
Uchwala Nr XXXlU291l13

Rady Miej skiej w Jpdrzejowie

z dnia 25 luteso 201 3 roku

w sprawie rryraLenia zgody na wyodrgbnienie w trudiecie Gminy Jgdrzej6w
Srodk6w stanowiacvch fundusz solecki

Na podstawie art. 7 ust.l pkt. 17 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorz4dzie gminnym I Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z p6in. zm.l oraz art. 1
ust.l ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu soleckim /Dz.U. Nr 52 poz. 420
z p62n. zm./

Rada Miejska w Jpdrzejowie uchwala co nastgpuje:

$r

Wyrazi( zgodq na wyodrqbnienie w budZecie Gminy Jqdrzej 6w na 2014 r. Srodk6w
stanowi4cych fu ndusz solecki.

$2

Uchwala podlega ogloszeniu na tablicach ogloszeri w siedzibie Urzgdu Miejskiego
w Jgdrzejowie.

s3
Wykonanie uchwaly powierza siq Burmistrzowi Miasta Jgdrzejowa.

s4
Uchwala wcho dzi w irycie z dniem podjgcia.

Przewodnicz4cy Rady Miejskiej

mgr Pawel Blaszkiewicz
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Uzasadnienie

Fundusz solecki tworzony jest przez radE gminy, kt6ra podejmuje uchwalp,
*ryra2ajqcq zgodp, ( bEdL nie Wru;ta zgody) na wyodrEbnienie w budZecie gminy
:irodkow na fundusz solecki.

Rozstrzygniqcie rady gminy podejmowane jest do 31 marca roku poprzedzaj4cego
rok budZetowy.

Ustawa z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu soleckim przewiduje, Ze Srodki
z funduszu przeznacza siE na realizacjg przedsigwziq6 okreslonych we wniosku
solectwa, kt6re sq:

o zadaniami wlasnymi gminy
. slu24 poprawie warunk6w Zycia mieszkaric6w oraz
. sq zgodne ze strategi4 rozwoj u gminy

Ponadto Srodki funduszu soleckiego mog4 byi przeznaczone na pokrycie wydatk6w na
dzialania, kt6re zmierzajqdo usunigcia skutk6w klQski zywiolowej na podstawie ustawy
z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klgski Zywiolowej.

Fundusz solecki nie jest funduszem celowym.
Srodki firndus zt ptzyznawane se w danym roku budzetowym. warunkiem ich

przyznNia jest zlo2enie przez solectwo wniosku do w6jta ( burmistrza, prezydenta
miasta). Gmina otrzymuje z budzetu paristwa zutrot czgsci wydatk6w wykonanych w
ramach funduszu.


