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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 25 stycznia 2010 r.
w sprawie trybu zwrotu części wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego
Na podstawie art. 2 ust. 9 ustawy z dnia 20 lutego
2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420
i Nr 157, poz. 1241) zarządza się, co następuje:

4. We wniosku gmina wykazuje wykonane wydatki
według stanu na dzień 31 grudnia roku, za który składany jest wniosek.

§ 1. Rozporządzenie określa tryb zwrotu z budżetu
państwa części wydatków gmin, wykonanych w ramach funduszu sołeckiego, zwanych dalej „wydatkami”.

§ 3. 1. Właściwy wojewoda sprawdza prawidłowość wniosku pod względem rachunkowym oraz formalnym.

§ 2. 1. Zwrot wydatków następuje na wniosek gminy.
2. Wzór wniosku o zwrot wydatków, zwany dalej
„wnioskiem”, jest określony w załączniku do rozporządzenia.
3. Gmina składa wniosek o zwrot wydatków do
właściwego wojewody, w terminie do dnia 31 maja
roku następującego po roku, w którym dokonano wydatków.
1)

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej
— finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada
2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2. W przypadku stwierdzenia we wniosku braków
lub błędów właściwy wojewoda wzywa gminę do ich
usunięcia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. W przypadku nieusunięcia braków lub błędów
w tym terminie wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.
§ 4. Zwrot wydatków następuje na rachunek
budżetu gminy w terminie do dnia 31 sierpnia roku
następującego po roku, w którym dokonano wydatków.
§ 5. Rozporządzenie ma zastosowanie po raz
pierwszy do zwrotu wydatków wykonanych w ramach
funduszu sołeckiego w 2010 r.
§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia.
Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska
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Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
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WZÓR

WNIOSEK O ZWROT Z BUDŻETU PAŃSTWA
CZĘŚCI WYDATKÓW GMINY WYKONANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
za rok ……………..
Nazwa gminy

Adresat:
WOJEWODA ……………………….

Symbole (wg GUS)
WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GMINY

A. Wysokość Kb1)

……… zł

2)

B. Wysokość Kbk

……… zł

C. Kwota wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego według stanu na dzień 31 grudnia roku, za który składany jest wniosek, jednak nie wyższa niż kwota środków przypadających ……… zł
na sołectwa obliczona na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu
sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241)
D. Wysokość zwrotu obliczona zgodnie z art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu
sołeckim jako procent wykonanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego
Kb < Kbk

30 % *)

Kb ≤ 1,2 Kbk

20 % *)

Kb > 1,2 Kbk

10 % *)

E. Kwota zwrotu z tytułu wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego (kwotę z pkt C ……… zł
należy pomnożyć przez liczbę z pkt D)
*)

Niepotrzebne skreślić.

……..………...……………..

………........………

…..…………………...……………..

(główny księgowy/skarbnik)

(rok, m-c, dzień)

(wójt/burmistrz/prezydent miasta)

……...........…………
(nr telefonu)

1)

Należy wpisać kwotę bazową (Kb) 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, ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
2) Należy wpisać średnią kwotę bazową w kraju (K ) obliczoną na dany rok przez ministra właściwego do spraw finansów
bk
publicznych.

