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Od innych zwyczajnych 
środków w  budżecie gminy 
odróżnia je to, że o ich prze-
znaczeniu decydują bezpo-
średnio mieszkańcy sołectw 
poprzez swoje zebrania 
wiejskie. A nie decyduje wójt 
i  radni gminni poprzez spo-
rządzenie i  uchwalenie bu-
dżetu! Fundusz sołecki jest 
więc zarezerwowaną dla de-
cyzji zebrań wiejskich ściśle 
wyliczoną pulą normalnych, 
zwyczajnych środków bu-
dżetowych. I  dlatego z  jed-
nej strony ich wydatkowa-
nie podlega rygorom i  za-
sadom ustawy o finansach 
publicznych, m.in. dyscy-
plinie finansów publicz-
nych. 

Oznacza to np. że środ-
ki funduszu sołeckiego mu-
szą być wydawane zgodnie 
z zasadami legalności, celo-
wości i rzetelności. Oznacza 
też m.in. że niewykorzystane 
do końca roku budżetowe-
go, tj. tego, w którym powin-
ny być realizowane fizycznie 
przedsięwzięcia z  funduszu 
– „przepadają” wraz z  nad-
wyżką budżetową jak inne 
nie wydane do 31 grudnia 
środki budżetowe. A w prak-
tycznym wymiarze ozna-
cza to, że są stracone bez-
powrotnie dla sołectwa, bo 
nie można ich wykorzystać 
w następnym roku. Nie moż-
na ich więc też z  tej samej 
przyczyny gromadzić przez 
kilka lat, żeby zaoszczędzić 
większą kwotę na większą 
inwestycję. 

Z  drugiej strony uru-
chamianie i wydatkowanie 
środków z  puli funduszu 
sołeckiego podlega spe-
cjalnym procedurom okre-
ślonym w ustawie o fundu-
szu sołeckim. Niezastoso-
wanie się do tych procedur 
przez zebranie wiejskie, soł-
tysa, radę sołecką, ale także 
przez służby finansowe gmi-
ny, może skończyć się prze-

padkiem prawa do wykorzy-
stania kwoty funduszu so-
łeckiego przypadającej na 
dany rok sołectwu. Albo po-
skutkuje przepadkiem pra-
wa gminy do częściowej re-
fundacji wydatków z budże-
tu państwa. Dlatego np. gdy-
by jedno sołectwo uchwaliło 
przekazanie sąsiedniemu 
sołectwu swojej kwoty fun-
duszu sołeckiego (a  takie 
pomysły słyszałam na włas-
ne uszy), to skutek byłby taki 
sam jak wtedy, gdyby kwota 
przypadająca z funduszu na 
określone sołectwo nie zo-
stała wydana do końca ro-
ku budżetowego. Sołectwo 
wtedy również straciłoby ją, 
bo nie mogłoby wykorzystać 
w następnym roku budżeto-
wym. I  to pomimo że nowa 
ustawa o funduszu sołeckim 
umożliwia sołectwom reali-
zację wspólnych przedsię-
wzięć. Ale nawet wtedy ka-
że każdemu sołectwu pisać 
osobny wniosek, osobno 
go uchwalić i  osobno prze-
kazać wójtowi przez każde-
go z sołtysów tych sołectw, 
które postanowiły ze swo-
ich kwot finansować jedno 
wspólne przedsięwzięcie. 

Sołtys, rada sołecka 
i  mieszkańcy powinni więc 
zdawać sobie sprawę, że nie 
mogą oczekiwać cudów od 
władz gminy, bo one też nie 
wszystko mogą, gdyż prze-
pisy im nie pozwalają na do-
wolność w  tej materii. Na 
przykład, nie mogą liczyć 
na to, że wójt zaakceptuje 
zaniżone wydatki we wnio-
sku zebrania wiejskiego. Bo 
to oznaczałoby, że gmina 
musiałaby dołożyć do nich 
z  gminnego budżetu. Co 
z  kolei wymusiłoby uszczu-
plenie innych już zaplano-
wanych wydatków. Trze-
ba byłoby zmieniać budżet 
i być może liczyć się z pro-
testami tych, którym obcięto 
wydatki. 

