
 

 

ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa, tel. 22 694-94-12, fax 22 694-91-06, e-mail: Michal.Gil@senat.gov.pl 
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Opinia o ustawie o funduszu sołeckim 

(druk nr 571) 

 

I. Cel i przedmiot ustawy 

 

Celem ustawy jest usunięcie mankamentów ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu 

sołeckim. Ustawa doprecyzowuje obowiązujące uregulowania, które budzą wątpliwości 

interpretacyjne oraz stanowią barierę dla rozwoju funduszy sołeckich. 

Aby zwiększyć zainteresowanie tworzeniem funduszy sołeckich zwiększono o 10 

punktów procentowych, w porównaniu do obecnie obowiązujących rozwiązań, refundację 

z budżetu państwa wydatków gmin  w ramach funduszu. 

Ustawa zakłada, że uchwała podejmowana przez radę gminy o wyodrębnieniu funduszu 

sołeckiego będzie miała charakter permanentny, tj. obowiązujący do podjęcia uchwały 

o niewyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu. Natomiast uchwała odmawiająca 

wyodrębnienia funduszu sołeckiego będzie stosowana tylko do jednego roku budżetowego, 

co ma być wyrazem preferencji dla wyodrębniania funduszu sołeckiego. 

Wprowadza się szczególny tryb odwoławczy od decyzji wójta o odrzuceniu wniosku 

o przyznanie środków z funduszu oraz procedurę korekty wniosku. Ustawa przewiduje 

możliwość realizacji wspólnych przedsięwzięć przez sołectwa, a także zmianę przeznaczenia 

środków z funduszu w trakcie roku budżetowego. Ponadto ustawa modyfikuje m. in. 

obowiązki informacyjne nakładane na organy gminy. 

Ustawa ma wejść w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. 

 



– 2 – 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

 

Sejm uchwalił ustawę na 61. posiedzeniu w dniu 21 lutego 2014 r. w oparciu 

o przedłożenie rządowe (druk sejmowy nr 2102) oraz poselskie (druk sejmowy nr 1755). 

Projekty stanowiły przedmiot prac sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego 

i Polityki Regionalnej, która postanowiła o ich wspólnym rozpatrywaniu. 

Sejm uchwalił ustawę w brzmieniu uwzględniającym zgłoszoną w trakcie drugiego 

czytania poprawkę, która wprowadziła możliwość korekty wniosku przez zebranie wiejskie.  

 

III. Uwagi szczegółowe 

 

1) Przepis art. 2 ust. 5 stanowi, że fundusz sołecki nie jest funduszem celowym 

w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zacząć należy od 

stwierdzenia, że ustawa o finansach publicznych dopuszcza tworzenie jedynie państwowych 

funduszy celowych. Fundusz sołecki bez wątpienia nie należy do tej kategorii. Państwowe 

fundusze celowe tworzone są na podstawie ustaw, a fundusz sołecki – w drodze uchwały rady 

gminy. Nie istnieje więc ryzyko pomylenia tych instytucji. 

Dlatego proponuję następującą poprawkę: 

 

- w art. 2 skreśla się ust. 5; 

 

2) Na podstawie art. 2 ust. 6 środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, 

które zgłoszone we wniosku, o którym mowa w art. 5, są zadaniami własnymi gminy, służą 

poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Natomiast 

zgodnie z ust. 7 środki funduszu mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na działania 

zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej. 

Porównując te dwa przepisy można zauważyć, że warunkiem przeznaczenia środków, 

o których mowa w ust. 6, jest zgłoszenie przedsięwzięć we wniosku, a ust. 7 nie przewiduje 

takiej konieczności. 
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Jednocześnie treść art. 5 ust. 11 wskazuje, że we wniosku można zawrzeć cele, o 

których mowa zarówno w art. 2 ust. 6, jak i w art. 2 ust. 7, co stanowi niekonsekwencję, którą 

należy wyeliminować. 

W dotychczasowym stanie prawnym środki z funduszu celowego przeznaczone na 

usunięcie klęski żywiołowej były uruchamiane bez wniosku. Przyjmowało się, że o trybie 

uruchomienia środków funduszu na ten cel decydują organy gminy z zachowaniem swoich 

kompetencji ustawowych bez obowiązku konsultacji czy jakiejkolwiek formy inicjowania 

działań ze strony organów sołectwa. Tym samym tryb uruchamiania środków na 

przedmiotowe działania miał charakter uproszczony.
1
 

Jeżeli sposób wydawania środków na usunięcie klęski żywiołowej miałby pozostać nie 

zmieniony, należy w art. 5 ust. 11  skreślić odesłanie do art. 2 ust. 7. Jeżeli zaś sposób 

wydatkowania środków funduszu sołeckiego ma być taki sam niezależnie od tego czy 

dotyczy poprawy warunków życia mieszkańców, czy usunięcia klęski żywiołowej, to należy 

ujednolicić brzmienie art. 2 ust. 6 i 7. 

