Burmistrz Namysłowa. Rozważane były dwa warianty zwiększenia środków funduszu sołeckiego:
procentowy oraz kwotowy. Większość z Sołtysów obecnych na sali opowiedziała się za zwiększeniem środków
w formie kwotowej, tak jak proponujemy w projekcie uchwały. Ponadto wariant kwotowy pozwala wyrównać
wysokość funduszu sołeckiego w mniejszych miejscowościach, co pozytywnie wpłynie na ich dalszy rozwój
i zmniejszy dysproporcję w wysokości środków funduszu sołeckiego między małymi a dużymi sołectwami.

Opierając się na danych przedstawionych przez Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu
Miejskiego w Namysłowie, wykonanie przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku wyniosło
92,96%, czyli 619 231, 34 zł z zabezpieczonych 666 157,56 zł. Wykonanie funduszu sołeckiego pokazuje, że
środki te są dobrze i rozsądnie wykorzystywane przez sołectwa Gminy Namysłów.

Projektodawca: Klub Radnych Rady Miejskiej w Namysłowie „Przyjazny Samorząd”

Id: A713506A-B0B8-4859-BE08-76454286A058. Projekt Strona 1




