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UCHWAŁA NR LIX/274/2022
RADY MIEJSKIEJ W IWANISKACH

z dnia 28 marca 2022 r.

W sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz 
sołecki. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2022 r poz. 

559) oraz na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r o funduszu sołeckim ( Dz. U. z 2014 r poz. 301 

z późń. zm.) Rada Miejska w Iwaniskach uchwala co następuje : 

§ 1. Nie wyraża się zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Iwaniska na rok 2023 środków stanowiących 
fundusz sołecki. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Iwaniska 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Wiesław Kowalczyk
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Uzasadnienie

Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r o funduszu sołeckim nakłada obowiązek podejmowania uchwał w tej sprawie 
przez Radę Miejską do dnia 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy. Rada Miejska Iwaniska nie 
wyraziła zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2023 r funduszu sołeckiego ze względu na ograniczone 
środki finansowe w budżecie gminy. Stanowisko swoje uzasadniła tym , że w 2023 r będzie realizacja 
finansowa priorytetowych inwestycji naszej Gminy, w związku z tym środki zawarte w budżecie gminy 
w większości zostaną przeznaczone na realizację tych zadań. Ponadto Gmina posiada do spłacenia kredyt 
zaciągnięty na realizację inwestycji. Wyodrębnienie funduszu sołeckiego będzie możliwe po zrealizowaniu 
zamierzonych inwestycji. W Gminie Iwaniska funkcjonuje 27 sołectw ,wyrażenie zgody na utworzenie 
funduszu sołeckiego wiąże się z rozdrobnieniem środków .Mając na uwadze możliwości ekonomiczne Gminy 
i jej dochody zabezpieczenie środków na działalność funduszu sołeckiego w 2023 r byłoby szkodliwe dla 
dalszego rozwoju Gminy. W budżecie Gminy na 2023 r zostaną zabezpieczone środki na realizację 
przedsięwzięć na rzecz poszczególnych wsi. 


