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Niestety, kwoty przypada-
jącej sołectwom z puli fun-
duszu sołeckiego na dany 
rok budżetowy najczęściej 
nie wystarczy na sfinanso-
wanie podobnych inwe-
stycji. Parcela, na której 
ma stanąć tego typu inwe-
stycja wraz z niezbędnym 
terenem zielonym obok, 
powinna mieć odpowied-
nią powierzchnię od co 
najmniej tysiąca do kilku 
tysięcy m2. A  ceny dzia-
łek budowlanych obecnie 
są bardzo wysokie, na-
wet na terenach wiejskich. 
Chyba że właściciel grun-
tu okaże się lokalnym pa-
triotą i sprzeda działkę po-
niżej jej wartości rynkowej, 
za dużo niższą kwotę, niż 
wynika z  cen komercyj-
nych gruntów na rynku lo-
kalnym. Czyli sprzeda ją 
za taką cenę, która zmie-
ści się w  kwocie przyzna-
nej sołectwu z puli fundu-
szu sołeckiego! Bądź bę-
dzie tak wspaniałomyśl-
ny, że notarialnie przekaże 
grunt gminie nieodpłatnie 
na własność i spisze umo-
wę notarialnie, co się zda-
rza! Albo odda w  długo-
terminową dzierżawę za 
„symboliczną złotówkę” 
ze wskazaniem celu, tj. 
właśnie budowy świetlicy 
wiejskiej dla mieszkańców 
sołectwa, domu ludowego 
albo placu zabaw itp.! 

Jeśli jednak właściciel 
gruntu będzie żądał ceny 
rynkowej za grunt, to sołe-
ctwo stanie przed dylema-
tem co zrobić, żeby swoje 
plany uskutecznić, a  przy 
tym nie stracić kwoty przy-
padającej sołectwu na da-
ny rok budżetowy z  puli 
funduszu sołeckiego, za-
rezerwowanej w  budże-
cie gminy. Bo, niestety, ta-
kie niebezpieczeństwo ist-
nieje. Wynika ono z  tego, 
że fundusz sołecki może 

funkcjonować tylko „w  ra-
mach budżetu gminy”. Zaś 
wydatki z  tego budżetu 
(w  tym także i  z  funduszu 
sołeckiego) opierają się na 
uchwale budżetowej na je-
den konkretny rok budże-
towy (czyli na rok realizacji 
przedsięwzięć). To z  kolei 
oznacza, że sołectwo nie 
może „zaoszczędzić przez 
kilka lat” kwot przysługują-
cych mu z  puli funduszu, 
aby po kilku latach „uzbie-
rała się” wreszcie kwota 
wystarczająca na zakup 
gruntu pod budowę świet-
licy wiejskiej. Tylko trzeba 
kwotę przypadającą sołe-
ctwu na dany rok budże-
towy wydać w tym jednym 
konkretnym roku budżeto-
wym. W przeciwnym razie 
kwota przypadająca sołe-
ctwu a  nie wydatkowana 
wygaśnie z  upływem ro-
ku budżetowego i  nawet 
złotówka z niej nie będzie 
mogła być przeznaczona 
na sołectwo w  kolejnych 
latach. 

Wydatki ujęte we wnio-
sku zebrania wiejskiego 
muszą się więc mieścić 
w  kwocie przypadającej 
sołectwu na dany rok bu-
dżetowy, a nie na kilka lat 
budżetowych. Tak więc ze-
branie wiejskie nie może 
uchwalić, że np. 17 tys. zł 
przysługujących sołectwu 
na rok budżetowy 2016 
postanawia nie wydatko-
wać w  2016 r., tylko za-
oszczędzić w  celu uzbie-
rania 50 tys. zł na zakup 
w  roku 2018 działki pod 
budowę w  kolejnych la-
tach świetlicy wiejskiej. 

