
UCHWAŁA NR XXXIX/273/2014
RADY GMINY LUBISZYN

z dnia 12 września 2014 r.

w sprawie zmiany Statutów Sołectw z terenu Gminy Lubiszyn

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 7 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Statutach Sołectw przyjętych Uchwałą Nr V/32/2003 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 21 marca 2003r. 
w sprawie Statutów Sołectw z terenu Gminy Lubiszyn (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 
z 2003r. Nr 21, poz.399) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 36 otrzymuje brzmienie:

„§ 36. 1.  Gospodarka finansowa sołectwa prowadzona jest w ramach budżetu Gminy:

1) dochody realizowane przez sołectwo są dochodami budżetu gminy,

2) wydatki dokonywane przez sołectwo są wydatkami budżetu gminy.

2. Rada Gminy corocznie rozstrzyga, czy wyodrębni w budżecie Gminy środki stanowiące fundusz 
sołecki z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć stanowiących zadania własne gminy i służących 
poprawie życia mieszkańców.

3. Środki finansowe z funduszu sołeckiego przeznacza się na realizację przedsięwzięć określonych 
we wniosku Sołectwa, składanego zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim.”;

2) § 37 otrzymuje brzmienie:

„§ 37. 1.  Ustalenie wysokości środków, w przypadku niewyodrębnienia funduszu sołeckiego, następuje 
poprzez pomnożenie liczby mieszkańców sołectwa mających stałe zameldowanie na jego terenie w dniu 
30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy przez kwotę określoną w odrębnej uchwale Rady 
Gminy.

2. Skarbnik Gminy do dnia 30 lipca przesyła Sołtysowi informację o przewidywanych środkach 
sołectwa na rok następny.

3. Podstawę gospodarki finansowej i rzeczowej działalności sołectwa, w przypadku 
niewyodrębnienia funduszu sołeckiego, stanowi roczny plan finansowo - rzeczowy uchwalony przez 
Zebranie Wiejskie i przekazany przez Sołtysa do Wójta Gminy w terminie do dnia 30 września roku 
poprzedzającego rok budżetowy.

4. Sołtys realizuje roczny plan finansowo - rzeczowy sołectwa. Zebranie wiejskie, w zależności od 
potrzeb, może zmienić roczny plan finansowo-rzeczowy w granicach jego środków finansowych.”;

3) § 38 otrzymuje brzmienie:

„§ 38. 1.  Środki finansowe sołectwa gromadzone są na rachunku bankowym gminy.
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2. Urząd prowadzi obsługę finansową sołectwa.

3. Gospodarka finansowa sołectwa jest jawna.

4. Dokumenty związane z wydatkami sołectwa przed akceptacją do wypłaty podpisuje sołtys i co 
najmniej 2 członków rady sołeckiej.”;

4) § 39 otrzymuje brzmienie:

„§ 39.  Dochody sołectwa stanowią:

1) udziały w budżecie gminy,

2) środki uzyskane z gospodarki mieniem komunalnym, w tym przychody z najmu i dzierżawy 
ruchomości i nieruchomości,

3) dochody uzyskane z przedsięwzięć organizowanych przez sołectwo,

4) środki pochodzące z nagród, darowizn, spadków i zapisów oraz innych świadczeń na rzecz 
sołectwa.”;

5) W § 40 skreśla się pkt 1, 3, 4 i 6.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego.
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