
 



Opinia o propozycjach zmian w ustawie o funduszu sołeckim związanych z COVID-19 

 

 Propozycja dodania w treści ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. 

U. z 2014 r. poz. 301, ze zm.) regulacji sformułowanej przez Ogólnopolskie Porozumienie 

Organizacji Samorządowych, określonej jako art. 5a ustawy, nie budzi zastrzeżeń. Przewiduje 

ona stworzenie możliwości, aby w czasie i na obszarze obowiązywania stanu zagrożenia 

epidemicznego, stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego wnioski sołectwa: 

- w sprawie przeznaczenia środków funduszu, 

- w sprawie zmiany przeznaczenia środków funduszu 

mogły być uchwalane przez radę sołecką, a nie przez zebranie wiejskie, jak to ma miejsce w 

trybie określonym obecnie ustawą. Rozwiązanie takie ma charakter odpowiednio wyważony, 

adekwatny do sytuacji, w których ma mieć zastosowanie, a jednocześnie nie narusza istoty i 

celu instytucji funduszu sołeckiego. Można jedynie poczynić uwagi co do redakcji propozycji, 

ponieważ ust. 1 proponowanego art. 5a odnosi się do wniosku o zmianę pierwotnego wniosku 

zaś ust. 2 do uchwalenia pierwotnego wniosku. Wydaje się, że właściwsze byłoby 

umiejscowienie tych regulacji w odwrotnej kolejności (z dokonaniem wynikającej stąd 

niezbędnej modyfikacji treści). 

 

 Zmiany w ustawie o funduszu sołeckim postulowane przez Związek Gmin Wiejskich 

Rzeczypospolitej Polskiej należy natomiast ocenić negatywnie. 

 Proponowane w pkt 1) propozycji rozwiązanie, aby przywrócić „co najmniej do końca 

października 2020 r.” termin na podejmowanie/zmianę decyzji przez rady gmin co do 

funduszu sołeckiego na 2021 r. wykazuje sprzeczność z zasadą zaufania obywateli do 

państwa i stanowionego przez nie prawa, wnikająca z art. 2 Konstytucji RP. Stwarza bowiem 

możliwość, aby – mimo przeprowadzenia przez zebrania wiejskie, sołtysów i organy gminy 

całej przewidzianej ustawą procedury rozdysponowania na 2021 r. środków fundusz 

sołeckiego – wszystkie podjęte przez mieszkańców działania i decyzje cofnąć z mocą 

wsteczną uchwałą rady gminy.  Z przytoczonych względów proponowana zmiana w ustawie 

nie powinna być przyjęta. 

 Zniesienie obowiązku corocznego podejmowania uchwał w sprawie braku zgody na 

wyodrębnienie funduszu sołeckiego (propozycja nr 2) nie wykazuje żadnego związku z 

sytuacją epidemiczną i gospodarczą. Może skutkować jedynie marginalizacją instytucji 

funduszu sołeckiego poprzez zupełne zaprzestanie podejmowania tego tematu w szeregu 

gmin. 



Zmiana z pkt 3 dotyczy ograniczenia przez ustawodawcę wysokości (a przez to 

funkcji) instytucji funduszu sołeckiego, mimo że i tak decyzja o jego wyodrębnieniu w 

budżecie należy wyłącznie do rady gminy. Przewiduje niejako „z urzędu” zmarginalizowanie 

roli funduszu sołeckiego. Tymczasem należy mieć na uwadze, że zakres możliwości realizacji 

funduszu sołeckiego w latach przyszłych w poszczególnych gminach – skorygowany o skutki 

epidemii – zostanie zweryfikowany przez same organy gmin, poprzez podejmowane w tej 

sprawie uchwały. Za znacznie przedwczesny – wyprzedzający fakty – należy uznać krok 

polegający na ustawowym ograniczaniu wysokości funduszu. Rozwiązanie takie może być 

rozważane ewentualnie w przyszłości. Instrument taki nie powinien jednak służyć 

ograniczaniu roli funduszu, lecz być w przyszłości ewentualną zachętą dla samorządów 

gminnych do ponownego upowszechnienia jego tworzenia. Aby jednak dojść do wniosku o 

zasadności zmiany zasad obliczania wysokości funduszu (skutkujących obniżeniem jego 

wysokości), należy najpierw poznać skutki obecnych problemów dla budżetów gminnych. 

Można założyć np., że w sytuacji, gdy odsetek gmin wiejskich i miejsko-wiejskich 

wyodrębniających funduszu sołecki spadnie poniżej 30%, to może to stanowić okoliczność 

uprawniającą do dyskusji, że fundusz sołecki stanowi zbyt dużą pulę „związanych” środków 

budżetu i należy umożliwić samorządom wyodrębnianie go w niższej wysokości, aby 

przywrócić powszechność jego tworzenia. Na dzień dzisiejszy wniosków takich nie można 

jednak jeszcze wyciągnąć, gdyż brak ku temu danych. Dlatego też za nieuzasadnioną w 

obecnej sytuacji należy uznać zmianę przewidującą ograniczenie wysokość funduszu poprzez 

pominięcie przy jego obliczaniu dochodów bieżących z dotacji, części oświatowej subwencji i 

środków z budżetu UE. W obecnym momencie można tę propozycję uznać tylko za próbę 

ogólnego ograniczenia instytucji funduszu przy wykorzystaniu sytuacji epidemicznej. 

Zgłoszona przez ZGWRP propozycja z pkt 4 nie wymaga głębszego komentarza w 

kontekście omówionej wyżej propozycji OPOS, przyznającej w takiej sytuacji kompetencję 

radzie sołeckiej. Należy ocenić, że propozycja OPOS właściwie rozwiązuje problem 

zasygnalizowany przez ZGWRP, zaś liczebność rad sołeckich określana zwyczajowo w 

statutach sołectw przesądza, że nie powinny wystąpić problemy z zastosowaniem formy 

umożliwiającej podjęcie decyzji w sprawie wniosku sołectwa mimo ewentualnych 

ograniczeń. 