Niektórzy sołtysi i  rady 
sołeckie w  takiej sytuacji 
wpadają na pomysł wymu-
szenia na władzach gminy 
dołożenia brakującej kwo-
ty. I dlatego znacznie zani-
żają we wniosku zebrania 
wiejskiego koszt zakupu 

działki. Liczą bowiem na 
to, że wójt przymknie oko 
i  dołoży z  budżetu gminy 
brakujące kilka, kilkana-
ście albo i kilkadziesiąt ty-
sięcy zł. 

Jednak taka praktyka 
opiera się na karkołomnej 
kalkulacji. Wójt bowiem 
jest ustawowo zobligowa-
ny do odrzucenia wniosku, 
w  którym szacunek kosz-
tów nie mieści się w  kwo-
cie przypadającej na sołe-
ctwo, tj. gdy koszt przed-
sięwzięcia (lub przedsię-
wzięć) wskazanego we 
wniosku zebrania wiejskie-
go jest zaniżony. Wynika 
to z  przepisów art. 5 ust. 
5 ustawy z  dnia 21 lutego 
2014 r. o  funduszu sołe-
ckim. A  mianowicie prze-
pis ten nakłada na wój-
ta obowiązek odrzucenia 
wniosku zebrania wiejskie-
go zawierającego choćby 
jedną wadę, tj. nie spełnia-
jącego wszystkich wymo-
gów łącznie wymienionych 
w art. 5 ust. 2–4 ustawy. Ja-
kie są to wymogi?

Mianowicie wniosek 
sołectwa musi zostać 
uchwalony przez zebra-
nie wiejskie (przez pra-
womocne zebranie wiej-
skie) i przekazany wójtowi 
w  nieprzekraczalnym ter-
minie do dnia 30 wrześ-
nia roku poprzedzające-
go rok budżetowy. Poza 
tym przedsięwzięcie lub 
przedsięwzięcia uchwalo-
ne przez mieszkańców na 
tym zebraniu do realiza-
cji muszą być zadaniami 
własnymi gminy, ponadto 
wniosek musi mieć uza-
sadnienie i  właśnie sza-
cunek kosztów, które nie 
będą przekraczały kwoty 
przysługującej sołectwu 
na dany rok budżetowy. 

Nie warto więc stawiać 
wójta w  sytuacji bez wyj-
ścia. Bowiem on w  takim 

przypadku wniosek musi 
odrzucić. 

Ale w  ustawie o  fundu-
szu sołeckim są przepisy, 
które pozwalają rozwiązać 
podobne problemy. Jed-
nak wymaga to odważnego 
wyjścia przez radę gminy 
poza ustalony powszechnie 
schemat, że sołectwu nale-
ży się tylko kwota wyliczona 
na podstawie wzoru zawar-
tego w ustawie o funduszu 
sołeckim i ani złotówka wię-
cej ponad to. 

A mianowicie rada gmi-
ny może na podstawie 
przepisu art. 4 ust. 1 usta-
wy o  funduszu sołeckim 
określić zasady zwięk-
szania środków funduszu 
przypadających na po-
szczególne sołectwa po-
nad wysokość obliczoną 
na podstawie wzoru za-
mieszczonego w art. 3 ust. 
1 ustawy. Musi jednakże tę 
uchwałę uchwalić do dnia 
30 czerwca roku poprze-
dzającego rok budżeto-
wy. Później już nie trzeba 
jej ponawiać corocznie, bo 
będzie obowiązywać z au-
tomatu. Jeśli więc rada da-
nej gminy w br. do dnia 30 
czerwca takiej uchwały nie 
podjęła, a chce zwiększyć 
wysokość środków dla so-
łectw ponad wysokość 
obliczoną według ustawy, 
może ją uchwalić dopiero 
w  2016 roku, (ale najpóź-
niej do dnia 30 czerwca 
2016 r.). Wówczas zwięk-
szenie kwoty według za-
sad określonych przez 
radę gminy w  2016 r. bę-
dzie mieć zastosowanie 
najwcześniej do roku bu-
dżetowego 2017.

