
Z najœwie¿szych danych statystycz-
nych Ministerstwa Spraw Wewnêtrz-
nych i Administracji, udostêpnionych
w ostatnim dniu czerwca br., wynika,
¿e fundusz so³ecki w przysz³ym roku
bêdzie funkcjonowa³ w niespe³na po-
³owie gmin, bo mniej ni¿ po³owa rad
gmin uchwali³a na to zgodê (47 proc.)
A od 2009 r. ten wskaŸnik obni¿a siê.
Nie jest to spadek drastyczny, ale
trend spadkowy jest faktem. Nawet
jeœli weŸmie siê poprawkê na to, ¿e
Ministerstwo nie wy³¹czy³o z obliczeñ
gmin miejskich, w których w ogóle nie
ma so³ectw, tylko s¹ osiedla i dzielni-
ce (a przecie¿ fundusz nie ma do nich
zastosowania), to i tak bardzo du¿o
so³tysów i rad so³eckich wraz ze swo-
imi mieszkañcami nie bêdzie mia³o
mo¿noœci zadecydowania o tym, co
ma byæ zrealizowane w ich so³ectwie
w przysz³ym roku.

Ale to te¿ wcale nie oznacza, ¿e
w so³ectwach nale¿¹cych do tych
gmin, które wyrazi³y akceptacjê dla
funduszu, przedsiêwziêcia w przy-
sz³ym roku zaplanowane do sfinanso-
wania z funduszu so³eckiego s¹ za-
gwarantowane. Aby bowiem mog³y
byæ zrealizowane, trzeba spe³niæ wie-
le warunków; w pierwszej kolejnoœci
– warunki wymagane prawem; okre-
œlone nie tylko w ustawie z dnia 20 lu-
tego 2009 r. o funduszu so³eckim (Dz.
U. Nr. 52 poz. 420), ale tak¿e w usta-
wie z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rz¹dzie terytorialnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 wraz z póŸniejszy-
mi zmianami).

Co istotne, uruchomienie fundu-
szu i jego realizacja bynajmniej nie
zale¿y tylko od dobrej woli rady gmi-
ny, czyli od jej akceptacji dla fundu-
szu, wyra¿onej w formie uchwa³y
a tak¿e podjêtej w ustawowym termi-
nie. To zale¿y te¿ od wójta, ksiêgo-
wej, od mieszkañców so³ectwa, ale
przede wszystkim od so³tysa, od jego
determinacji, od umiejêtnego rozpla-
nowania wszystkich dzia³añ i od wie-
dzy na temat mechanizmu dzia³ania
funduszu i uwarunkowañ prawnych
oraz praktycznych. 

O tym, ¿e bardzo du¿o zale¿y
w³aœnie od so³tysów, œwiadcz¹ wy-
rywkowe dane z niektórych gmin

(niestety danych kompleksowych
obejmuj¹cych ca³¹ Polskê nie ma).
I tak na przyk³ad w gminie Grodzisk
Mazowiecki – jednej z najlepszych
na Mazowszu pod wzglêdem zarz¹-
dzania i wspieraj¹cej aktywnoœæ spo-
³ecznoœci lokalnych, wskaŸnik wyko-
rzystania puli œrodków przewidzia-
nych na so³ectwa z funduszu so³ec-
kiego w ub.r. wyniós³ zaledwie 38
proc. I nie jest to bynajmniej „zas³u-
ga” w³adz tej gminy, tylko sporej czê-
œci so³tysów, którzy nie dopilnowali
tego, co powinni. 

Bo przedsiêwziêcia przewidziane
do sfinansowania z funduszu so³ec-
kiego same siê nie zrealizuj¹. Uchwa-
³a rady gminy na „tak” dla funduszu
so³eckiego to dopiero pierwszy krok,
a nie jedyny. 

Dobry so³tys powinien nie tylko
sam wywi¹zaæ siê z formalnych obo-
wi¹zków, wynikaj¹cych z przepisów
prawnych, które na nim bêd¹ ci¹¿y³y.
Ale powinien tak¿e przypilnowaæ, aby
uchwalone przedsiêwziêcia nie zo-
sta³y „zapomniane” przez urz¹d gmi-

