
 

 

UCHWAŁA NR  245/2010 

RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU 

z dnia 30 marca 2010 r. 

 

w sprawie nie wyraŜenia zgody  na  wyodrębnienie w budŜecie gminy  środków           
       stanowiących fundusz sołecki. 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym   ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ; z 2002 r. Nr 23 poz. 220 , Nr 62 poz. 558 , Nr 
113 poz. 984 , Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806: z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 
poz.1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r.  Nr 172, poz.1441, Nr 175 
poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 173 poz. 
1218 ; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111,  Nr 223 poz. 1458 ; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 
1241) oraz art. 1 ust. 1  ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim  (Dz. U.  Nr 52 
poz. 420 ) 

Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje: 

            § 1. Nie wyraŜa się zgody na wyodrębnienie w budŜecie Gminy i Miasta Jastrowia na 
2011 r. środków stanowiących fundusz sołecki. 

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie. 

 § 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     UZASADNIENIE  

    do uchwały Rady Miejskiej w Jastrowiu 

 

w sprawie nie wyraŜenia zgody  na  wyodrębnienie w budŜecie gminy  środków           
      stanowiących fundusz sołecki. 

 

Gmina realizuje przedsięwzięcia będącymi zadaniami własnymi gminy, słuŜące poprawie 
warunków Ŝycia mieszkańców wsi.  W 2010 r. będą realizowany zadania przyjęte do 
realizacji w ramach funduszu sołeckiego , pozwoli to na sprawdzenie celowości tworzenia 
tego funduszu . Fundusz ten ogranicza moŜliwości realizacji  niektórych zadań które 
chciałaby realizować  społeczność wsi.   

Proponuje w związku z tym by Rada Miejska nie wyraŜała zgody na wyodrębnienie w 
budŜecie gminy na 2011r.  środków stanowiących fundusz sołecki . 

 

 

 

 

 
 
 
 


