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A  mianowicie myślą, że 
fundusz można po prostu 
rozdzielić pomiędzy orga-
nizacje i  placówki działa-
jące na terenie sołectwa. 
Dotyczy to szczególnie 
dużych sołectw dysponu-
jących rocznie kilkudzie-
sięcioma tysiącami zło-
tych funduszu sołeckiego 
i w których działa kilka pla-
cówek publicznych oraz 
wiejskich organizacji poza-
rządowych: stowarzyszeń 
rozwoju danej wsi, OSP, 
KGW, LZS itp., które szu-
kają wsparcia finansowe-
go w różnych źródłach, nie 
wyłączając funduszu sołe-
ckiego. Taka filozofia skut-
kuje jednak zapewne nie-
zamierzonym, ale błędnym 
wyborem i  sformułowa-
niem przedsięwzięć, błęd-
nym szacunkiem kosztów 
i  nieprawidłowymi uza-
sadnieniami we wniosku 
uchwalonym przez zebra-
nie wiejskie. I  pociąga ne-
gatywne konsekwencje dla 
sołectwa; często kończy 
się to zakwestionowaniem 
wniosku przez wójta (bur-
mistrza) albo przez Regio-
nalną Izbę Obrachunkową, 
jeśli weźmie ona pod lupę 
finanse gminy.

O  tym, że środki fun-
duszu sołeckiego mo-
gą być przeznaczone 
wyłącznie na konkretne 
przedsięwzięcia przesą-
dza brzmienie przepisów 
ustawy z  dnia 21 lutego 
2014 r. o  funduszu sołe-
ckim. A  mianowicie w  art. 
2 ust. 6 znajduje się ta-
ki oto tekst: „Środki fun-
duszu przeznacza się na 
realizację przedsięwzięć, 
które zgłoszone we wnio-
sku, o którym mowa w art. 
5, są zadaniami własnymi 
gminy, służą poprawie wa-
runków życia mieszkań-
ców i  są zgodne ze stra-
tegią rozwoju gminy”. Ten 

przepis prawny należy ro-
zumieć tak, że „swoją” 
kwotę funduszu sołeckie-
go sołectwo może prze-
znaczyć właśnie tylko na 
konkretne przedsięwzię-
cia i tylko takie, które będą 
się mieścić w katalogu za-
dań własnych gminy oraz 
będą służyć poprawieniu 
warunków życia mieszkań-
ców i  nie będą sprzeczne 
ze strategią rozwoju gmi-
ny, a w  jej braku z aktami 
prawa miejscowego. Nie 
wszystkie bowiem gminy 
posiadają aktualne strate-
gie rozwoju gminy. Gwo-
li wyjaśnienia do aktów 
prawa miejscowego zali-
cza się takie zbiory przepi-
sów miejscowych, jak: sta-
tut gminy, statut sołectwa, 
miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzenne-
go gminy, regulamin po-
rządku i  czystości w  gmi-
nie czy studium uwarunko-
wań i kierunków zagospo-
darowania przestrzenne-
go gminy (które co prawda 
nie jest aktem prawa miej-
scowego, ale ma ogrom-
ny wpływ na kierunki roz-
woju gminy zarówno w wy-
miarze przestrzennym jak 
i ekonomicznym). 

Także z  przepisów art. 
5 ust. 3 ustawy o  fundu-
szu sołeckim wynika, że 
wniosek zebrania wiej-
skiego ma wskazywać do 
realizacji z funduszu sołe-
ckiego konkretne przed-
sięwzięcia, a nie dotować 
funkcjonowanie w  ogó-
le organizacji pozarządo-
wych i  placówek. Jego 
brzmienie jest następują-
ce: „Wniosek powinien za-
wierać wskazanie przed-
sięwzięć przewidzianych 
do realizacji na obszarze 
sołectwa w  ramach środ-
ków określonych dla da-
nego sołectwa na pod-
stawie informacji, o której 
mowa w art. 3 ust. 2 (cho-
dzi o  kwotę przysługują-
cą sołectwu z puli fundu-
szu sołeckiego o  której 
wysokości powinien poin-
formować sołtysa wójt do 
końca lipca roku poprze-
dzającego rok budżetowy  
– przyp. redakcji), wraz 
z oszacowaniem ich kosz-
tów i uzasadnieniem”. 

