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Nie tylko przepisy ustaw: o samo-
rządzie gminnym z dnia 8 marca 
1990 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 wraz z późn. zmiana-
mi) i o funduszu sołeckim z dnia 
20 lutego 2009 r. (Dz. U z 2009 r. 
Nr 52 poz. 429) oraz rozporzą-
dzenie Ministra Finansów z dnia 
25 stycznia 2010 r. w sprawie try-
bu zwrotu części wydatków gmin 
wykonanych w ramach funduszu 
sołeckiego – są ważne dla wdra-
żania w gminie i potem prak-
tycznej realizacji w sołectwach 
przedsięwzięć finansowanych z 
funduszu sołeckiego oraz uzy-
skania przez gminę refundacji 
części wydatków z funduszu. Po-
zwalają one bowiem tylko ogól-
nie odpowiedzieć na pytanie ja-
kie działania prawne powinny 
podjąć organy konkretnej gmi-
ny, tj. rada gminy i wójt, aby uru-
chomić w swojej gminie środki 
funduszu sołeckiego z puli wy-
dzielonej na ten cel w budżecie 
gminy. Poza tym wskazują jakie 
(ogólnie) przedsięwzięcia mogą 
być wybrane przez mieszkańców 
i zrealizowane potem z tej puli.  
I co gmina ma zrobić, aby uzy-
skać zwrot części wydatków z 
funduszu!

Podjęcie działań na podstawie 
tych przepisów jednak nie wystar-
cza dla uruchomienia w konkret-
nym sołectwie środków fundu-
szu sołeckiego na sfinansowanie 
przedsięwzięć. Ważne są także – 
szczególnie dla sołtysów i miesz-
kańców – przepisy prawa miejsco-
wego, czyli dokumenty uchwalo-
ne przez konkretną radę gminy, re-
gulujące ustrój wewnętrzny gminy  
i obowiązujące powszechnie na jej 
terenie, szczególnie statuty kon-
kretnych sołectw. 

W ustawach, szczególnie w naj-
ważniejszej ustawie samorządowej 
tj. w ustawie o samorządzie gmin-
nym, sprawy dotyczące sołectw 

są bowiem ujęte bardzo ogólnie,  
a szczegółowe ich rozwinięcie 
ustawa ta przekazuje radom gmin 
do rozstrzygnięcia właśnie w statu-
tach sołectw. I to na podstawie za-
wartego w nich trybu pracy organu 
stanowiącego sołectwa, tj. zebra-
nia wiejskiego, zebranie to w da-
nym sołectwie będzie uchwalało 
wniosek zawierający jedno albo kil-
ka przedsięwzięć, które potem zo-
staną sfinansowane z puli fundu-
szu sołeckiego. 

Wniosek ten musi być podjęty 
prawomocną uchwałą zebrania wiej-
skiego. A będzie ona taka, jeśli zo-
stanie podjęta w zgodzie z przepisa-
mi znajdującymi się w statucie kon-
kretnego sołectwa. Wniosek podjęty 
nieprawomocną uchwałą może być 
bowiem odrzucony przez wójta. 

Gdyby jednak nawet tak się nie 
stało, to sfinansowanie ujętych we 
wniosku przedsięwzięć z puli fundu-
szu sołeckiego może zostać wtedy 
zakwestionowane przede wszyst-
kim przez Regionalną Izbę Obra-
chunkową albo przez Samorządo-
we Kolegium Odwoławcze. I wów-
czas gmina nie będzie miała obo-
wiązku realizować tych przedsię-
wzięć. Co prawda, gdyby miała ta-
ką wolę mogłaby je sfinansować  
w zwyczajnym trybie budżetowym, 
ale straci prawo do uzyskania z bu-
dżetu państwa refundacji części po-
czynionych przez siebie wydatków. 

Gdy zbyt ogólne  
albo wadliwe

 
Innym problemem jest to, czy 

przepisy w statucie sołectwa doty-
czące trybu zwołania, przeprowa-
dzenia i zaprotokołowania zebra-
nia wiejskiego oraz podejmowania 
przez nie uchwał nie są zbyt ogó-
lne i nawet czy nie są wadliwe. A 
będą takie, jeśli nie będą przewi-
dywały sytuacji życiowych. Innymi 
słowy dobry statut powinien być 

napisany nie tylko zgodnie z usta-
wami, ale i z wyobraźnią.

