Uchwała nr XLI/188/09
Rady Gminy Łęka Opatowska
z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Łęka Opatowska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r.: Nr 23, poz.
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003
r.: Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r.: Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.
1203 i Nr 167, poz. 1759, Dz. U. z 2005 r.: Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006
r.: Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r.: Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr
173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz.
420) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1.
W Statucie Gminy Łęka Opatowska przyjętym uchwałą Nr IV/32/2007 Rady Gminy Łęka
Opatowska z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie Statutu Gminy Łęka Opatowska dokonuje
się zmiany § 10, który otrzymuje brzmienie:
„§ 10
1. Sołectwa prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.
2. Gromadzenie i wydatkowanie środków finansowych sołectwa odbywa
się za pośrednictwem rachunku bankowego Gminy, z uwzględnieniem ustawy
o finansach publicznych.
3. Czynności związane z dysponowaniem środkami finansowymi sołectw wymagają
zgody skarbnika Gminy.
4. Środki finansowe sołectw, pochodzące z budżetu Gminy, mogą być przeznaczone
i wykorzystywane tylko na cele sołectw określone w ich rocznym planie rzeczowo –
finansowym uwzględniającym zadania wskazane przez ich organy.”
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie
do uchwały nr XLI/188/09
Rady Gminy Łęka Opatowska
z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Łęka Opatowska

Z dniem 1 kwietnia 2009r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu
sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420). Przepisy tej ustawy przekazały do kompetencji Rady
Gminy podejmowanie corocznych rozstrzygnięć w przedmiocie wyodrębniania w budżecie
Gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
W bieżącym roku Rada Gminy Łęka Opatowska wyodrębniła tego rodzaju środki,
podejmując w dniu 24 czerwca 2009r. uchwałę Nr XXXV/162/09 w sprawie wyrażenia zgody
na wyodrębnienie w budżecie Gminy na rok 2010 środków stanowiących fundusz sołecki.
Ustawa o funduszu sołeckim, określa zasady i procedury związane z tworzeniem,
gospodarowaniem i rozliczaniem środków tego funduszu. Z uwagi jednak na określone
zadania organów Gminy, związane z wykonywaniem zapisów tej ustawy niezbędne jest
dokonanie odpowiednich uzupełnień treści Statutu Gminy, aby kompetencje, uprawnienia
i obowiązki miały swoje źródło również w przepisach statutowych, odnosząc się do
funkcjonowania organów Gminy.
Wytyczne w zakresie tego rodzaju nowelizacji statutów gmin, poprzez umieszczenie
w ich treści zapisów określających podstawy funkcjonowania funduszu sołeckiego przekazała
gminom także Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu.
Mając na uwadze powyżej wskazane okoliczności, podjęcie przez Radę Gminy Łęka
Opatowska niniejszej uchwały znajduje uzasadnienie.