Fundusz sołecki nie jest 
funduszem, wbrew swojej 
mylącej nazwie. Nie moż-
na więc traktować go jak 
puli pieniędzy do udziela-
nia dotacji na ogólną dzia-

łalność organizacjom i pla-
cówkom w sołectwie. Fun-
dusz sołecki to jest część 
normalnych środków w bu-
dżecie gminy, tyle tylko, że 
ta część jest zarezerwo-
wana dla sołectw, żeby to 
one w prawomocnych pro-
cedurach (a nie wójt i rada 
gminy) zadecydowały na 
co je wydać. Czyli nie moż-
na go rozdzielać pomiędzy 
prywatne organizacje ani 
jednostki, takie jak szkoły 
podstawowe, ośrodki kul-
tury itp. (nawet jeśliby były 
one publiczne), na ich bie-
żące funkcjonowanie albo 
na ich działalność ogólną. 
Nie można bowiem nie 
wskazać we wniosku ze-
brania wiejskiego na co 
konkretnie mają być spo-
żytkowane przekazane 
kwoty. 

Oczywiście środki z  fun- 
duszu sołeckiego co do 
zasady mogą być prze-
kazane do wykorzysta-
nia przez organizacje, np. 
przez OSP, LZS, KGW, lo-
kalne stowarzyszenie lub 
placówki np. GOK, szkołę. 
Jednak mogą być przeka-
zane tylko na ściśle okre-
ślone przedsięwzięcie, któ-
re zebranie wiejskie wska-
że właśnie we wniosku. 

Notabene można przy-
jąć inne rozwiązanie. Otóż 
zamiast przeznaczyć okre-
śloną kwotę na zakup 
przez organizację lub pla-
cówkę np. pomocy dydak-
tycznych, danego sprzę-
tu, urządzenia, strojów 
folklorystycznych, sporto-
wych itp. można we wnio-
sku określoną kwotę prze-
znaczyć na zakup na włas-
ność gminy jako składnika 
jej majątku ruchomego te-
go sprzętu lub urządzenia, 
strojów folklorystycznych, 
sportowych, pomocy dy-
daktycznych itp. I  następ-
nie gmina może przekazać 
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Na coś, a nie dla kogoś
część sołtysów i rad sołeckich podchodzi do funduszu sołeckie-
go z założeniem wyniesionym jeszcze z czasów, gdy dysponowa-
li tzw. odpisami sołeckimi. 
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rzeczy ruchome do korzy-
stania placówce, np. szko-
le albo organizacji poza-
rządowej typu LZS, KGW, 
OSP, zespołowi folklory-
stycznemu itp. w  drodze 
odpowiednich umów. Ale 
to jest tylko sposób tech-
niczny, natomiast zasada 
się nie zmienia, tj. we wnio-
sku musi być wskazane 
konkretne przedsięwzię-
cie i nie można go zastąpić 
dotacją o  nieokreślonym 
celu. 

Sołectwo nie powinno 
więc przeznaczać pienię-
dzy dla organizacji lub pla-
cówki „w ogóle” bez spre-
cyzowania na jakie kon-
kretnie przedsięwzięcie ma 
być przeznaczona kwo-
ta, którą chce danej orga-
nizacji lub placówce prze-
kazać. Może przeznaczyć 
określoną kwotę do wyda-
nia przez nie, ale na coś 
konkretnego, co ponad-
to będzie służyło realiza-
cji działań mieszczących 
się w katalogu zadań włas-
nych gminy i co będzie słu-
żyło mieszkańcom sołe-
ctwa polepszając warunki 
ich życia. 

Przy tym przeznaczo-
na organizacji lub placów-
ce kwota nie powinna wy-
nikać z  podziału wedle 
uważania środków przy-
sługujących sołectwu, ale 
z oszacowania kosztów re-
alizacji danego konkretne-
go przedsięwzięcia. Trzeba 
więc bezwzględnie wska-
zać we wniosku na co kon-
kretnie dana kwota ma być 
wydana, na jaką konkretną 
inwestycję, zakup materia-
łów lub usługi, np. roboci-
zny, transportu itp. Trzeba 
obliczyć ile to będzie kosz-
tować i  uzasadnić, że bę-
dzie to służyć mieszkań-
com sołectwa, bo poprawi 
warunki ich życia oraz że 
mieści się to w katalogu za-
dań własnych gminy. 

Zebranie wiejskie nie 
może więc przykładowo 
wskazać we wniosku ja-

ko przedsięwzięcia „środ-
ki dla OSP” i  przeznaczyć 
na to w  szacunku kosz-
tów 4500 zł, bo będzie to 
nieokreślona dotacja dla 
tej organizacji, a  nie za-
danie z  zakresu ochrony 
przeciwpożarowej. I  dlate-
go wójt ma obowiązek od-
rzucić taki wniosek. Jeśli 
jednak zebranie wiejskie 
uchwali jako przedsięwzię-
cie np.: „zakup ogumie-
nia do wozu strażackiego 
OSP” i  w  szacunku kosz-
tów wpisze konkretną kwo-
tę 4500 zł (jeśli będzie ona 

ustalona na podstawie cen 
opon do tego typu wozów) 
– to będzie to prawidłowe 
przedsięwzięcie. 

