
RADA GMINY
BEDLNO

U C H W A L A N r
RADY GMINY BEDLNO
z dnia ...

w sprawie wyrazenia zgody na wyodr^bnicnic w budzecie gminy w 2013 roku srodkow
stanowiijcych fundusz solccki.

Na podstawie art. 7 usl. 1 pkt 17 i art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
osamorzadzicgmmnym(l,j . Dz. U . z 2 0 0 1 r. Nr 142, poz. 1591 ; z 2002 r. Nr23 , po/,. 220,
Nr62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,poz. 1271, Nr 214, poz. 1 806; z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr H6,poz. l203 ; z 2005 r. Nr 172.
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 1 7, poz. 128 ,Nr 181, poz. 1337; z 2007r.
Nr48,poz.327,Nr 138, poz.974, Nrl73,poz.l218; z 2008r. Nr 180,poz.l 111, Nr 223,
poz.!458;z2009r. Nr52, poz.420, Nr 157, poz. 1241; z 201 Or. Nr 28, poz. 142 i 146,
Nr40, poz.230, Nr 106, poz.675; z 201 Ir . Nr 117,poz.679, Nr 134,poz.777, Nr 21,poz.l 13,
Nr 217,pozJ281, Nr 149,poz.887) oraz art.l ust.l uslawy z dnia 20 Iutego 2009 roku
o funduszu soleckim (Dz.U.Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 217, poz. 1427)

Rada Gminy Bedlno , uchwala co nast^puje :

§ 1 . Wyraza sie_ zgod$ na wyodr^bnienie w budzecie gminy w 2013 roku srodkow
stanowia^cych fundusz solecki.

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza si^ Wojtowi Gminy .
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RADA GMINY
BEDLNO

Uzasadnicnic

do Uchwaly Rady Gminy Bcdhio w sprawie wyrazcnia zgody na wyodr^bnienie
w budzecie gminy w 2013 roku srodkow stanowiijcych fundusz solecki.

Ustawa z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu soleckim pozwala na wyodre_bnienie bajiz
niewyodrejbnienie przez rade_ gminy w budzecie srodkow stanowiajcych fundusz solecki.
Rozstrzygnie.cie rady gminy podejmowane jest do 31 marca roku poprzedzajqcego rok
budzetowy.
Uslawa z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu soleckim przewiduje ,ze srodki z funduszu
przeznacza sie_ na realizacj? przedsi(?wzit^c okreslonycli we wniosku solectwa , ktore sa_:

zadaniami wlasnymi gminy ,
sluzg. poprawie warunkow zycia mieszkancom oraz
53. zgodne ze strategic rozwoju gminy .

Ponadto srodki funduszu moga^byc przeznaczone na pokrycie wydatkow na dziaJania ,ktore
zmierzaja^ do usuni^cia skutkow kl^ski zywiolowej na podstawie ustawy z 1 8 kwietnia 2002
roku o stanie kl^ski zywiotowej .

Fundusz solecki nie jest funduszem celowym .

Srodki z funduszu przyznawane sa^ w danym roku budzetowym .Warunkiem ich przyznania
jest zlozenie przez solectwo wniosku do wojta.
Celowym jest wspieranie i upowszechnianie idei samorzq.dowej : w tym tworzenia warunkow
do dzialania i rozwoju jednostek pomocniczych ,wdrazania programow i pobudzania
aktywnosci spoleczenstwa. Tym samym podj^cie Uchwaly jest zasadne.

PRZEWODNJCZAC?
RADY GMlĵ Y BEDLNO
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