Przepisy art. 35 ust. 3 pkt. 1–5 
ustawy o samorządzie gminnym 
określają, jakie kwestie muszą zo-
stać uregulowane w statucie sołe-
ctwa. Jedną z najczęstszych orze-
kanych (przez wojewodów a także 
przez sądy administracyjne) przy-
czyn nieważności statutów jed-
nostek pomocniczych gminy czy-
li m.in. statutów sołectw jest brak 
któregoś z elementów wymienio-
nych w art. 35 ust. 3 pkt. 1–5 usta-
wy o samorządzie gminnym. Owo 
statutowe minimum to:
n nazwa i obszar sołectwa,
n zasady i tryb wyborów sołtysa 

i rady sołeckiej, 
n organizacja i zadania orga-

nów sołectwa, 
n zakres zadań przekazanych 

sołectwu przez gminę i sposób ich 
realizacji,
n zakres kontroli i nadzoru or-

ganów gminy nad działalnością or-
ganów sołectwa. 

W wyroku z dnia 30 sierpnia 
2006 r. Wojewódzki Sąd Admini-
stracyjny w Gorzowie Wielkopol-
skim (II SA/Go 449/06) stwierdził, 
że statut sołectwa L. w gminie Ż. 
ma tak istotną wadę, że go ona 
dyskwalifikuje. Nie uregulowano w 
nim mianowicie wymaganego usta-
wowo zakresu zadań, które gmi-
na ma przekazać sołectwu ani nie 
określono sposobu ich realizacji. W 
efekcie WSA uchylił uchwałę, którą 
Rada Gminy w Ż. uchwaliła ów sta-
tut sołectwa L. 

Wymóg zawarcia w statucie so-
łectwa owego minimum nie ozna-
cza jednak, że dana rada gminy nie 
może uregulować innych spraw nie 
wymienionych w art. 35 ust. 3 pkt. 
1–5 ustawy. Wręcz przeciwnie, po-
winna rozszerzyć ów katalog np.  
o tak ważne kwestie jak odwołanie 
sołtysa i członków rady sołeckiej, 
określenie konkretnych składników 
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II mienia gminnego przekazanych 
sołectwu przez gminę do korzysta-
nia i zarządzania oraz określenie, 
na czym ten zarząd i owo korzysta-
nie ma polegać a także określenie 
zakresu czynności dokonywanych 
samodzielnie przez sołectwo na 
tych składnikach mienia. 

Co prawda rzadko się zdarza, 
aby statuty sołectw nie zawierały 
regulacji obejmujących tryb pracy 
organów sołectwa, w tym zebrania 
wiejskiego. Jednak bardzo często 
się zdarza, że albo są zbyt ogólni-
kowe albo zawierają regulacje nie-
przemyślane, które w sytuacjach 
newralgicznych mogą nawet spa-
raliżować pracę zebrania wiejskie-
go, albo nie ma w nich niektórych 
nakazanych zdrowym rozsądkiem 
unormowań. 

Z drugiej strony przestrzeganie 
zasad i trybu pracy zebrania wiej-
skiego określonych w statucie so-
łectwa ma kluczowe znaczenie dla 
prawomocności podjętej przez ze-
branie wiejskie uchwały w sprawie 
przeznaczenia środków z puli fun-
duszu sołeckiego.

 
Co w statucie o zebraniu?

Jakie zatem kwestie dotyczące 
owych zasad i trybu pracy zebrania 
wiejskiego i jak powinny być bez-
względnie ujęte w statucie? Powin-
ny w nim być uregulowane podsta-
wowe kwestie proceduralne doty-
czące zawiadomienia mieszkań-
ców o zwołaniu zebrania, w tym 
m.in. powinien być określony ter-
min zawiadomienia, miejsce i spo-
sób oraz treść zawiadomienia. Re-
gulacje dotyczące samego zebra-
nia powinny przewidywać wymóg 
sporządzenia imiennej listy upraw-
nionych do uczestniczenia, wymóg 
podpisywania się obecnych na tej 
liście, wymóg wyboru protokolan-
ta, komisji wniosków i uchwał, po-
winien przewidywać liczbę egzem-
plarzy protokołu z zebrania i jego 
zawartość. 