Warto podkreślić, że 
w Polsce jest już kilkadzie-
siąt gmin, które z tej moż-
liwości dotychczas skorzy-
stały. 

Wykorzystanie owego 
mechanizmu pozwoli tak-

Fundusz sołecki – wspólna sprawa
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problemu – a  mianowicie 
pewnej rekompensaty dla 
sołectw, które na wdroże-
niu ustawy o funduszu so-
łeckim w ich gminie straci-
ły finansowo w porównaniu 
do poprzedniego okresu. 
Są to przypadki sołectw 
zamieszkanych przez du-
żą liczbę mieszkańców: od 
ponad tysiąca do nawet 
kilkunastu tysięcy osób, 
w  których przedtem funk-
cjonował tzw. odpis sołe-
cki. W większości znajdują 
się one na Śląsku, na Opol-
szczyźnie, Dolnym Śląsku 
i wokół dużych aglomeracji 
miejskich. (Gwoli wyjaśnie-
nia – odpis sołecki polega 
na tym, że gmina wydziela 
w swoim budżecie dla każ-
dego z  sołectw kwotę bę-
dącą wynikiem przemno-
żenia liczby mieszkańców 
przez kwotę od 5 do 10 
i więcej zł.) Sołectwa takie 
dysponowały więc nieraz 
kwotami ponad 100 tys. zł 
rocznie. 

A  straciły na wprowa-
dzeniu funduszu sołe-
ckiego, bo przysługująca 
im teraz kwota wyliczo-
na według wzoru zawarte-
go w  ustawie o  funduszu 
sołeckim jest kilkakrotnie 
niższa niż odpis sołecki. 
Ustawa o  funduszu so-
łeckim (art. 3 ust. 1) za-
wiera bowiem przepis, na 
podstawie którego kwota 
przypadająca na dane so-
łectwo nie może przekro-
czyć dziesięciokrotności 
tzw. kwoty bazowej. Czy-
li w uproszczeniu nie mo-
że przekroczyć dziesięcio-
krotności kwoty będącej 
wynikiem podzielenia do-
chodów bieżących danej 
gminy przez liczbę miesz-
kańców tej gminy. W takiej 
sytuacji znalazło się np. 
sołectwo Celestynów (ko-
ło Otwocka), zamieszkane 
przez kilka tysięcy osób, 
które kilka lat temu dys-
ponowało corocznie kwo-
tą ponad 100 tys. zł z od-
pisu sołeckiego, kilka razy 

wyższą niż obecnie dys-
ponuje z puli funduszu so-
łeckiego. 

Notabene ustawa 
o  funduszu sołeckim nie 
usunęła przepisów art. 
51 ust. 3 ustawy o samo-
rządzie gminnym, na mo-
cy których gminy ustalały 
ów odpis sołecki. Ozna-
cza to, że w  jednej i  tej 
samej gminie może funk-
cjonować i  odpis sołecki 
i  fundusz sołecki jedno-
cześnie, dopóki rada gmi-
ny nie postanowi, że ma 
funkcjonować tylko fun-

dusz sołecki i uchyli swoje 
własne przepisy dotyczą-
ce tzw. odpisu sołeckiego. 
Jeśli więc rada gminy nie 
anulowała zasad dyspo-
nowania przez sołectwa 
tzw. odpisem sołeckim 
i  wyraziła zgodę na fun-
dusz sołecki, tzn. że obie 
formy gospodarki finan-
sowej sołectwa obowiązu-
ją jednocześnie. I  gmina 
powinna do rozdyspono-
wania przez sołectwa wy-
dzielać w budżecie gminy 
kwoty z  obu tych tytułów 
dopóty, dopóki nie anu-
luje ustanowionych przez 
siebie przepisów w  statu-
cie gminy albo w  odręb-
nej uchwale o  funkcjono-

waniu zasad gospodarki 
finansowej sołectw w  ra-
mach budżetu gminy, 
zwanych potocznie odpi-
sem sołeckim. 

