
UCHWAtA Nr XVI.ll0.2020 
RADY GMINY BABOSZEWO 
z dnia 23 stycznia 2020 roku 

w sprawie funduszu solecki ego na rok 2021 

Na podstawie art . 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie 
gminnym (t.j . Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 2 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. 
o funduszu soleckim (Dz. U. z 2014 r. , poz. 301 ze zm.) Rada Gminy Baboszewo uchwala, 
co nastt:puje : 

§1 

Nie wyraia sit: zgody na wyodrt:bnienie w budiecie gminy na rok 2021 srodk6w stanowiqcych 
fundusz solecki. 

§2 

Wykonanie uchwaly powierza sit: W6jtowi Gminy Baboszewo. 

§3 

Uchwala wchodzi w iycie z dniem podjt:cia i podlega ogloszeniu. 
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UZASADNIENIE 

do UCHWAlY Nr XVI.ll0.2020 

RADY GMINY BABOSZEWO 

z dnia 23 stycznia 2020 roku 

Zgodnie z ustawq 0 funduszu soteckim z dnia 211utego 2014 r. - Rada Gminy rozstrzyga 
o wyodr~bnieniu w budiecie gminy srodk6w stanowiqcych fundu sz, podejmujqc uchwat~ do 
31 marca roku poprzedzajqcego rok budietowy, kt6rego dotyczy. Zgodnie z art. 2 ustawy Rada 
Gminy podejmuje uchwal~, w kt6rej wyraia albo nie wyraia zgody na wyodr~bnienie srodk6w. 

Z powyiszego przepisu wynika, ie fundusz solecki nie jest rozwiqzaniem, kt6re musi 
bye obligatoryjnie stosowane w kaidej gminie, a jego przyj~cie jest uzaleinione od corocznej 
decyzji rady gminy. 

W gminie Baboszewo, w kt6rej funkcjonujq 42 solectwa, wyraienie zgody na 
kontynuowanie funduszu soteckiego wiqie si~ ze znacznym rozdrobnieniem srodk6w co 
utrudnia realizacj~ przedsi~wzi~e solectw w oparciu 0 srodki z funduszu . 

Naleiy r6wniei zauwaiye, ie w chwili obecnej solectwa i ich organy w znacznej mierze 
pelniq wobec organ6w Gminy rol~ reprezentacyjnq i doradczq, zas niezb~dne inwestycje, 
wymagajqce skorzystania ze srodk6w finansowych Gminy Sq realizowane przez samq Gmin~, 

w ramach wykonywania przez niq zadan wlasnych. 
W zwiqzku z powyiszym podj~cie przez Rad~ Gminy Baboszewo przedmiotowej 

uchwaty jest w petni zasadne. 
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