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                     Szanowna Pani Marszałek 
 
 
Przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec poselskiego 

projektu ustawy:  

 

- o zmianie ustawy o funduszu 
sołeckim (druk nr 1755).  

 

Jednocześnie informuję, że Rada Ministrów upoważniła Ministra 
Administracji i Cyfryzacji do reprezentowania Rządu w tej sprawie w toku prac 
parlamentarnych. 

 

 

                                                  Z wyrazami szacunku                               

 

                                                                        (-) Donald Tusk 

 



 

 

Stanowisko Rady Ministrów 

w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o funduszu sołeckim 

 (druk nr 1755) 

 

I. Przedmiot regulacji 

Projekt zawiera propozycje zmian do ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim  

(Dz. U. Nr 52, poz. 420, z późn. zm.), które zdaniem projektodawców, mają na celu 

wyeliminowanie w obowiązującej ustawie ograniczeń w funkcjonowaniu funduszu 

sołeckiego, wynikających z braku możliwości: 

• dokonywania w trakcie roku budżetowego zmian przedsięwzięć zgłoszonych we wniosku 

sołectwa, 

• uzupełnienia przez zebranie wiejskie wniosku niespełniającego wymogów formalnych 

określonych w art. 4 ust. 2-3 obowiązującej ustawy o funduszu sołeckim, 

• sumowania środków przysługujących kilku sołectwom i realizowaniu przez nie 

wspólnego przedsięwzięcia. 

Mając na uwadze powyższe, w projekcie zaproponowano: 

1. dodanie w art. 4 ustępu 4a, zgodnie z którym po 30 września roku poprzedzającego rok 

budżetowy zmiany wniosku złożonego w terminie dokonuje się z zachowaniem 

procedury określonej dla uchwalenia wniosku sołectwa. Sołtys przekazuje wójtowi 

(burmistrzowi, prezydentowi miasta) zmieniony wniosek celem uwzględnienia go  

w budżecie gminy, 

2. w zmienionym art. 4 ust. 5 ustawy zaproponowano możliwość poprawienia wniosku, 

gdyby nie były spełnione wymogi określone w art. 4 ust. 2-3 obowiązującej ustawy. 

Dopiero w przypadku niepoprawienia wniosku (uzupełnienia) w terminie 7 dni od dnia 

zwrócenia wniosku sołtysowi, wójt odrzucałby wniosek - informując jednocześnie o tym 

sołtysa, 

3. dodanie po art. 4 artykułu 4a dzięki któremu będzie możliwe tworzenie porozumień 

między sołectwami (w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć). W ww. artykule 

określono także mechanizm (zasady) tworzenia porozumień między sołectwami.  

 

W świetle powyższego istotnym również pozostaje wskazanie, że w dniu 28 stycznia 2014 r. 

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o funduszu sołeckim, obejmujący swoim zakresem 

większość propozycji przedstawionych w opiniowanej inicjatywie poselskiej.  
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Do najistotniejszych propozycji zmian - obok możliwości zmiany przedsięwzięć 

przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego oraz realizacji jednego 

przedsięwzięcia ze środków kilku sołectw -  należą regulacje:  

• wskazujące, że uchwały o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego będą 

miały charakter permanentny (czyli będą obowiązywały do momentu ich zmiany),  

• zwiększające kwoty zwrotu z budżetu państwa wydatków wykonanych w ramach 

funduszu,  

• określające, że rada gminy w formie uchwały precyzuje zasady zwiększania środków 

funduszu sołeckiego ponad limit określony ustawą.  

Zaproponowane rozwiązania zostały zaaprobowane przez Komisję Wspólną Rządu  

i Samorządu Terytorialnego. 

 

II. Ocena propozycji zawartych w projekcie ustawy 

Ad. 1 - możliwość zmiany realizowanych w ramach funduszu przedsięwzięć (vide dodany  

w projekcie w art. 4 ust. 4a).  

Kwestie związane z przygotowaniem projektu, przyjmowaniem oraz wprowadzaniem 

ewentualnych zmian w budżecie gminy regulują w szczególności dwie ustawy: ustawa  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) oraz 

ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885,  

z późn. zm.). Budżet gminy jest rocznym planem jej dochodów i wydatków uchwalanym  

w formie uchwały budżetowej, która stanowi podstawę gospodarki finansowej gminy 

(uchwalanie budżetu i „dokonywanie zmian” w uchwalonym budżecie należy do wyłącznej 

kompetencji rady gminy, a opracowanie projektu budżetu i propozycje zmian w uchwalonym 

budżecie – do wyłącznej kompetencji wójta).  