ny, aby zosta³y zapisane w odpowie-
dnich dzia³ach i pozycjach w przy-
sz³orocznym bud¿ecie. Trzeba te¿
ustaliæ z urzêdem gminy harmono-
gram realizacji przedsiêwziêæ uchwa-
lonych przez zebranie wiejskie we
wniosku przed³o¿onym wójtowi. A je-
œli ich wykonanie wi¹¿e siê np.
z przeprowadzeniem przetargu, to
trzeba monitowaæ gminê, pytaæ i upo-
minaæ siê o ten przetarg w odpowie-
dnim terminie, aby nie zaburzy³o to
harmonogramu realizacji przedsiê-
wziêcia, bo jeœli nie zostan¹ wykona-
ne do koñca roku bud¿etowego, to
pula pieniêdzy przypadaj¹cych so³ec-
twu przepadnie wraz z koñcem roku
bud¿etowego. Takie s¹ bowiem rygo-
ry ustawy o finansach publicznych.
Trzeba te¿ dogl¹daæ realizacji prac,
jeœli do ich wykonania zosta³a wybra-
na przez gminê jakaœ firma wykonaw-
cza, bo i z tym ró¿nie bywa, nie wszy-
stkie firmy s¹ solidne i terminowe,
a czasem z przyczyn niezale¿nych
mog¹ wyst¹piæ jakieœ perturbacje.
A opóŸnieñ czy niedoróbek nie mo¿-
na zostawiæ samych sobie, bo zazwy-
czaj oko prawdziwego gospodarza
so³ectwa wiêcej wypatrzy ni¿ oko
urzêdnika. 

Byæ mo¿e we wniosku uchwalo-
nym przez zebranie wiejskie, okreœla-
j¹cym jakie przedsiêwziêcia maj¹ byæ
sfinansowane z puli œrodków przypa-
daj¹cych na so³ectwo z funduszu,
wpisano te¿ udzia³ mieszkañców
w postaci robocizny. A wtedy trzeba
bêdzie te¿ zmobilizowaæ mieszkañ-
ców aby wziêli udzia³ w pracach,
które s¹ w stanie i mog¹ sami wyko-
naæ, takich np. jak malowanie œcian,
dowóz w³asnym sprzêtem materia³ów
budowlanych, porz¹dkowanie terenu
wokó³ itp. I to te¿ jest zadanie so³tysa.

Sam so³tys albo przy pomocy
cz³onków rady so³eckiej i mo¿e innych
mieszkañców powinien te¿ zorganizo-
waæ te prace, dopilnowaæ ich, byæ mo-
¿e poprosiæ o jak¹œ pomoc urz¹d gmi-
ny, gdy zajdzie potrzeba np. w kwestii
organizacji jakiegoœ transportu mate-
ria³ów itp. Bo nikt z so³tysa tych obo-
wi¹zków nie zdejmie. Znam so³tyskê,
która na propozycjê w³¹czenia do jed-
nego z projektów szkoleniowych w jej
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II gminie zagadnieñ zwi¹zanych w³a-
œnie z realizacj¹ funduszu so³eckiego,
ofuknê³a mnie – Po co to komu? I tak
wszyscy wiedz¹ o co chodzi? Tyle ¿e
w jej so³ectwie dziœ nie jest realizowa-
ne ¿adne przedsiêwziêcie z funduszu
so³eckiego, choæ rada gminy podjê³a
w ubieg³ym roku uchwa³ê na „tak” dla
funduszu so³eckiego. Bo so³tyska nie
dopilnowa³a! 

Jednak warto, aby tak¿e so³tysi
z gmin, które nie wyrazi³y zgody na
uruchomienie u siebie funduszu so-
³eckiego, mieli pe³n¹ wiedzê na temat
funduszu. Bo bez niej nie bêd¹ umie-
li przekonaæ w³adz swojej gminy, aby
i one posz³y przyk³adem gmin, które
fundusz u siebie maj¹ i go sobie
chwal¹. A jeœli nawet bêd¹ siê o fun-
dusz dopominaæ u siebie na przy-
sz³oœæ, to nie bêd¹ potrafili przedsta-

wiæ swoim radnym i wójtowi odpowie-
dnich argumentów. Choæ nie tylko sa-
me argumenty siê licz¹; determinacja
te¿ potrafi zmieniæ zdanie w³adz gmi-
ny. Jeœli so³tysi nie upominaj¹ siê
o fundusz, jeœli nie podejmuj¹ dysku-
sji na sesji rady gminy na ten temat,
to cudów nie ma. Z drugiej strony; ¿e-
by j¹ podj¹æ trzeba byæ uzbrojonym
w argumenty. Bo prawda jest taka, ¿e
w wielu gminach na sesji rady gminy
wcale nie ma dyskusji na temat fun-
duszu so³eckiego. Radni czêsto nie
maj¹ wiedzy, co to takiego jest ten
fundusz, jaki jest jego mechanizm,
a bywa s³ysz¹ nieprawdê, ¿e bud¿et
gminy zostanie uszczuplony. Albo pa-
da argument, ¿e fundusz so³ecki
oznacza rozproszenie œrodków bu-
d¿etu i zagra¿a inwestycjom gmin-
nym np., budowie dróg, albo ¿e to

œrodki wrzucone w b³oto, zmarnowa-
ne na g³upstwa. Jeœli so³tys nie wie,
¿e fundusz so³ecki to s¹ tylko œrodki
wydzielone w bud¿ecie gminy i nie
mog¹ byæ przeznaczone na g³upoty,
ale jedynie na zadania w³asne gminy,
czyli takie, które ona realizuje, to nie
przekona radnych. 

