
Uchwała Nr XIII/141/11 

Rady Gminy Kramsk 

z dnia 30 listopada 2011 r. 

 

w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/38/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 marca 2011 

roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2012 

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 ze zm.), art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 

2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420 ze zm.) Rada Gminy Kramsk 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

Uchyla się uchwałę Nr VI/38/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie 

wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2012 środków stanowiących 

fundusz sołecki. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

do uchwały Nr XIII/141/11 w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/38/11 Rady Gminy Kramsk 

z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 

rok 2012 środków stanowiących fundusz sołecki. 

 

W celu zapewnienia udziału mieszkańców Gminy w rozpatrywaniu spraw dotyczących ich 

miejsca zamieszkania oraz zwiększenia aktywności społecznej i inicjatyw obywatelskich, w budżetach 

Gminy, począwszy od roku 2009 przeznaczane były środki dla sołectw. Na rok budżetowy 2009, 

jeszcze przed uchwaleniem ustawy, dla sołectw zaplanowano kwotę 104.670 zł. Na lata 2010 i 2011, 

na podstawie ustawy o funduszu sołeckim, zaplanowano dla sołectw kwoty odpowiednio 409.371 zł  

i 393.567 zł. 

Na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2009 

r. Nr 52, poz. 420 ze zm.) Rada Gminy Kramsk podjęła, w ustawowym terminie, uchwałę w sprawie 

wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2012 środków stanowiących fundusz 

sołecki. Zgodnie z wyliczeniem środki stanowiące fundusz sołecki to kwota 438.700 zł.  

W trakcie prac nad projektem budżetu Gminy na rok 2012 okazało się, że Gmina otrzyma 

z Ministerstwa Finansów subwencję ogólna w wysokości 10.748.919,00 zł, w tym oświatową 

w kwocie 9.915.033,00 zł. W stosunku do roku 2011 kwota subwencji ogólnej jest mniejsza 

o 1.703.000 zł. Drastycznie również obniżony zostanie dochód z tytułu opłaty eksploatacyjnej, 

ponieważ Kopalnia Węgla Brunatnego „Konin”, wbrew wcześniejszym prognozom, kończy 

wydobycie węgla brunatnego na terenie Gminy Kramsk. Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej na 

rok 2011 zaplanowano w kwocie 2.800.000 zł, a wykonano w kwocie 2.494.000 zł. Na rok 2012 

zaplanowano szacunkowo kwotę 1.500.000 zł, ale wykonanie tego dochodu stanie pod znakiem 

zapytania- będzie uzależnione od zapotrzebowania na węgiel i jego jakości. 

W poprzednich latach, na realizację zadań inwestycyjnych, zaciągnięto kredyty. Na spłatę 

zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz odsetek w roku 2012 trzeba zaplanować 3.561.000 zł. 

Wydatki bieżące na utrzymanie oświaty gminnej, opieki społecznej, w gospodarce 

mieszkaniowej, w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska oraz w innych działach,  

a także obsługa długu publicznego nie pozwalają na wyodrębnienie w budżecie gminy funduszu 

sołeckiego. 

Pozostawienie tych środków do dyspozycji Wójta pozwali na ich racjonalne wydatkowanie.

     