W dodawanym w art. 4 ust. 4a wskazano termin, po którym możliwe będzie dokonanie 

zmiany wniosku. Jest to termin – po 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy. 

„Poprawiony” wniosek sołtys przekazuje wójtowi - celem uwzględnienia go w budżecie 

gminy. Pamiętać jednak należy, że wójt - w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego 

rok budżetowy jest zobowiązany do przekazania radzie projektu budżetu gminy na następny 

rok. Uchwała budżetowa powinna zostać uchwalona przed rozpoczęciem roku budżetowego.  

(W szczególnych przypadkach - nie później niż do 31 stycznia roku budżetowego. Do czasu 

uchwalenia uchwały budżetowej podstawą gospodarki finansowej jest projekt uchwały 

budżetowej). 

Dane rozwiązanie z jednej strony sugeruje możliwość uchwalania wniosków po 30 września,  

a z drugiej strony destabilizuje procedurę budżetową. Należy bowiem zauważyć,  

że nieprzekraczalnym terminem uchwalania wniosku sołectwa jest właśnie 30 września.  
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Po tej dacie uchwalone wnioski nie mogą być dalej procedowane i podlegają odrzuceniu.  

Z kolei wnioski uchwalone w terminie włączane są przez wójta do projektu budżetu gminy. 

Umożliwienie korekty tych wniosków przed uchwaleniem budżetu sugeruje konieczność 

każdorazowej odpowiedniej korekty projektu budżetu nawet na zaawansowanych etapach 

procedury. Dodatkowo, zaproponowany przepis nie zachęca do odpowiedzialnego 

podejmowania decyzji przez zebrania wiejskie. Zmiana wniosku sołectwa powinna mieć 

wyjątkowy charakter i powinna mieć miejsce dopiero po uchwaleniu budżetu gminy, gdy nie 

dające się przewidzieć w momencie uchwalenia wniosku okoliczności uzasadniają zmianę raz 

podjętej decyzji, po to aby możliwe było wydatkowanie środków funduszu. Rozwiązanie 

takie przewidziano w projekcie rządowym.  

Ad.2 – możliwość poprawienia wniosku przez sołectwo (vide nowe brzmienie art. 4 ust. 5)  

w przypadku niespełnienia wymogów określonych w art. 4 ust. 2-3 obowiązującej ustawy.   

Art. 4 ust. 2 obowiązującej ustawy o funduszu sołeckim szczegółowo określa, komu 

przysługuje prawo zgłoszenia inicjatywy w zakresie treści wniosku (wskazania 

przedsięwzięcia do realizacji). Ustawa przyznało to prawo: sołtysowi, radzie sołeckiej lub co 

najmniej 15 pełnoletnim mieszkańcom danego sołectwa. 

Natomiast w art. 4 ust. 3 obowiązującej ustawy wskazano, że wniosek powinien zawierać 

wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach 

środków określonych dla danego sołectwa na podstawie informacji, o których mowa w art. 2 

ust. 2 wraz z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem. 

Wątpliwości budzi możliwość poprawienia wniosku, w terminie 7 dni, który nie spełnia 

wymogów określonych w art. 4 ust 2-3. Wniosek uchwalany jest przez zebranie wiejskie  

– w związku z powyższym wszelkie jego „poprawki” powinny także być dokonywane przez 

to same gremium. Dlatego też, poprawienie wniosku w ustalonym 7 dniowym terminie może 

być trudne do realizacji.  

Jednocześnie, mając na względzie fakt, że jak wskazuje praktyka, większość wniosków 

składana jest przez sołectwa bezpośrednio przed wskazanym przez obowiązującą ustawę 

terminem, czyli przed 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy oraz treść art. 4  

ust. 2-3 - uchwalenie poprawionego wniosku przed upływem tego terminu może nie być 

możliwe. Naruszenie terminu stanowi z kolei obligatoryjną podstawę odrzucenia wniosku.  