Publiczne więc jawne
Pamiętajmy, że zebranie wiej-

skie i głosowanie na nim zgodnie 
z podstawowymi wymogami de-
mokracji jest jawne (poza sytuacją 
wyborów i odwołania sołtysa i rady 
sołeckiej). Dlatego przepisy regulu-
jące kwestię list obecności w sta-
tucie sołectwa powinny zapobie-
gać chaotycznemu sporządzaniu 
tej listy dopiero na zebraniu przez 

przypadkowe osoby, albo przez 
samych uprawnionych, bo to wyeli-
minuje nieprawidłowości, np. wpi-
sanie się na listę przez osoby nie-
uprawnione tj. nie posiadające sta-
tusu stałego mieszkańca. Taka sy-
tuacja nie byłaby przecież w żad-
nym razie tolerowana na sesji rady 
gminy podczas uchwalania budże-
tu, to dlaczego miałaby być tolero-
wana na zebraniu wiejskim, które 
będzie uchwalać też przeznacze-
nie części środków z tego budżetu. 
Sołtysi powinni zdawać sobie spra-
wę, że lista uczestników zebrania 
wiejskiego jest jawnym dokumen-
tem i w każdej chwili może zostać 
zbadana pod kątem jej prawidło-
wości. Notabene dotyczy to także 
wójtów, którzy odmawiając ujaw-
nienia tych list często zasłaniają się 
ochroną danych osobowych. Tym-
czasem jak wynika z orzeczeń Sa-
morządowych Kolegiów Odwoław-
czych w sprawach zainicjowanych 
przez SLLGO jest to nieuprawniona 
odmowa. Dlaczego? Dlatego, że li-
sty obecności z zebrań wiejskich, 
na których mieszkańcy decydują o 
przeznaczeniu pieniędzy publicz-
nych na publiczne cele są jawne i 
powinny być dostępne dla każde-
go, ponieważ nie dotyczą sfery pry-
watnej tylko publicznej działalności 
osób biorących udział w tych ze-
braniach.

I tak SKO w Warszawie decy-
zją z dnia 25 października 2011 r. 
(KOA/2757/Pi/11) stwierdziło: „Ob-
rady i uchwały podjęte przez 
zebranie wiejskie należą bez 
wątpienia do sfery publicznej,  
o czym świadczy art. 70 Konsty-
tucji RP, zaś z art. 36 ust. 1 usta-
wy z 8 marca 1990 roku o sa-
morządzie gminnym wynikają 
funkcje publiczne zebrania wiej-
skiego. Należy zatem przyjąć, 
że zebranie wiejskie wykonując 
zadanie publiczne, gospodaru-
jąc środkami publicznymi peł-
ni funkcje publiczne, o których 
mowa w uzasadnieniu powoła-
nego wyżej wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego. Nie ma przy 
tym rozstrzygającego znacze-
nia to, że organ ten nie pocho-
dzi z powszechnych wyborów.  
W związku z tym nie ma prze-
szkód prawnych do ujawnie-
nia przez organ gminy na żąda-
nie SLLGO informacji publicznej 
w postaci listy obecności osób 
biorących udział w zebraniu 
wiejskim. Ujawnienie takiej in-
formacji, w tym imion i nazwisk 

osób obecnych na zebraniu wiej-
skim nie narusza prawa do pry-
watności tych osób, ani prawa do 
ochrony danych osobowych. (...) 
Listy obecności, zawierające da-
ne osobowe mieszkańców gminy 
Jabłonna mogą być udostępnio-
ne wnioskodawcy, albowiem do-
tyczą one publicznej sfery dzia-
łalności osób uczestniczących  
w zebraniach wiejskich.”

To samo stwierdziły SKO w Rze-
szowie w decyzji z dnia 2 lutego 
2012 r. (SKO-407/270/2011) i w Pi-
le z dnia 24 lutego 2012 (SKO-41/
Ip-352/D/2012). SKO w Rzeszo-
wie stwierdziło m.in.:. „...informa-
cja wytworzona w materii działań 
publicznych – zawierająca dane 
osobowe – jest informacją publicz-
ną i podlega udostępnieniu w try-
bie i na zasadach ustawy z dnia 6 
września 2001 r. o dostępie do in-
formacji publicznej jako regulacji 
specjalnej w stosunku do ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych”.

