
INFORMACJA 

Rada Miejska Łasin uchwałą Nr XXXIV/220/2014 z dnia 31 marca 2014 roku wyraziła 

zgodę na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy Łasin środków stanowiących fundusz sołecki. 

Wyrażenie zgody na funkcjonowanie funduszu sołeckiego w 2019 roku wiąże się z 

podjęciem procedury określonej w  ustawie z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim. 

Pierwszym krokiem było powiadomienie sołtysów o wysokości środków funduszu 

sołeckiego.   

Ustawa o funduszu sołeckim ściśle określa wzór, według którego nalicza się kwotę funduszu 

przypadającego na dane sołectwo. Ogólny budżet przypadający na sołectwa w Gminie Łasin  na 

2019 rok wyniesie prawie 370 tyś. zł  i będzie wyższy w stosunku do 2018 roku o 10 tys. zł.  

 Jakie zadania zostaną zaplanowane do realizacji w roku 2019 zdecydują mieszkańcy wsi 

na zebraniach wiejskich, które muszą się odbyć przed 30 września 2018 roku.  

Na podstawie danych zawartych w zawiadomieniu każde sołectwo opracowuje własny wniosek 

do projektu budżetu. Wniosek ten musi zostać uchwalony przez zebranie wiejskie. 

Zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć 

przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa, wraz z oszacowaniem ich kosztów i 

uzasadnieniem. 

Wniosek sołectwa uchwalany jest na zebraniu wiejskim z inicjatywy: 

 sołtysa,  

 rady sołeckiej,  

 co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.  

 

Po uchwaleniu wniosku przez zebranie wiejskie – Sołtys do dnia 30 września 2018 roku  

przekazuje wniosek Burmistrzowi celem uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy.  

Każdy wniosek podlega ocenie pod kątem: 

- wymogów formalnych i merytorycznych (a zatem: czy wniosek pochodzi od zebrania wiejskiego 

i czy zawiera kalkulację kosztów oraz uzasadnienie celowości), 

- czy łączna kwota wszystkich przedsięwzięć jest zgodna z kwotą wydatków budżetu gminy 

przypadającą na dane sołectwo, 

- czy wszystkie przedsięwzięcia stanowią zadania własne gminy, służą poprawie warunków życia 

mieszkańców i czy są zgodne ze strategią rozwoju gminy. 

Z zebrania wiejskiego należy sporządzić: protokół, uchwałę oraz listę obecności 

uczestników. Przyjęte zadania przepisuje się do wniosku, a ten  wraz z  uchwałą i listą obecności 

należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Łasin.   

Ostateczny termin złożenia wniosku to 30 września 2018 roku.  

Sołectwa mogą realizować wspólne przedsięwzięcia, w takim przypadku każde z sołectw 

zamierzających wspólnie realizować przedsięwzięcie odrębnie uchwala wniosek.  

Burmistrz w terminie 7 dni od otrzymania wniosku sołeckiego odrzuca wniosek 

niespełniający warunków określonych w art. 5 ust. 2-4 ustawy o funduszu sołeckim, jednocześnie 

informując sołtysa. 

Jeśli Burmistrz odrzuci wniosek, sołtys w terminie 7 dni od otrzymania informacji 

odmownej może podtrzymać wniosek niespełniający warunków określonych w art. 5 ust. 2-4 

ustawy o funduszu sołeckim, kierując go do Rady Miejskiej za pośrednictwem Burmistrza.  



W przypadku, gdy wniosek został odrzucony przez Burmistrza z powodu niespełnienia 

warunków określonych w art. 5 ust. 2-3 ustawy o funduszu sołeckim, zebranie wiejskie może 

ponownie uchwalić wniosek. 

Rada Miejska rozpatruje wniosek sołecki w terminie 30 dni od dnia jego  

otrzymania. Burmistrz jest związany wydaną w tej sprawie uchwałą Rady Miejskiej.  