Propozycje poprawek: 

 

- w art. 5 w ust. 11 skreśla się wyrazy „lub 7”; 

albo: 

- w art. 1 w ust. 6 skreśla się wyrazy „które zgłoszone we wniosku, o którym mowa w art. 5,”; 

 

3) Na podstawie art. 3 ust. 6 środki funduszu niewykorzystane w roku budżetowym 

wygasają z upływem roku. Wydaje się, że chwilą wygaśnięcia środków funduszu jest koniec 

roku budżetowego. Obecna redakcja przepisu może prowadzić do wniosku, że środki 

wygasają po upływie roku od końca roku budżetowego. 

Powyższe uzasadnia następującą poprawkę: 

- w art. 3 w ust. 6 skreśla się wyrazy „z upływem roku”; 

 

                                                

1 M. Augustyniak: Działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej, [w:] Jednostki pomocnicze 

gminy. LEX nr 122378. 
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4) Przepis art. 3 ust. 11 stanowi, że minister właściwy do spraw finansów publicznych 

podaje do wiadomości średnią kwotę bazową w kraju „w Biuletynie Informacji Publicznej”. 

Biuletyn Informacji Publicznej został utworzony ustawą z dnia 6 września 2001 r. 

o dostępie do informacji publicznej (d.i.p.). Zgodnie z art. 8 ust. 1 d.i.p. Biuletyn Informacji 

Publicznej jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym w postaci ujednoliconego 

systemu stron w sieci teleinformatycznej. Poszczególne podmioty zobowiązane do 

udostępniania informacji publicznej, zamieszczają je na tzw. stronach podmiotowych 

Biuletynu Informacji Publicznej. Dlatego nałożenie na ministra właściwego do spraw 

finansów publicznych obowiązku publikacji średniej kwoty bazowej w kraju winno zostać 

doprecyzowane poprzez wskazanie obowiązku publikacji na stronie podmiotowej ministra. 

Uwaga odnosi się odpowiednio do art. 12 ust. 4. 

Propozycja poprawki: 

 

– w art. 3 w ust. 11 oraz w art. 12 w ust. 3 po wyrazie „Publicznej” dodaje się wyrazy „na 

swojej stronie podmiotowej”; 

 

5) W art. 9 zawarto przepis przejściowy, na podstawie którego gmina otrzymuje 

z budżetu państwa w 2014 r. zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu 

sołeckiego w 2013 r., zgodnie z dotychczasowymi przepisami. Przepis wprowadza termin 

wymagalności dla roszczeń o zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu 

sołeckiego. Przepis, chyba przypadkowo,
2
 określa termin zwrotu wydatków na koniec 2014 r. 

Proponuję poprawkę, która wyeliminuje tę część przepisu, pozwalając jednocześnie 

zrealizować zasadniczy cel art. 9, jakim jest określenie trybu refundacji środków funduszu 

sołeckiego wykonanych w 2013 r. 

 

- w art. 9 skreśla się wyrazy „w 2014 r.”; 

 

6) Przepis art. 10 czasowo utrzymuje w mocy przepisy rozporządzenia określającego 

tryb zwrotu części wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego. 

                                                

2 Na podstawie § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie trybu zwrotu 

części wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego, zwrot wydatków następuje w terminie 

do dnia 31 sierpnia roku następującego po roku, w którym dokonano wydatków. 
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Rozporządzenie miałoby obowiązywać do czasu wydania rozporządzenia na podstawie art. 3 

ust. 12 niniejszej ustawy, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie. 

Wzór wniosku o zwrot wydatków zamieszczony w załączniku do rozporządzenia, jest 

niezgodny z nową ustawą. Dotyczy to w szczególności poziomu zwrotu wydatków na 

fundusz sołecki, który w nowej ustawie wynosi 40%, 30% lub 20% wykonanych wydatków 

w zależności od średniej kwoty bazowej w kraju, a w załączniku do rozporządzenia wynosi 

odpowiednio 30%, 20% i 10%. Utrzymanie w mocy aktu wykonawczego, który jest 

niezgodny z nową ustawą, narusza określoną w konstytucyjną hierarchię źródeł prawa oraz 

§ 33 ust. 1 Zasad techniki prawodawczej. 

Wobec powyższego proponuję skreślić art. 10 ustawy. Należy pamiętać, że ewentualny 

brak nowego rozporządzenia nie zakłóci w 2014 r. zwrotu części wydatków na fundusz 

sołecki, gdyż na podstawie art. 9 znajdą zastosowanie przepisy dotychczasowe, w tym 

przepisy dotychczasowego rozporządzenia określającego tryb zwrotu części wydatków gmin 

wykonanych w ramach funduszu sołeckiego. 

Propozycja poprawki: 

 

– skreśla się art. 10. 

 

Michał Gil 

Starszy legislator 

 