Natomiast SKO w Pile stanęło 
na stanowisku, że: „...cechą prawa 
do prywatności jest to, że ochroną 
tą objęta jest dziedzina życia oso-
bistego (prywatnego), rodzinnego i 
towarzyskiego człowieka. Ochrona 
ta nie obejmuje działalności pub-
licznej osoby ani też sfery działań 
i zachowań, wiążących się ściśle 
z działalnością publiczną. Dlatego 
też z przepisu art. 5 ust. 2 ustawy 
z dnia 6 września 2001 r. nie moż-
na w żadnym wypadku wywodzić 
uprawnienia podmiotu dysponują-
cego informacją publiczną do za-
chowania w tajemnicy tożsamo-
ści osoby, która działa w organach 
podmiotu wykonującego zadania 
publiczne...”.

Przewodniczenie  
z głową

Niezmiernie ważne jest też, aby 
statut przewidywał sytuację prze-
wodniczenia zebraniu wiejskiemu 
jeszcze przez inną osobę oprócz 
sołtysa. Jest to zabezpieczenie 
przed sytuacją, kiedy sołtys z po-
wodu choroby albo innych oko-
liczności nie może (albo w skraj-
nych przypadkach – nie chce) 
uczestniczyć w zebraniu wiejskim, 
które ma uchwalić wniosek przed-
sięwzięć do sfinansowania z fun-
duszu sołeckiego. Powstaje wte-
dy pat, bo zebranie wiejskie ma 
na podjęcie uchwały do 30 dnia 
września tylko 2 miesiące – od 
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30 dnia lipca, tj. od ustawowego 
ostatecznego terminu przekaza-
nia przez wójta sołectwu informa-
cji jaka kwota przypada na nie z 
puli funduszu sołeckiego. A ter-
min 30 dnia września jest nieprze-
kraczalny. Wniosek uchwalony 
i przekazany wójtowi po tym ter-
minie będzie nieważny. Może się 
więc zdarzyć, że z powodu proce-
duralnego, wydawałoby się błahe-
go, tj. nieuwzględnienia w statucie 
sołectwa, że obradom może prze-
wodniczyć ktoś inny niż sołtys, 
zebranie wiejskie nie będzie mo-
gło się w ogóle odbyć do dnia 30 
września. 

Kworum realistycznie
Czasami w statutach sołectw 

są nierealne wymogi dotyczące 
kworum, np. znajduje się przepis, 
że warunkiem prawomocności ze-
brania wiejskiego jest uczestnicze-
nie w nim 20 proc. uprawnionych 
mieszkańców sołectwa. Zazwy-
czaj kiedy uchwalano taki rygory-
styczny warunek nikt nie pomyślał 
o tym co może być w przyszłości. 
Szkopuł w tym, że wtedy sołectwo 
zamieszkiwało kilkadziesiąt osób, 
natomiast obecnie  – ponad tysiąc 
albo i kilka tysięcy. Przyjście na 
zebranie wiejskie tysiąca albo na-
wet kilkuset osób jest w większo-
ści przypadków nierealne. Poza 
tym rzadko która wieś dysponuje 
salą mogącą pomieścić taką licz-
bę mieszkańców. Rozwiązaniem 
wtedy mogłaby być znana jeszcze 
z czasów przedwojennych tzw. in-
stytucja „drugiego terminu”. Po-
lega ona na tym, że na zebraniu 
wiejskim jeśli nie ma kworum, to 
po pół godzinie lub godzinie ogła-
sza się drugie zebranie, które dla 
swojej prawomocności nie wyma-
ga już wymaganej liczby miesz-
kańców. Ale jeśli do statutu nie 
wprowadzono na czas odpowied-
niego przepisu, to powstaje prob-
lem. Żadna zmiana w statucie so-
łectwa nie może być bowiem prze-
prowadzona ad hoc, tylko propo-
zycja zmiany musi być poddana 
konsultacjom z mieszkańcami i 
wprowadzona pod obrady sesji. I 
dopiero potem może być uchwa-
lona oraz ogłoszona w Wojewódz-
kim Dzienniku Urzędowym – co z 
kolei może nastąpić po uprzednim 
zbadaniu w trybie nadzoru praw-
nego wojewody (przez służby 
prawne wojewody) czy zmiana nie 
jest sprzeczna z prawem. Uchwała 

