
Informacja 

Wójta Gminy w Słupi  

w sprawie wysokości środków przeznaczonych na fundusz sołecki na 2021rok 

dla poszczególnych sołectw gminy 

 

      Rada Gminy w Słupi Jędrzejowskiej uchwałą Nr XXXVIII /2014 z dnia 27 marca 

2014 roku zadecydowała o wyodrębnieniu w budżecie Gminy środków stanowiących 

fundusz sołecki, w związku z tym Wójt Gminy przedstawia informację dotyczącą 

wysokości tych funduszy dla każdej miejscowości. 

Zgodnie z art. 3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim wysokość środków 

przypadających na dane sołectwo oblicza się wg następującego wzoru: 

                                     F=(2+Lm/100) Kb 

Gdzie: 

F- wysokość środków przeznaczonych na dane sołectwo jednak nie więcej niż 

dziesięciokrotność Kb 

Lm- liczba mieszkańców sołectwa według stanu na dzień 30 czerwca roku 

poprzedzającego rok budżetowy, określoną na podstawie prowadzonego przez 

gminę zbioru danych stałych mieszkańców. 

Kb-  kwota bazowa obliczona jako iloraz wykonanych dochodów bieżących danej 

gminy  oraz liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze danej gminy ustalonej 

przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 

 

Kb    19 849 031,69 dochody bieżące   / 4 290,00 lm (GUS)  = 4 626,81 zł 

 Wysokość funduszu sołeckiego w gminie Słupia na  2021 wynosi 330 631,83 zł. 

 

 

 

 

 



Zasady wyodrębnienia funduszu sołeckiego  są zgodnie z przepisami art.2 , art.3 ust 

1.2,3 , oraz art. 5, art. 6 ustawy z dania 21 lutego 2014 o funduszu sołeckim(Dz.U.     

z 2014 poz. 301) uwzględniając : 

Art.2.ust 6  Środki  funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które 

zgłoszone we wniosku o którym mowa w art.5  są zadaniami własnymi gminy ,służą 

poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. 

Art.3.ust 6 .Środki funduszu niewykorzystane w roku budżetowym wygasają z 

upływem roku. 

Art.5 ust .1.Warunkiem przyznania w danym roku budżetowym środków z funduszu 

jest złożenie do wójta przez sołectwo wniosku. 

Art.5 ust .2. Wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy 

sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. 

Art.5 .ust 3.Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do 

realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków określonych dla danego sołectwa 

wraz z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem. 

Art.5 ust .4.W terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, 

którego dotyczy wniosek, sołtys przekazuje wójtowi wniosek celem uwzględnienia go 

w projekcie budżetu gminy. 

Art.5.ust 5.Wójt w terminie 7 dni od dnia otrzymania odrzuca wniosek nie spełniający 

warunków określonych w ust.2-4 informując jednocześnie o tym sołtysa.  

Art. 5 ust 6  Sołtys może w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której 

mowa w ust 5 podtrzymać wniosek niespełniający warunków określonych w ust 2-4 

kierując go do rady gminy za pośrednictwem  wójta . 

Art. 5 ust 7 W przypadku gdy wniosek został odrzucony  przez wójta z powodu 

niespełnienia warunków określonych w ust. 2 lub 3 zebranie wiejskie może ponownie 

uchwalić wniosek. 

Art.5 ust 8 Sołtys w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji ,o której mowa w ust 

5 przekazuje radzie gminy za pośrednictwem wójta wniosek ponownie uchwalony 

przez zebranie  wiejskie . 

Art.5.ust 9.W przypadku podtrzymania wniosku przez sołtysa, rada gminy rozpatruje 

ten wniosek w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania. Rada Gminy  odrzuca 

wniosek niespełniający warunków określonych w ust 2-4  lub podtrzymany po 

terminie , o którym mowa w ust 6. Wójt związany jest rozstrzygnięciem  rady gminy. 

Art. 5 ust 10.  W przypadku  ponownego uchwalonego wniosku , rada gminy 

rozpatruje ten wniosek  w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania. Rada Gminy 

odrzuca wniosek niespełniający warunków określonych w ust 2 lub 3 lub przekazuje 



po terminie , o którym mowa w ust.8 .Wójt związany jest rozstrzygnięciem rady 

gminy. 

Art.5.ust 11 Uchwalając budżet rada gminy odrzuca wniosek sołectwa, w przypadku 

gdy zamierzone zadania nie spełniają wymogów określonych w art.2ust 6 lub 7 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


