Projekt

UCHWAŁA
RADY GMINY STARA BIAŁA
z dnia .................... 2010 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 (Tekst jednolity: Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 1 ust.1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U.
Nr 52, poz. 420) Rada Gminy Stara Biała uchwala, co następuje:
§ 1. Nie wyraża się zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2011 środków stanowiących fundusz sołecki.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
§ 4. Uchwała podlega opublikowaniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
UZASADNIENIE
Dnia 1 kwietnia 2009 r. weszła w życie ustawa o funduszu sołeckim.
Fundusz sołecki to pieniądze w budżecie gminy zagwarantowane dla sołectwa na wykonanie przedsięwzięć
służących poprawie warunków życia mieszkańców danego sołectwa, a także na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
Rada Gminy decyduje o wyodrębnieniu w budżecie gminy funduszu sołeckiego. Rada Gminy podejmuje w terminie
do 31 marca uchwałę, w której wyraża albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w następnym roku
budżetowym.
Dotychczasowe doświadczenia w realizacji funduszu są negatywne i nie skłaniają do wyodrębnienia funduszu
w roku 2011.
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