Skutkiem odrzucenia przez Radę Miejską wniosku sołeckiego jest niezaplanowanie  

w budżecie gminy wydatku wnioskowanego przez sołectwo. Na dzień dzisiejszy ustawodawca nie 

przewiduje drogi odwoławczej dlatego niezmiernie istotne jest ujęcie we wniosku zebrania 

wiejskiego, najistotniejszych, przemyślanych przedsięwzięć, z ich pełnym uzasadnieniem oraz 

oszacowaniem kosztów.  

 

Informuję, iż wszystkie dokumenty związane z funduszem sołeckim będą dostępne na 

stronie www.lasin.pl  w zakładce „Fundusz sołecki” 

 

 

Już dziś zapraszam na zebrania wiejskie, licząc na dużą frekwencję mieszkańców przy 

ustalaniu przedsięwzięć do realizacji w 2019 roku w ramach środków z funduszu 

sołeckiego. 

 

                       

                Burmistrz 

                  Miasta i Gminy Łasin 

                 mgr inż. Rafał Kobylski 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.lasin.pl/


Obliczenie funduszu sołeckiego na 2019 rok 

Dochody bieżące Miasta i Gminy Łasin wg sprawozdania Rb- NDS za 2017 rok      35.073.048,78 zł 

Liczna mieszkańców Miasta i Gminy Łasin  wg stanu na dzień 31.12.2017r. 

ustalona przez Prezesa GUS         8.006 

 

Wysokość środków przypadających na dane sołectwo wynosi: 

 

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

F - wysokość środków przeznaczonych na dane sołectwo, jednak nie więcej niż dziesięciokrotność 
Kb', 

Lm - liczbę mieszkańców sołectwa według stanu na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok 
budżetowy, określoną na podstawie prowadzonego przez gminę rejestru mieszkańców, o 
którym mowa w  ustawie z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz. U. Nr 217, poz. 
1427, z późn. zm.), 

Kb - kwotę bazową - obliczoną jako iloraz wykonanych dochodów bieżących danej gminy, o 
których mowa w przepisach o finansach publicznych, za rok poprzedzający rok budżetowy o 
dwa lata oraz liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze danej gminy, według stanu na 
dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata, ustalonej przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego. 

 

Obliczenie kwoty bazowej Kb 

 

 

            Dochody bieżące gminy za 2017 rok         

Kb=     Liczba  mieszkańców gminy na 31.12.2017r. 

             ustalona przez Prezesa GUS 

 

 

              35.073.048,78 zł 

Kb  =              8.006                                                      Kb =     4.380,8454 zł 

 

 

 

 

 



Kwota funduszu sołeckiego na  2019 rok 

Lp Nazwa sołectwa Liczba 
mieszkańców 

sołectwa 
na dzień 

30.06.2018r. 

Algorytm 
przeliczeniowy A= 

2+(Lm/100) 

Kwota funduszu 
sołeckiego 

na 2019 rok 

1 Goczałki 123 3,23 14.150,13 

2 Huta Strzelce 147 3,47 15.201,53 

3 Jakubkowo 224 4,24 18.574,78 

4 Jankowice 496 6,96 30.490,68 

5 Kozłowo 274 4,74 20.765,21 

6 Łasin Wybudowanie 496 6,96 30.490,68 

7 Nogat 150 3,50 15.332,96 

8 Nowe Błonowo 118 3,18 13.931,09 

9 Nowe Mosty 251 4,51 19.757,61 

10 Plesewo  265 4,65 20.370,93 

11 Przesławice  248 4,48 19.626,19 

12 Stare Błonowo 195 3,95 17.304,34 

13 Szczepanki 445 6,45 28.256,45 

14 Szonowo 320 5,20 22.780,40 

15 Szynwałd 367 5,67 24.839,39 

16 Wydrzno 269 4,69 20.546,17 

17 Zawda 284 4,84 21.203,29 

18 Zawdzka Wola 158 3,58 15.683,43 

 Razem 4.830 84,30 369.305,26 
 

 

 

Łasin, dnia  05.07.2018r.  

Sporządziła: 

Edyta Zientarska 

Skarbnik Miasta i Gminy 

Łasin 

 

 

 


