
Oświadczenie złożone 

przez senatora Ireneusza Niewiarowskiego 

na 59. posiedzeniu Senatu 

w dniu 24 lipca 2014 r. 

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska 

Szanowny Panie Premierze! 

Zabieram głos w związku ze stanowiskiem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyrażonym w piśmie 

dotyczącym współfinansowania projektów ze środków funduszu sołeckiego w ramach działania 413 PROW 

2007–2013 z dnia 4 marca 2014 r., znak ROWwl-ss-504-94/13 (876), które zmienia dotychczasowe interpre-

tacje i wywołuje duże zamieszanie. Zwracam się o uporządkowanie tej sprawy. 

Proszę o przekazanie jednolitej wykładni administracji rządowej na temat tego, czy środki funduszu so-

łeckiego mogą być wykorzystane jako wkład własny w przypadku projektów dofinansowanych ze środków 

unijnych, bowiem choć dotychczas zarówno Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jak i Ministerstwo 

Rozwoju Regionalnego, a przede wszystkim Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, zajmowały 

zgodne stanowisko, że jest to możliwe (po spełnieniu określonych wymogów wynikających z przepisów 

ustawy o funduszu sołeckim), to w dniu 4 marca 2014 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zajęło nowe 

stanowisko w sprawie – pismem znak ROWwl-ss-504-94/13 (876). Podważa ono dotychczasowe zgodne 

interpretacje tej kwestii KR RIO, MRR i poprzednie stanowisko resortu rolnictwa. A mianowicie resort rol-

nictwa uznał, że nie jest to możliwe, bo w związku z przepisem ustawy o funduszu sołeckim regulującym 

zwrot z budżetu państwa części wydatków wykonanych z funduszu sołeckiego wydatkowanie z funduszu 

sołeckiego środków na wkład do projektu ze wsparciem z PROW narusza rozporządzenie ministra rolnictwa 

z dnia 8 lipca 2008 r. sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finan-

sowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007–2013. No-

wa interpretacja MRiRW z bieżącego roku podważa stanowisko KR RIO z dnia 18 listopada 2009 r., w któ-

rym KR RIO m.in. stwierdziła: „(…) przeznaczenie środków funduszu sołeckiego na wkład własny dla bene-

ficjentów projektów realizowanych w ramach lokalnych strategii rozwoju opracowanych i wdrażanych przez 

Lokalne Grupy Działania hipotetycznie byłoby możliwe przy zachowaniu warunków wynikających z obo-

wiązujących przepisów prawa (…)”. Z kolei Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w 2010 r. w odpowiedzi 

na interpelację poselską nr 12144 m.in. stwierdziło „(…) w opinii MRR nie ma przeciwwskazań dotyczących 

wykorzystania funduszu sołeckiego jako wkładu własnego w aplikacji o środki unijne”. Zwracam uwagę, że 

wcześniej samo MRiRW w piśmie z dnia 18 sierpnia 2010 r., znak ROWwl-ss-504-99/10 (5280), wyraziło 

zdanie, iż fundusz sołecki może stanowić wkład do projektów PROW. 

W efekcie podania nowej interpretacji MRiRW, sprzecznej z dotychczasowymi stanowiskami, powstał 

chaos informacyjny. Budzi to konsternację w Krajowym Stowarzyszeniu Sołtysów i jest źródłem niepewno-

ści gmin co do tego, jak dalej postępować, a także rozgoryczenia aktywnych społeczności sołeckich, które 

nowe stanowisko resortu odbierają jako kolejne biurokratyczne ograniczenie ze strony administracji rządo-

wej, nakładające pęta na aktywność i zaangażowanie mieszkańców na najniższym poziomie lokalnym w 

sprawy publiczne. Zwracam też uwagę, że interpretacja resortu rolnictwa z dnia 4 marca bieżącego roku jest 

sprzeczna z ideą i duchem Rozwoju Kierowanego przez Lokalną Społeczność (CLLD), będącą podstawą 

głównych zmian w podejściu Unii Europejskiej do finansowania rozwoju na obszarach wiejskich w latach 

2014–2020. 

Z wyrazami szacunku 

Ireneusz Niewiarowski 




