Uchwala Nr V/2512015
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 31 marca 2015 roku
w sprawie wyodr~bnienia w budzecie Gminy Naruszewo na rok 2016 srodkow
stanowhlcych fundusz solecki
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorzqdzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zm.) w zwiqzku z art. 2 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 211utego
2014 roku 0 funduszu soleckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301, ze zm.), Rada Gminy
w Naruszewie uchwala, co nastypuje:
§1
Nie wyraza siy zgody na wyodrybnienie srodk6w stanowiqcych fundusz solecki w budzecie
Gminy Naruszewo w roku budzetowym 2016.
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Uzasadnienie do Uchwaly Nr V/25/2015
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 31 marca 2015 roku
w sprawie wyodr~bnienia w budzecie Gminy Naruszewo na rok 2016 srodk6w
stanowhlcych fundusz solecki
Ustawa z dnia 21 lutego 2014 roku 0 funduszu soleckim wprowadzila mozliwosc
wyodrybnienia z budzetu Gminy srodk6w stanowi~cych fundusz solecki. Zgodnie z art. 2 ust.
1 ustawy Rada Gminy do 31 marca roku poprzedzaj~cego rok budzetowy winna podj~c
uchwaly 0 wyrazeniu albo nie wyrazeniu zgody na wyodrybnienie funduszu w roku
budzetowym.
Srodki wyodrybnione w ramach funduszu solecki ego mog~ zostac przeznaczone na realizacjy
przedsiywziyc, kt6re s~ zadaniami wlasnymi Gminy i sluz~ poprawie warunk6w zycia
mieszkanc6w. Srednia wysokosc srodk6w, obliczona zgodnie ze wzorem okreslonym wart.
3 ust. 1 ustawy 0 funduszu soleckim, przypadaj~ca na kazde solectwo z terenu Gminy
Naruszewo, wynosi okolo 11000 zlotych. W przypadku wyrazenia zgody na wyodrybnienie
funduszu soleckiego, w budzecie Gminy Naruszewo na 2016 rok, winna zostac zabezpieczona
kwota okolo 360.000 zlotych.
Wyodrybnienie funduszu soleckiego spowoduje rozproszenie srodk6w przeznaczonych
na
inwestycje, co
wplynie niekorzystnie na efektywn~ polityky
inwestycyjn~ Gminy
Naruszewo. Nalezy r6wniez zwr6cic uwagy, ze srodki przekazywane solectwom s~ cZysci~
finans6w publicznych i jako takie musz~ podlegac wszystkim rygorom prawa. Zgodnie z art.
60 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy 0 samorz~dzie gminnym za prawidlow~ gospodarky finansow~
Gminy odpowiada W6jt i w tym zakresie dokonuje wydatk6w budzetowych. Nie jest zatem
mozliwe powierzenie wydatkowania srodk6w bezposrednio solectwom. Wyodrybnienie
funduszu solecki ego spowoduje
koniecznosc
oddelegowania do obslugi funduszu
pracownika Urzydu Gminy, co niew~tpliwie przelozy siy na wzrost koszt6w funkcjonowania
Urzydu.
Podejmuj~c uchwaly 0 nie wyrazeniu zgodny na wyodrybnienie w budzecie Gminy
Naruszewo na rok 2016 srodk6w stanowi~cych fundusz solecki Rada Gminy wziyla r6wniez
pod uwagy stanowisko mieszkailc6w, wyrazone na zebraniach soleckich, kt6re odbyly siy w
styczniu i lutym 2015 roku. Na og61no liczby 33 solectw z terenu Gminy Naruszewo,
mieszkailcy 27 solectw opowiedzieli siy za nie wyodrybnianiem funduszu soleckiego.
Maj~c powyzsze na uwadze podjycie uchwaly jest uzasadnione i zgodne z przepisami
obowi~zuj~cego prawa.

