
Załącznik Nr 1 do 
Zarządzenia Nr 0050.212.2017 

Burmistrza Ujazdu 
z dnia 08 czerwca 2017r. 

 

REGULAMIN GOSPODAROWANIA FUNDUSZU SOŁECKIEGO 

W GMINIE UJAZD 

 

§ 1 

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia                     

21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r., poz. 301). 

 

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

 

1) Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim 

(Dz. U. z 2014 r., poz. 301); 

2) Zadaniu – należy przez to rozumieć zadanie, o którym mowa w art. 2 ust. 6 ustawy;  

3) Wniosku - należy przez to rozumieć wniosek o przyznanie środków z funduszu 

sołeckiego, o którym mowa w art. 5 ustawy na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do 

niniejszego regulaminu; 

4) Sołectwie – należy przez to rozumieć Sołectwo Gminy Ujazd. 

 

§ 2 

 

1. Uprawnionym do korzystania z funduszu sołeckiego jest sołectwo, w imieniu którego 

działa Sołtys. 

 

2. Uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia wraz z wnioskiem w ramach 

funduszu sołeckiego podejmuje sołectwo na zebraniu wiejskim zwołanym z inicjatywy 

sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. 

 

3. Zakup usług lub materiałów realizowanych w ramach zadania winien być sprecyzowany 

pod kątem kosztowym oraz zakresowym. 

 

4. Całkowita wartość zadania powinna uwzględniać wszystkie koszty, w tym przygotowanie 

niezbędnej dokumentacji projektowej i planistycznej oraz nadzoru inwestorskiego, o ile jest to 

wymagane. 

 

5. Informację o wysokości środków funduszu sołeckiego dla danego sołectwa Burmistrz 

Gminy Ujazd przekazuje Sołtysom do dnia 31 lipca - roku poprzedzającego rok budżetowy 

według wzoru stanowiącego zał. nr 5 do niniejszego Regulaminu. 

 

6. Informację, o której mowa w ust. 5 Burmistrz Gminy przekazuje łącznie z formularzem 

wniosku, wzorem protokołu, uchwały i listy obecności z Zebrania Wiejskiego w sprawie 

zatwierdzenia wniosku stanowiąc odpowiednio załączniki nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszego 

Regulaminu. 

 

7. Zadania przygotowane są przez mieszkańców sołectwa w formie wniosku, Sołtys 

przekazuje Burmistrzowi Gminy w nieprzekraczalnym terminie do 30 września roku 

poprzedzającego rok budżetowy, którego dotyczy wniosek. 



 

8. Wartość całkowita zadania nie powinna być wyższa niż kwota wyliczona dla sołectwa na 

podstawie art. 3 ust. 1 ustawy, we wniosku może zostać wskazany wkład sołectwa np. w 

formie pracy społecznej lub wkładu finansowego. 

 

9. Wniosek uchwalony przez Zebranie Wiejskie i złożony przez Sołtysa w terminie 

wskazanym w ust. 6 podlega ocenie zgodnie z kryteriami przyjętymi w niniejszym 

Regulaminie. 

 

§ 3 

 

1. Oceny wniosków złożonych w ramach funduszu sołeckiego dokonuje Burmistrz Ujazdu 

 

§ 4 

 

1. Wniosek jest analizowany pod kątem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 9ze zm.). w związku z koniecznością lub brakiem 

konieczności ogłoszenia przetargu. 

 

2. Burmistrz dokonuje oceny wniosków pod względem formalnym (tj. czy wniosek: złożony 

został w wymaganym terminie, został podpisany przez osoby uprawnione i dołączono do 

niego wymagane załączniki) oraz czy zadania planowane do wykonania są: 

     1) zadaniami własnymi gminy; 

     2) służą poprawie życia mieszkańców, 

     3) są zgodne ze strategią gminy Ujazd 

lub są przeznaczone na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej w 

rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 roku o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. z 2014 

poz.333 z późn. zm.) 

 

3.Wniosek, który nie spełnia warunków określonych w ustawie o funduszu sołeckim, podlega 

odrzuceniu przez Burmistrza Ujazdu, w terminie 7 dni od dnia otrzymania. 

 

4. Sołtys może w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, podtrzymać wniosek (ale nie 

zmodyfikować) i skierować do Rady Gminy za pośrednictwem Burmistrza.  

 

5. Wniosek, o którym mowa w ust.4 , jest rozpatrywany przez Radę Miejską w terminie 30 

dni od daty złożenia, a Burmistrz Ujazdu jest związany rozstrzygnięciem Rady w tym 

zakresie. 

 

§ 5. 

 

1. Nadzór nad funduszem sołeckim prowadzi Sekretarz Gminy, za realizację poszczególnych 

zadań z zakresu funduszu sołeckiego odpowiedzialny jest pracownik merytoryczny wskazany 

przez Burmistrza Gminy. 

 

2.  Realizacja wydatków funduszu odbywa się wyłącznie w ramach kwot zawartych w 

załączniku do uchwały budżetowej i przyjętych do realizacji na przedsięwzięcia zgłoszone 

przez sołectwa we wnioskach złożonych zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim. 

 

 



 

3. W trakcie roku budżetowego, po uchwaleniu budżetu gminy na dany rok, w przypadku 

konieczności wprowadzenia zmian w zadaniu ujętym we wniosku, sołectwo podejmuje 

uchwałę zmieniającą wniosek o przyznanie środków. 

 

4. Płatnikiem zobowiązań z zakresu wydatków ponoszonych w ramach funduszu sołeckiego 

jest Gmina Ujazd, ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd, NIP 756-18-78-270.  

Zamówienia, zlecenia i umowy zawierane są zgodnie z zasadami obowiązującymi w 

Urzędzie. 

 

5. Wydatki każdego zadania winny być zgodne z planowaną wartością całkowitą wniosku 

oraz terminem realizacji. 

 

6. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w zadaniu ujętego we wniosku złożonego 

w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 6 wymagana jest uchwała Zebrania Wiejskiego zmieniającą 

wniosek o przyznanie środków z funduszu sołeckiego. 

 

7. Każdy dowód księgowy (faktura, rachunek) podlega opisaniu i podpisaniu przez Sołtysa. 

Na dokumentach tych powinna być adnotacja „Płatne ze środków funduszu sołeckiego w 

kwocie …..”. 

 

8. Sołtys jest zobowiązany do dostarczenia dokumentu rozliczeniowego niezwłocznie po 

wystawieniu, nie później jednak niż 5 dni przed datą płatności. Realizacja dokumentu 

rozliczeniowego następuje po merytorycznej akceptacji przez pracownika Urzędu. 

 

9. Zgodność dokumentu pod względem formalnym i rachunkowym potwierdza pracownik 

Referatu Finansowo – Budżetowego, zatwierdza do zapłaty Burmistrz i Skarbnik. 

 

10. Do wydatków z Funduszu Sołeckiego prowadzona jest wyodrębniona ewidencja księgowa 

zgodnie z planem kont Urzędu. 

 

11. Za terminowe sporządzenie wniosku o zwrot środków z budżetu państwa odpowiada 

osoba sprawująca nadzór nad realizacją funduszu sołeckiego, sporządzając do dnia 20 maja 

następującego po roku budżetowym sprawozdanie z wydatków funduszu sołeckiego, które 

następnie do dnia 31 maja przekazuje Wojewodzie Opolskiemu celem zwrotu z budżetu 

państwa części wydatków poniesionych w ramach funduszu soleckiego w roku ubiegłym. 

 