Warto również zauważyć, że wniosek niespełniający wymogów określony w art. 4 ust. 2-3 

dotknięty jest istotnymi wadami/brakami formalnymi, które mogą być usunięte jedynie 

w wyniku ponownego uchwalenia. Trudno w takiej sytuacji mówić o „uzupełnianiu” 

wniosku. Przewidziana w projekcie procedura usuwania braków wniosku jest przewidziana na 

14 dni (7 dni na wezwanie do uzupełnienia i 7 dni na uzupełnienie). W odniesieniu do 

wniosków uchwalonych np. w ostatniej dekadzie września ich naprawienie przed 30 września 
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nie będzie możliwe. Gdyby nawet przyjąć, że uchwalenie wniosku w procedurze naprawczej  

po 30 września jest dopuszczalne, zakładając hipotetycznie, że zostanie on uchwalony  

15 października, nie jest wykluczone, że ponownie może on zostać zakwestionowany przez 

wójta ze względu na niespełnienie wymagań określonych w art. 4 ust. 2-3 ustawy co 

ponownie uruchamiałoby całą procedurę od nowa. Nie jest również jasne, w którym 

momencie sołectwu przysługuje prawo „odwołania się” do rady gminy (podtrzymania 

wniosku i skierowania go do rady gminy). Należy bowiem zauważyć, że według 

proponowanego przepisu wójt odrzuca tylko ten wniosek, który „nie został uzupełniony 

w terminie”. Niepoprawne uzupełnienie wniosku zobowiązuje natomiast wójta do wezwania 

w sprawie jego uzupełnienia. Projektowane przepisy dają więc możliwość wielokrotnego 

uzupełniania wniosku. 

Ad. 3 – dot. możliwości zawierania porozumień między sołectwami w celu realizacji 

wspólnych przedsięwzięć (vide dodany art. 4a).  

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.  

poz. 594, z późn. zm.) gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa oraz dzielnice, 

osiedla i inne. Jednostką pomocniczą może być również położone na terenie gminy miasto. 

Oznacza to, że gmina jest samodzielna w decydowaniu o tym, czy w ogóle utworzyć 

jednostki pomocnicze i jakie oraz czy utworzyć je na całym obszarze gminy, czy też tylko na 

jego części. Gmina również decyduje o zakresie zadań powierzonych jednostce pomocniczej 

do realizacji.  

Jednostkę pomocniczą tworzy rada gminy w drodze uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji 

z mieszkańcami lub z ich inicjatywy (vide art. 5 ust. 2 ww. ustawy). Jednostki pomocnicze nie 

mają jednak charakteru wyodrębnionych ustawowo związków samorządowych, nie stanowią 

odrębnych korporacji i nie mają osobowości prawnej. Jednostki pomocnicze gminy mają 

własne statuty (odrębne od statutu gminy) określające organizację i zakres działania tych 

jednostek (art. 35 ww. ustawy), a także własne władze uchwałodawcze i wykonawcze  

(art. 36 i 37 ww. ustawy). 

Mając na względzie powyższe wyjaśnienia - wskazać należy, że  sołectwa, z uwagi na brak 

osobowości prawnej, nie mogą w świetle obowiązujących przepisów zawierać porozumień. 

Ponadto z projektowanego art. 4a nie wynika jasno kto miałby zawierać porozumienie między 

sołectwami. W ust. 3 projektodawcy mówią o „wniosku sołectw zawierających 

porozumienie”, co sugerowałoby zawarcie porozumienia poprzez jego uchwalenie przez 

zebranie wiejskie. Tryb ten jednak wykracza poza ustalony ustrojowo podział kompetencji 

pomiędzy organami uchwałodawczymi i wykonawczymi. 

Optymalnym rozwiązaniem, które respektuje zasady ustrojowe, zaproponowanym 

w projekcie rządowym jest propozycja, aby każde z sołectw uchwalało oddzielnie wniosek 
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dotyczący wspólnego przedsięwzięcia. Umożliwi to kumulowanie środków funduszu na 

realizację przedsięwzięć, które są istotne z punktu widzenia co najmniej dwóch sołectw. Tak 

uchwalone wnioski będą się uzupełniać. 

 

III.  Stanowisko Rady Ministrów 

Mając na względzie przedstawione powyżej zastrzeżenia oraz fakt przyjęcia przez Radę 

Ministrów w dniu 28 stycznia 2014 r. projektu ustawy o funduszu sołeckim, Rada Ministrów 

zajmuje negatywne stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy  

o funduszu sołeckim (druk nr 1755). 
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