Liderzy sołeccy nie mo-
gą się też spodziewać, że 
wójt wyda dyspozycję księ-
gowej gminy sfinansowania 
czegoś, czego gmina nie 
ma prawa sfinansować. Na 
przykład, że poleci zapłacić 
faktury za remont kościoła 
parafialnego, który nie tyl-
ko nie jest własnością gmi-
ny, ale i przy tym nie figuruje 
w ewidencji zabytków. Bo za 
to i jemu, i księgowej gminy 
groziłyby sankcje.

Ale urzędnicy gminni 
pracujący w  wydziale finan-
sowym i ds. łączności z so-
łectwami powinni też pamię-
tać o procedurach i zawitych 
terminach zawartych w usta-
wie o  funduszu sołeckim. 
Zwłaszcza że nowa ustawa 
w tym względzie nakłada na 
gminę nowe obowiązki, któ-
rych zaniedbanie skutkuje 
utratą prawa do rekompen-
saty należącej się gminie 
z mocy ustawy. Na przykład 
dochodzi obowiązek prze-
kazania wojewodom infor-
macji o  przypadających so-
łectwom kwotach z  fundu-
szu sołeckiego. A  więc od 
2014 r. wójt musi ją przeka-
zać wojewodzie w  terminie 
takim samym jak sołtysom, 
tj. do końca lipca roku po-
przedzającego rok budże-
towy. I  to powinny mu przy-
pomnieć służby finansowe 
gminy, albo z  upoważnie-
nia wójta określony urzędnik 
ma obowiązek tę informa-
cje sporządzić i  przekazać 
w terminie wojewodzie. 

Ale także  stare grzechy 
są każdego roku powiela-
ne, co rodzi wiele komplika-
cji, strat i  psuje klimat spo-
łeczny w gminie. Zalicza się 
do nich przede wszystkim 
uporczywe zaniedbywanie 
przez urzędników gminnych 
sprawdzenia od ręki w termi-
nie kilku dni od przekazania 
wniosku zebrania wiejskiego 
wójtowi przez sołtysa czy ów 

wniosek spełnia warunki na-
rzucone przez ustawę o fun-
duszu sołeckim. Bo ustawa 
nakazuje wójtowi odrzuce-
nie właśnie w terminie 7 dni 
wadliwego wniosku i  poin-
formowanie jednocześnie 
o tym sołtysa. Zebranie wiej-
skie będzie bowiem od tego 
momentu mieć też 7 dni na 
uchwalenie nowego prawid-
łowego wniosku i przekaza-
nie go radzie gminy za po-
średnictwem wójta. Tak wy-
nika z przepisów art. 5 ust. 5, 
7, 8, 10 nowej ustawy o fun-
duszu sołeckim. To są termi-
ny nieprzekraczalne. Tym-
czasem jak wykazała kon-
trola delegatury gdańskiej 
NIK w nazbyt wielu gminach 
odpowiedzialni urzędnicy 
biorą się za weryfikowanie 
wniosków zebrań wiejskich 
dopiero późną jesienią, przy 
okazji prac nad przygotowa-
niem projektu przyszłorocz-
nego budżetu. A wtedy jest 
już za późno na poprawienie 
wadliwego wniosku przez 
zebranie wiejskie w ustawo-
wym terminie. A  i  podstaw 
nie ma do żądania tego od 
sołectwa, skoro wójt wnio-
sku nie odrzucił formalnie. 

Co prawda nowa usta-
wa daje możliwość sołectwu 
zmiany przedsięwzięć wska-
zanych w pierwotnym wnio-
sku i  to w  trakcie roku bu-
dżetowego (najpóźniej do 
końca października roku bu-
dżetowego). Jednak wyma-
ga to przyznania się gminy 
do błędów i zaniechania, co 
nieczęsto się zdarza. Przy 
tym wymaga to dobrej woli 
sołectwa, bo musiałoby ono 
na nowo uchwalić wniosek 
z  zachowaniem wszelkich 
procedur ustawowych. Kon-
sekwencją jest więc narzu-
cenie na sołectwo, które się 
tego nie spodziewa ponow-
nego nieoczekiwanego wy-
siłku organizacyjnego. Może 
też budzić frustrację z  tego 