taka wchodzi w życie dopiero po 
14 dniach od ogłoszenia w Dzien-
niku Urzędowym. Ten tryb wyma-
ga więc czasu, którego może za-
braknąć na poprawienie statutu i 
przeprowadzenie prawomocnego 
zebrania wiejskiego przed dniem 
30 września. 

Gdy sołtys  
nie do ruszenia

Statut sołectwa powinien tak-
że przewidywać sytuacje trudne i 
konfliktowe, a nie być pisany dla 
towarzystwa wzajemnej adoracji. 
Wśród sołtysów większość to oso-
by oddane swoim mieszkańcom, 
poświęcające im swój czas i umie-
jętności często kosztem własnym 
i czasu zabranego rodzinie. Ale 
zdarzają się też osoby nie rozu-
miejące ani tego na czym polega 
demokracja ani nie służące swo-
im mieszkańcom tylko interesom 
własnym lub cudzym. I statut sołe-
ctwa powinien przewidywać możli-
wość odwołania takiej osoby, któ-
ra nie wywiązując się ze swoich 
obowiązków szkodzi mieszkań-
com, albo wręcz torpeduje ich ini-
cjatywy. Co prawda wśród enume-
ratywnie wyliczonych w art. 35 ust. 
3 pkt. 1–5 ustawy o samorządzie 
gminnym obowiązkowych spraw, 
które muszą być uregulowane w 
statucie konkretnego sołectwa nie 
została wymieniona kwestia zasad 
i trybu odwołania sołtysa i człon-
ków rady sołeckiej oraz przesła-
nek uzasadniających poddanie 
pod głosowanie zebrania wiejskie-
go wniosku o odwołanie sołtysa. 
Jednak dobry statut powinien bez-
względnie takie przepisy zawierać. 
I powinny one być dobrze przemy-
ślane, aby z jednej strony sołtysa 
nie wywiązującego się z obowiąz-
ków można było odwołać, a z dru-
giej, aby nie było podstaw do na-
dania biegu nieuzasadnionemu 
wnioskowi o odwołanie z powo-
dów niemerytorycznych. Bez wąt-
pienia podstawą odwołania sołty-
sa powinna być odmowa zwoła-
nia przez niego zebrania w celu 
uchwalenia wniosku, który by za-
wierał przedsięwzięcia do sfinan-
sowania z funduszu sołeckiego. 
Jeśli jednak w statucie nie ma żad-
nych regulacji nt. odwołania sołty-
sa, to dopóki one nie zostaną do 
niego wprowadzone sołtys będzie 
nieusuwalny z funkcji niezależnie 
od tego jak karygodnych zanie-

chań czy działań na szkodę miesz-
kańców dopuściłby się. 

O tym, że zdarzają się sytuacje, 
kiedy sołtys odmawia wbrew woli 
mieszkańców zwołania zebrania w 
celu przedyskutowania i uchwale-
nia wniosku zawierającego przed-
sięwzięcia do sfinansowania z puli 
funduszu sołeckiego świadczy kil-
ka telefonów do redakcji Gazety 
Sołeckiej od mieszkańców z proś-
bą o poradę co można zrobić w ta-
kiej sytuacji. Świadczy też pytanie, 
które napłynęło do SLLGO. 