Sołectwa nie powinny 
więc powielać tego co się 
dzieje na sesji rady gmi-
ny, podczas uchwalania 
budżetu gminy, która wte-
dy wysiłek ogniskuje na 
rozdzieleniu środków bu-
dżetowych na bieżące co-
dzienne funkcjonowanie: 
gminnego ośrodka kultury, 
szkół podstawowych, gim-
nazjów, przedszkoli gmin-
nych, administracji gmin-
nej, zakładu komunalne-
go gminy, miejskiej straży 
porządkowej, świetlic wiej-
skich itp. Nie używajmy 
więc we wniosku zebrania 
wiejskiego ani w szacunku 
kosztów jako nazw przed-

sięwzięć następujących 
określeń: 
l „środki dla GDK”,
l „dotacja dla GDK”,
l „dofinansowanie dla 

GDK”
l „dotacja dla OSP”,
l „środki dla OSP”,
l „dla OSP”,
l „środki dla KGW”,
l „dotacja dla KGW”,
l „dofinansowanie dla 

szkoły”, 
l „środki dla szkoły”,
l „dla szkoły”
l „środki dla świetlicy 

wiejskiej” itd.

Podobne sformułowa-
nie przedsięwzięcia od ra-
zu sugeruje, że to jest do-
tacja sołectwa dla organi-
zacji lub dla instytucji na 
nieokreślony cel. A  skoro 
tak, to wcale nie ma gwa-
rancji, że ta organizacja, 
której udzielimy dotacji wy-
datkuje ją na przedsięwzię-
cia mieszczące się w  ka-
talogu zadań własnych 
gminy. Bo takiej gwarancji 
wówczas być nie może. 

Czy wiadomo na co bę-
dzie wydana „dotacja dla 
OSP” albo „dofinansowa-
nie dla szkoły podstawo-
wej”, lub np. „środki dla 
KGW”? Nie i  właśnie dla-
tego nie będzie to wska-
zaniem żadnego konkret-
nego przedsięwzięcia. 
Zwłaszcza jeśli żadne-

go ścisłego przeznacze-
nia nie sprecyzujemy też 
w  szacunku kosztów ani 
w  uzasadnieniu wniosku. 
Nie możemy np. „na do-
finansowanie szkoły pod-
stawowej” przeznaczyć 
2000 zł. Możemy nato-
miast przeznaczyć owe 
2000 np. „na zakup sprzę-
tu dydaktycznego na po-
trzeby szkoły podstawo-
wej”. 

Ten pierwszy błąd po-
legający na wskazaniu za-
miast przedsięwzięcia do-
tacji pociąga za sobą ko-
lejne. Jeśli zebranie wiej-
skie uchwali bowiem dota-
cję dla organizacji, to i sza-
cunek kosztów będzie się 
kwalifikował do odrzuce-
nia. Zamiast bowiem rze-
telnego oszacowania kosz-
tów na podstawie przecięt-
nych cen, kwota dla orga-
nizacji ustalona będzie we-
dle uważania lub innych 
kryteriów trudnych do usta-
lenia. Z  logiki bowiem wy-
nika, że przecież nie da się 
oszacować kosztów „dofi-
nansowania” lub „dotacji” 
na nieokreślony cel dla ja-
kiejś placówki czy organi-
zacji. Oszacować można 
tylko koszt konkretnego 
przedsięwzięcia. 

Podzielenie kwoty fun-
duszu sołeckiego pomię-
dzy palcówki i organizacje 
na ich działalność w ogóle 
ponadto nie jest zadaniem 
własnym gminy. Zadania 
własne gminy wymienio-
ne w  art. 7 ust. 1 przewi-
duje co prawda współpra-
cę gminy z  organizacjami 
pozarządowymi i  jej dzia-
łalność na ich rzecz, ale 
to nie to samo co udzie-
lanie im dotacji o nieokre-
ślonym celu. Takiej dota-
cji bowiem nie da się rozli-
czyć ani skontrolować pra-
widłowości dokonanych 
wydatków. 

Z  tych samych przy-
czyn również uzasadnienie 
wniosku nie może być rze-
telne ani nawet racjonalne. 

Joanna Iwanicka
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