Fundusz sołecki w działaniu

Prawne uwarunkowania funduszu sołeckiego
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Fundusz sołecki to wydzielone środki w  budżecie gminy, a  nie fundusz 
celowy, co może sugerować jego nazwa. Tyle że ich przeznaczenie jest 
z  góry ściśle określone – mają służyć do sfinansowania przedsięwzięć 
wskazanych przez zebrania wiejskie określonych sołectw w danej gminie.
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że być może gmina uzna to 
za jakieś wyjście z  sytuacji, 
byłoby to jednak naginanie 
przepisów ustawy o  fundu-
szu sołeckim. Bo w  istocie 
ustawa nie pozwala na po-
prawienie wadliwego wnio-
sku w  trakcie roku budże-
towego. Daje na to tylko 7 
dni od odrzucenia wniosku. 
Ustawa pozwala na zmianę 
przedsięwzięć albo na zmia-
nę ich zakresu, ale z innych 
przyczyn. A mianowicie gdy 
od uchwalenia wniosku do 
jego realizacji ceny na ja-
kieś urządzenia albo sprzęt 
itp. się zmieniły (spadły) 
i  nieoczekiwanie powstała 
„zaoszczędzona” kwota do 
wydania! Albo że z  jakichś 
obiektywnych przyczyn nie 
można zrealizować przed-
sięwzięć wskazanych pier-
wotnie we wniosku zebrania 
wiejskiego w  ustawowym 
terminie. 

A zatem jakie są te proce-
dury i  wymogi prawne, któ-
rym zarówno jedna jak i dru-
ga strona: sołectwo i  wła-
dze gminy (służby finanso-
we gminy) muszą sprostać 
i  ich przestrzegać, aby fun-
dusz został uruchomiony, 
zaś wskazane przez zebra-
nie wiejskie przedsięwzięcia 
zrealizowane i  sfinansowa-
ne z kwoty przypadającej na 
sołectwo? 

1. Podstawowym wa-
runkiem jest podjęcie 
uchwały przez radę gminy 
w terminie do dnia 31 mar-
ca roku poprzedzającego 
rok budżetowy, w  której 
wyrazi zgodę na wydziele-
nie w  budżecie gminy na 
następny rok budżetowy 
środków funduszu sołe-
ckiego. Jest to tzw. termin 
zawity, czyli w praktyce nie-
przekraczalny. Przekrocze-
nie go, choćby o  dzień czy 
dwa, skutkuje nieważnością 
uchwały, co oznacza, że fun-
dusz sołecki w  następnym 
roku nie mógłby funkcjo-
nować w  żadnym sołectwie 
w gminie. Przy tym zgodnie 
z nową ustawą raz uchwalo-

na zgoda nie musi być po-
wtarzana w kolejnych latach. 
Nie dotyczy to jednak bra-
ku zgody. Uchwałę, że rada 
gminy nie zgadza się na wy-
dzielenie funduszu sołeckie-
go w  przyszłorocznym bu-
dżecie trzeba będzie powta-
rzać każdego roku do dnia 
31 marca. 

2. Kolejnym wymogiem 
ustawowym warunkują-
cym uruchomienie fundu-
szu sołeckiego jest ob-
liczenie przez wójta wg 
wzoru zawartego w  usta-
wie o  funduszu sołeckim 
(art. 3) jakie konkret-
ne kwoty przypadają po-
szczególnym sołectwom 

z  puli funduszu sołeckie-
go na następny rok budże-
towy i  przekazanie tej in-
formacji do 31 lipca roku 
poprzedzającego rok bu-
dżetowy każdemu z sołty-
sów oraz od wejścia w ży-
cie nowej ustawy – także 
wojewodom. Zaniedbanie 
obowiązku przekazania wo-
jewodom tej informacji skut-
kować będzie utratą pra-
wa gminy do uzyskania od 
Skarbu Państwa rekompen-
saty części wydatków (art. 
3 ust. 5). W  ub. r odczuło 
to na własnej skórze kilka-
dziesiąt gmin, w większości 
z woj. mazowieckiego. Nota-
bene większość wójtów nie 
przyznała się do tego przed 
wyborami samorządowymi 
2014 r., bo z pewnością nie 
byłoby to pozytywnie ode-
brane przez wyborców.

