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SEJM 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
 VII kadencja 

 
DODATKOWE  SPRAWOZDANIE  

KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I POLITYKI REGIONALNEJ 
 

 
 

o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy 
o funduszu sołeckim (druk nr 1755) oraz o 
rządowym projekcie ustawy o funduszu 
sołeckim (druk nr 2102). 
 

Sejm na 61. posiedzeniu w dniu 19 lutego 2014 r. – zgodnie z art. 47 ust. 1 regulaminu 
Sejmu – skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 2129 do Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Polityki Regionalnej w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim 
czytaniu. 

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej po rozpatrzeniu poprawek na 
posiedzeniu w dniu 19 lutego 2014 r. 

wnosi: 

W y s o k i  S e j m   raczy następujące poprawki: 

 

1) w art. 2 ust. 6 nadać brzmienie: 
„6. Środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które zgłoszone we 

wniosku, o którym mowa w art. 5, są zadaniami własnymi gminy, z wyłączeniem 
utrzymania letniego i zimowego dróg, służą poprawie warunków życia mieszkańców 
i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.”; 

– KP TR 
– odrzucić 

2) w art. 5: 
a) ust. 5–7 nadać brzmienie: 

„5. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
odrzuca wniosek niespełniający warunków określonych w ust. 2–4, jednocześnie 
informując o tym sołtysa.  



6. Sołtys może w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w 
ust. 5, podtrzymać wniosek niespełniający warunków określonych w ust. 2–4, 
kierując go do rady gminy za pośrednictwem wójta (burmistrza, prezydenta 
miasta).  

7. W przypadku, gdy wniosek został odrzucony przez wójta (burmistrza, 
prezydenta miasta) z powodu niespełnienia warunków określonych w ust. 2 lub 
3, zebranie wiejskie może ponownie uchwalić wniosek.”, 

b) po ust. 7 dodać ust. 8–11 w brzmieniu: 
„8. Sołtys, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 5, 

przekazuje  radzie gminy za pośrednictwem wójta (burmistrza, prezydenta 
miasta) wniosek ponownie uchwalony przez zebranie wiejskie.  

9. W przypadku podtrzymania wniosku przez sołtysa, rada gminy rozpatruje ten 
wniosek w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania. Rada gminy odrzuca 
wniosek niespełniający warunków określonych w ust. 2–4 lub podtrzymany po 
terminie, o którym mowa w ust. 6. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) związany 
jest rozstrzygnięciem rady gminy. 

10. W przypadku ponownie uchwalonego wniosku, rada gminy rozpatruje ten 
wniosek w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania. Rada gminy odrzuca 
wniosek niespełniający warunków określonych w ust. 2 lub 3 lub przekazany po 
terminie, o którym mowa w ust. 8. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) związany 
jest rozstrzygnięciem rady gminy. 

11. Uchwalając budżet, rada gminy odrzuca wniosek sołectwa, w przypadku gdy 
zamierzone przedsięwzięcia nie spełniają wymogów określonych w art. 2 ust. 6 
lub 7.”. 

–KP PiS 
– przyjąć 

Uwaga:  konsekwencją przyjęcia poprawki nr 2 będzie zmiana w art. 7 ust. 4 
polegająca na zastąpieniu wyrazów „art. 5 ust. 2, 3 i 5–7” wyrazami „art. 
5 ust. 2, 3 i 5–11”. 

 

 
 
Warszawa, dnia 19 lutego 2014 r. 
 
 
 
           Sprawozdawca      Przewodniczący Komisji 
 
 
 /-/ Radosław Witkowski       /-/ Piotr Zgorzelski 
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Warszawa,M,Jutego 2014 r. 

Pan . 
Piotr zsor:ze"ki 
Przewodnicqcy Komisji 
Samofządu i Polltyki 
Resionalnej 
SejmRP 

. op.nia .o. ~~~Ości .z praw~m Unii Europejskiej poprawek do projektu ustawy. o fund11$Zu 

SiJłet~ąm · f!ietYch w dodotkowym spmwozdllniu Komisji Samorządu · Te~YtoriGine,o 
. · i P"Htylcl Regionalnej (dnlk 2129-A) wyrażona na podstawie art. 13 ust. 3 pkt 3 ustawy 

z dnią 4 wne~nia 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2007 .-. Nr 65, poz. -437 
z póin. zm.) w lWiązku z art. 42 ust. 4 i art. 54 ust. l Regulaminu Sejmu przez ministra 
wła$dweio do spraw głonkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Ei.aropejskiej 

.·Szanowny Panie Pnewodniczqcy, 

·w ?Wi(łzku z przedło;Zonymi poprawkami do projektu ustawy o funduszu sołeckim ujętymi 
wspra!,Vażdon/(1 Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (druk 2129-A) 
pozwalam sobie wyrazić poniższą opinię •. 

Poprawki do projektu uStawy nie są objęte zakresem prawa Unii Europejskiej. 

Oó wiadomości:· 
· Pari ·"a fał trzaskowski· 
MinisterAdministracji i cytry2acji 

z poważaniem . 
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