Odpowiadając na nie Mirosław 
Paczocha, radca prawny, członek 
Kolegium Regionalnej Izby Obra-
chunkowej w Rzeszowie stwierdził 
m.in.: „Statuty poszczególnych 
sołectw bardzo różnie regulują 
sprawy przewodniczenia zebraniu 
wiejskiemu. W niektórych powie-
rza się je sołtysowi (nawiasem mó-
wiąc z różnych względów nie jest 
to najwłaściwsze rozwiązanie), w 
innych osobie wybranej przez ze-
branie wiejskie (to zdecydowanie 
lepsza regulacja). Niekiedy prze-
widuje się rozwiązania alterna-
tywne – zebraniu przewodniczy 
sołtys lub osoba wybrana przez 
zebranie wiejskie (z różnymi wa-
riantami). Część statutów w ogó-
le nie normuje kwestii przewodni-
czenia zebraniu wiejskiemu. Z ko-
lei w tych statutach, gdzie przewi-
duje się przewodniczenie zebra-
niu wiejskiemu przez sołtysa, raz 
nie wspomina się o możliwości za-
stąpienia go przez inną osobę, a 
innym razem taki przypadek jest 
przewidziany. Niewątpliwie należy 
postulować, by postanowienia do-
tyczące przewodniczącego zebra-
nia wiejskiego w sytuacji, gdy soł-
tys w zebraniu nie uczestniczy, a 
przypisano mu przewodniczenie, 
znajdowały się w statutach. (...) 
Przyczyny absencji mogą być róż-
ne (np. choroba), dlatego słuszne 
wydaje się, by w pierwszej kolej-
ności zostały one wyjaśnione. Wy-
daje się, że jeśli sołtys z jakichś 
względów nie może uczestniczyć 
w zebraniu wiejskim, a jego nie-
obecność jest usprawiedliwiona, 
nie ma przeszkód, by zwołać ze-
branie wiejskie w innym terminie, 
jeśli będzie w nim możliwe uchwa-
lenie wniosku dotyczącego prze-
znaczenia środków funduszu so-
łeckiego. Jeśli uchwalenie wnio-
sku w innym terminie nie byłoby 
możliwe trzeba rozważyć, czy w 
takiej sytuacji zebraniu wiejskiemu 
może przewodniczyć inna osoba, 
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mimo braku takich postanowień  
w statucie. 

W pierwszej kolejności należy 
zauważyć, że brak wskazania w 
statucie możliwości przewodnicze-
nia zebraniu wiejskiemu przez inną 
osobę, w zastępstwie nieobecnego 
sołtysa, jest poważną wadą tego 
aktu, gdyż nie uwzględnia szere-
gu różnych sytuacji występujących 
nierzadko w życiu, które czynią nie-
możliwym sołtysowi branie udzia-
łu w zebraniu. Takie braki mogły-
by paraliżować prace jednostki po-
mocniczej i uniemożliwiać właści-
we wykonywanie przez nią zadań.

Sytuacja, o której mowa w pyta-
niu, wskazuje na istnienie luki w re-
gulacjach prawnych, określonych 
przez organ stanowiący jednost-
ki samorządu terytorialnego, który 
nie przewidział sytuacji, gdy sołtys 
nie bierze udziału w zebraniu wiej-
skim. Aby zebranie mogło podej-
mować uchwały konieczne jest w 
takim przypadku wyeliminowanie 
tej luki.” 

Co jednak można zrobić w sy-
tuacji, kiedy statut nie przewiduje, 
aby inna niż sołtys osoba mogła 
przewodniczyć zebraniu wiejskie-
mu? Jak wskazuje Mirosław Paczo-
cha: „W doktrynie prawa mówi 
się o domniemaniu właściwości 
zebrania wiejskiego w sprawach, 
które nie zostały zastrzeżone do 
właściwości sołtysa i rady sołe-
ckiej. Jeżeli zatem regulacje sta-
tutowe nie zastrzegają dla innych 
organów kompetencji do wska-
zania osoby, która w miejsce soł-
tysa przewodniczyć będzie ze-
braniu wiejskiemu w sytuacji, 
gdy sołtys nie może wykonywać 
swych uprawnień, nic nie stoi na 
przeszkodzie by przyjąć, że mo-
że to uczynić zebranie wiejskie, 
które wybierze przewodniczące-
go zebrania”. 