Wracając do meritum – 
co prawda w  takiej sytua-
cji gdy wójt odrzuci wnio-
sek, bo uzna, że kwota 
przysługująca sołectwu 
nie wystarczy na zakup 
działki pod budowę owej 
świetlicy, domu ludowego 
itp. sołtys teoretycznie ma 
prawo do odwołania się 
do rady gminy. Przepis art. 
5 ust. 6 ustawy o samorzą-

dzie gminnym daje mu bo-
wiem szansę na tzw. pod-
trzymanie odrzuconego 
przez wójta wniosku. Pis-
mo o  podtrzymanie wnio-
sku sołtys powinien wtedy 
skierować do rady gminy, 
choć za pośrednictwem 
wójta, i  powinien uczynić 
to w terminie 7 dni od za-
wiadomienia go przez wój-
ta o  odrzuceniu wniosku. 
Rada gminy ma 30 dni od 
terminu otrzymania pisma 
na rozpatrzenie podtrzy-
mania. 

Ale w mojej ocenie jest 
to tytko teoretyczna możli-
wość. Bowiem w art. 5 ust. 
9 znajduje się zastrzeżenie, 
że jeśli wniosek nie spełnia 

wszystkich warunków wy-
mienionych w  art. 5 ust. 
2–4, to rada gminy i  tak 
musi go odrzucić. A  na-
wet gdyby go nie odrzuci-
ła, to Regionalna Izba Ob-
rachunkowa, która sprawu-
je nadzór nad działalnością 
finansową gminy, w  tym 
nad zgodnością z  pra-
wem uchwał rady gminy 
w  sferze finansów gminy, 
zapewne zakwestionuje 
i uchyli uchwalę rady gmi-
ny o przyjęciu wniosku do 
realizacji. Moim zdaniem 
jest to więc niepotrzebny 
przepis i wkroczenie na tę 
ścieżkę przez zdesperowa-
nego sołtysa zamknie mu 
inną drogę. A jest nią prze-
pis zawarty w  nowej usta-
wie o  funduszu sołeckim. 
Mianowicie art. 5 ust. 7 i 8 
daje możliwość uchwale-
nia przez zebranie wiejskie 
ponownego, poprawne-
go wniosku zawierającego 
przedsięwzięcie lub przed-
sięwzięcia, które też będą 
zadaniem własnym gminy 
i  których szacunek kosz-
tów zmieści się w  kwocie 
przysługującej sołectwu. 
Sołtys będzie musiał jed-
nak bardzo się sprężać, 
aby ogłosić zebranie, prze-
prowadzić je w  terminie 
zgodnie ze statutem sołe-
ctwa, sformułować wnio-
sek wraz z uzasadnieniem 
i prawidłowym szacunkiem 
kosztów, i przekazać go 
wójtowi, a wszystko w cią-
gu 7 dni od otrzymania od 
wójta informacji o odrzuce-
niu pierwotnego wadliwe-
go wniosku. 

Jest to formalnie je-
dyna dozwolona przepi-
sami furtka, bo choć te-
raz też w  ciągu roku bu-
dżetowego można na ze-
braniu wiejskim zmienić 
przedsięwzięcie zawarte 
we wniosku albo jego za-
kres, to jednak z  punktu 
widzenia poprawności te-
go zabiegu może to doty-
czyć tylko wniosku, który 
był prawidłowy. 

Joanna Iwanicka
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Jest dużo sołectw, mających bardzo ambitne plany; na przykład takie 
jak zakup gruntu pod budowę świetlicy wiejskiej, domu ludowego, 
albo placu zabaw itp. Okazuje się bowiem, że na ich terenie nie ma 
żadnych wolnych gruntów, które są własnością gminy i nadają się do 
postawienia na nich takich obiektów. 

Gdy kwoty nie starczy


