
UCHWAŁA NR LVI/325/2023 
RADY GMINY BOROWIE 

z dnia 27 lutego 2023 r. 

w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2024 roku 

Na podstawie art. 2 ust.l i 4 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim ( Dz. U. z 2014r. 
poz. 301 z poź. zm.), w związku z art. 7 ust.l pkt 17 i art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2023r, poz.40 ),Rada Gminy Borowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Nie wyraża zgody na wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Borowie na 
2024 rok. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borowie. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady Gminy 
 
 

Alicja Szaniawska 
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UZASADNIENIE 

Na podstawie art. 2 ust.l i 4 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r 
, poz.301 ze zm.) Rada Gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu bądź nie wyodrębnieniu w budżecie 
gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Do dnia 31 marca roku poprzedzającego rok 
budżetowy Rada Gminy podejmuje uchwałę, w której wyraża zgodę albo nie wyraża zgody na 
wyodrębnienie funduszu w roku budżetowym. W gminie Borowie fundusz sołecki, w której 
funkcjonuje 19 sołectw, wyodrębniano od roku 2011 do 2021. 
W tym okresie przy pomocy tych środków wykonano wiele zadań służących poprawie wizerunku 
sołectw poprzez m.in. wymianę oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu Led, remont i 
wyposażenie świetlic wiejskich i otoczenia wokół budynków, remont budynków strażnic i 
doposażenia w sprzęt, zakup urządzeń zabawowych i siłowni zewnętrznych itp.  
Ze względu na brak możliwości zapewnienia odpowiednich do potrzeb środków finansowych w 
budżecie gminy na inwestycje drogowe proponuje się środki z 2024 roku przeznaczyć na 
realizację zadań drogowych. Umożliwi to zdecydowanie poprawę bezpieczeństwa na drogach 
gminnych. 
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