3) Niezbędnym warun-
kiem do uruchomienia środ-
ków funduszu sołeckiego są 
w  dalszej kolejności dzia-
łania sołectwa. A  mianowi-
cie zgodnie z  art. 5 ustawy 
o funduszu sołeckim w nie-
przekraczalnym terminie 
do dnia 30 września (roku 
poprzedzającego rok bu-
dżetowy) sołtys musi prze-
kazać wójtowi wniosek ze-
brania wiejskiego. 

Wniosek ten musi wska-
zywać konkretne przedsię-
wzięcia do sfinansowania 
z  kwoty funduszu sołeckie-
go, która przypada sołectwu. 
Musi też zawierać szacunek 
kosztów przedsięwzięć (mu-

si on się mieścić w  kwocie 
należnej sołectwu), uzasad-
nienie, a  przedsięwzięcia 
muszą spełniać kryteria za-
dań własnych gminy (kata-
log tych zadań określa art. 
7 ust. 1 ustawy o  samorzą-
dzie gminnym). Przedsię-
wzięcia te muszą ponadto 
służyć poprawie warunków 
życia mieszkańców i nie być 
sprzeczne ze strategią roz-
woju gminy wyrażoną w ak-
tach prawa miejscowego, 
tj. np. w  planie zagospoda-
rowania przestrzennego, 
w statucie gminy, w statucie 
sołectwa, w  przepisach po-
rządkowych itp. 

Warunkiem niezbędnym 
poprawności wniosku jest 
też to, aby był on uchwalony 
przez prawomocne zebranie 
wiejskie, a zatem takie, które 
zostało ogłoszone i przepro-

wadzone przez uprawnioną 
osobę zgodnie z przepisami 
zawartymi w  statucie sołe-
ctwa i  zgodnie z  innymi za-
sadami zawartymi w statucie 
konkretnego sołectwa. 

Aby to było możliwe, aby 
nie popełnić błędu, który 
często bywa wynikiem nie-
wiedzy i  pośpiechu, sołtys 
i  rada sołecka oraz inni li-
derzy wiejscy powinni od-
powiednio przygotować ze-
branie wiejskie, na którym 
formalnie będzie uchwalany 
wniosek. Pomoże to unik-
nąć chaosu i sprawnie prze-
prowadzić zebranie, a prze-
de wszystkim sprostać wy-
mogom formalnym (ustawo-
wym). 

Ważne jest także wcześ-
niejsze przygotowanie i przed-
stawienie mieszkańcom wy-
mogów funduszu sołeckiego, 
aby jeśli zechcą przygotowa-
li sami swoje propozycje. Po-
zwoli to zapobiec sytuacjom 
zgłaszania księżycowych po-
mysłów. 

4. Wójt zgodnie z art. 5 
ust. 5 ustawy o  funduszu 
sołeckim ma 7 dni od dnia 
przekazania przez sołty-
sa wniosku na odrzuce-
nie wniosku zawierające-
go błędy i  uchybienia for-
malne. O  czym wójt musi 
sołtysa powiadomić jed-
nocześnie z  odrzuceniem 
wniosku.

5. Jeśli wniosek jest 
wadliwy sołectwo ma też 
7 dni od odrzucenia wnio-
sku na uchwalenie zgodnie 
z normalnymi procedurami 
zawartymi w  swoim sta-
tucie nowego, poprawne-
go wniosku i  przekazanie 
go tym razem radzie gmi-
ny (choć za pośrednictwem 
wójta). Ten tryb oznacza, że 
nowy wniosek powinien być 
zatytułowany do rady gminy 
(a skierowany na ręce prze-
wodniczącego rady gminy, 
ale za pośrednictwem wójta, 
a  więc w  dzienniku podaw-
czym gminy albo na koper-
cie listu poleconego należy 
jako adresata wpisać wójta). 

Joanna Iwanicka

Numer 7(271) Gazeta Sołecka  31

Pro jekt do fi nan so wa ny ze œrod ków
Pro gra mu Fun dusz ini cja tyw oby wa tel skich 


