
UCHWAŁA NR LXXVIII/672/2023 
RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE 

z dnia 24 lutego 2023 r. 

w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Rymanów środków 
przeznaczonych na fundusz sołecki na rok 2024. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
2023 poz. 40) w związku z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (t. j. Dz. U. 
z 2014 r. poz. 301 ze zm.), 

Rada Miejska w Rymanowie 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Rada Miejska w Rymanowie nie wyraża zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Rymanów na 
2024 rok środków stanowiących fundusz sołecki. 

§ 2. Uchyla sie Uchwałę Nr V/49/15 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Rymanów 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Rymanowie 

 
 

Andrzej Pitrus 
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UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (t. j. Dz. U. z 2014 r., 
poz. 301 ze zm.) rada gminy do dnia 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy, rozstrzyga o 
wyodrębnianiu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz, podejmując uchwałę, w której 
wyraża zgodę albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu.  

W skład Gminy Rymanów wchodzi 16 sołectw. Wyrażenie zgody na utworzenie funduszu 
sołeckiego wiązałoby się ze znacznym rozdrobnieniem środków przeznaczonych na realizację 
przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców. 
Biorąc pod uwagę oczekiwania mieszkańców, a także z uwagi na przyjętą politykę wykonywania 
zadań, o których mowa wyżej, w szerokim zakresie, a także kontynuacja realizacji zadań 
inwestycyjnych m. in. budowa szkoły w Sieniawie, modernizacje dróg gminnych itp. nie ma 
potrzeby wyodrębniania takowego funduszu w Gminie Rymanów. 

Zgodnie z powyższym podjęcie uchwały w zaproponowanym brzmieniu jest celowe. 
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