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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 20 ust 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583)  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 25 000,00 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 97/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie 
określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   
Przewodniczący Rady 

 
 

Jacek Ochędzan 
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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 25 000,00 zł w stosunku do wysokości środków przypadających 
poszczególnym sołectwom. Proponujemy wzrost z obecnie obowiązującej kwoty 18 000,00 zł do 25 000,00 zł. 

Dodatkowa kwota funduszu sołeckiego pozwala na większą partycypację mieszkańców w podejmowaniu decyzji 
o wydatkowaniu środków publicznych oraz pozwoli bezpiecznie planować i realizować przedsięwzięcia 
w sołectwie, uwzględniając przy tym stale rosnące ceny materiałów budowalnych i wysokie ceny paliw. 

Zaproponowane przez projektodawców zwiększenie funduszu sołeckiego wynika z wniosku złożonego przez 
Panie i Panów Sołtysów obecnych na I Konwencie Sołtysów w dniu 14 marca 2022r. 

Dane dotyczące wykonania funduszu sołeckiego w roku 2021  przedstawione podczas konwentu  wskazują, 
iż wykorzystano  blisko 89% środków. Przy czym należy pamiętać iż w 2021 również trwała pandemia COVID 19. 
Pokazuje to, iż mimo problemów, środki z funduszu sołeckiego są dobrze wykorzystywane przez wszystkie 
sołectwa Gminy Namysłów. 

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