Do częstych wad statutów sołe-
ckich należy zaliczyć przekrocze-
nie ram ustawowych. Często do-

chodzi do tego przy regulowaniu 
kto może uczestniczyć w zebra-
niu wiejskim. A to też może mieć 
wpływ na prawomocność zebrania 
uchwalającego wniosek w sytua-
cji, gdy wadliwym zapisem unie-
możliwiono głosowanie osobom 
uprawnionym i to przechyliło sza-
lę głosowania. Do takiej sytuacji 
dochodzi wtedy, kiedy rada gminy 
uchwali zapis w statucie, że prawo 
uczestniczenia w zebraniu miesz-
kańców mają np. „stali mieszkań-
cy zameldowani na stałe” w da-
nym sołectwie, bo taki zapis bę-
dzie sprzeczny i z art. 36 ust. 2 i 
z art. 25 Kodeksu cywilnego. „Sta-
ły mieszkaniec” według Kodeksu 
cywilnego (art. 25) to osoba, któ-
ra przebywa na stałe w danej miej-
scowości lub z zamiarem stałego 
pobytu i tam się koncentrują jej 
sprawy życiowe lub majątkowe.  
I to właśnie decyduje o tym czy ma 
ona status „stałego mieszkańca”, 
a nie to czy została „zameldowana 
na stałe”. Zarówno Sąd Najwyższy 
jak i Naczelny Sąd Administracyj-
ny oraz Trybunał Konstytucyjny – 
orzekły, że zameldowanie nie jest 
warunkiem koniecznym bycia „sta-
łym mieszkańcem”. Takie zawęże-
nie osób uprawnionych jest uzna-
ne za poważne naruszenie prawa 
materialnego. Jeśli więc na wynik 
głosowania w sprawie wniosku 
dot. wydatkowania środków z puli 
funduszu sołeckiego rozstrzygają-
cy wpływ wywarłaby liczba głosów 
nie oddanych przez stałych miesz-
kańców, którym ten status zakwe-
stionowano i uniemożliwiono wzię-
cie udziału w głosowaniu, to mo-
głaby to być podstawa do zakwe-
stionowania tego wyniku. 

Tak więc przepisy w statucie 
sołectwa powinny być przemyśla-
ne i powinny być uchwalane na 
wiele lat a nie na rok, dwa. Powin-
ny też przewidywać zmiany, któ-
re mogą nastąpić we wsi, bo mo-
że się ona rozwijać, może w niej 

przybywać mieszkańców. I to też 
należy brać pod uwagę, mając na 
myśli czy przepis umożliwi zwo-
łanie i przeprowadzenie prawo-
mocnego zebrania, czy osiągnię-
cie progu wymaganego kworum 
będzie w ogóle możliwe itd. A nie 
wychodzić z założenia, że sprawy 
sołeckie są tak błahe, że ktokol-
wiek (np. urzędnik z referatu rol-
nego urzędu gminy) może wpisać 
do projektu statutu sołectwa co-
kolwiek! Projekt statutu powinien 
pisać ktoś z przynajmniej elemen-
tarną znajomością prawa samo-
rządowego. 

Mieszkańcy nie mają 
zamkniętych ust

Aczkolwiek to nie sołtys i nie ra-
da sołecka, a nawet nie zebranie 
wiejskie uchwala statut swojego so-
łectwa albo zmiany w nim, bo jest to 
wyłączne uprawnienie rady gminy, 
to nie znaczy, że sołectwo nie ma 
nic do powiedzenia w sprawie swo-
jego statutu. Z przepisu art. 35 ust. 
1 ustawy o samorządzie gminnym 
wynika bowiem, że zanim rada gmi-
ny uchwali statut sołectwa, ma obo-
wiązek poddać jego projekt konsul-
tacji z mieszkańcami. Mieszkańcy, 
w tym sołtys i członkowie rady so-
łeckiej, mogą wtedy zgłaszać swo-
je uwagi i propozycje, jeśli z jakimiś 
rozwiązaniami nie zgadzają się, al-
bo kiedy w projekcie brakuje prze-
pisów normujących ważne sprawy, 
np. takie jak możliwość przewodni-
czenia zebraniu wiejskiemu nie tyl-
ko przez sołtysa. Ale niestety praw-
da jest taka, że robią to bardzo rzad-
ko. A protestują dopiero wtedy kie-
dy powstanie problem, albo kiedy  
z powodu nieżyciowego przepisu 
w statucie dochodzi do patu, które-
go w krótkim czasie nie jest w stanie 
rozwiązać ani samo sołectwo ani ra-
da gminy i wójt. 

Ewa Pełnia
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