Scenariusz w gminach, w których
nie ma dyskusji i podejmuje siê decy-
zjê na „nie” jest zazwyczaj taki sam.
Jest przygotowana przez wójta
uchwa³a rady gminy, ¿e siê nie wyra-
¿a zgody œrodków funduszu so³eckie-
go w bud¿ecie gminy na przysz³y rok
bud¿etowy. So³tysi siedz¹ jak zaklêci,
wiêc radni, z których wiêkszoœæ nie
ma pojêcia, co to w ogóle jest ten fun-
dusz, automatycznie uchwalaj¹
uchwa³ê i sprawa jest zamkniêta.

Janina Jastrzêbiec

Przypomnijmy – pierw-
szym podstawowym wa-
runkiem prawnym reali-
zacji przedsiêwziêæ w so-
³ectwie z funduszu so³ec-
kiego w okreœlonym roku
bud¿etowym jest wyra¿e-
nie zgody przez radê
gminy na wydzielenie
w bud¿ecie gminy œrod-
ków tego funduszu. Zgo-
da ta musi mieæ formê
uchwa³y i musi byæ ona
podjêta w nieprzekraczal-
nym terminie do dnia 31
marca rok wczeœniej. Tak
wiêc na przyk³ad remont
œwietlicy wiejskiej z fundu-
szu so³eckiego w so³ectwie
X w gminie Y w roku 2012
bêdzie mo¿na realizowaæ
tylko wtedy, jeœli do dnia 31
marca 2011 rada gminy
Y wyrazi³a zgodê na wyo-
drêbnienie œrodków fundu-
szu so³eckiego w bud¿ecie
gminy Y na rok 2012. 

Jeœli rada uchwali³a
odmowê na wydzielenie
œrodków funduszu, albo
w ogóle nie podjê³a do dnia
31 marca br. ¿adnej uchwa-
³y w sprawie funduszu so-
³eckiego to oznacza, ¿e
w przysz³ym roku z tego
Ÿród³a nie bêdzie mo¿na re-
alizowaæ ani tej inwestycji
ani ¿adnej innej na terenie
¿adnego so³ectwa w ca³ej
gminie Y. 

(Nie oznacza to, ¿e tego
remontu nie bêdzie mo¿na
w ogóle w przysz³ym roku
zrealizowaæ. Jest to mo¿li-
we, jeœli so³ectwo ma sk³a-
dniki tzw. mienia gminnego
przekazane mu formalnie
przez gminê do zarz¹dza-
nia i korzystania i czerpie
z tego dochód, który prze-

znacza na cele so³ectwa.
Ale takich so³ectw nie jest
du¿o. Drugi przypadek, kie-
dy to bêdzie mo¿liwe, jest
taki, ¿e rada gminy na pod-
stawie art. 51 ust. 3 okreœli-
³a w statucie gminy upraw-
nienia jednostki pomocni-
czej (so³ectwa siê do nich
zaliczaj¹) do prowadzenia
swojej gospodarki finanso-
wej w ramach bud¿etu gmi-
ny. Na przyk³ad uchwali³a,
¿e so³ectwa otrzymuj¹, daj-

my na to 10 z³ w przelicze-
niu na mieszkañca z bu-
d¿etu gminy i mog¹ z tego
wykonywaæ takie to a takie
zadania w takim to a takim
zakresie zgodnie ze statu-
tem so³ectwa. A takich so-
³ectw te¿ nie jest zbyt wiele.
Przy tym s¹ gminy, które
anulowa³y te zapisy w sta-
tucie kiedy rada gminy jed-
norazowo uchwali³a zgodê
na fundusz so³ecki np.
w 2009 roku).

Termin – dzieñ 31 mar-
ca na uchwalenie przez ra-
dê gminy zgody na fundusz
so³ecki jest okreœlany w jê-

zyku prawnym jako „zawi-
ty”, czyli jest nieprzekra-
czalny. W praktyce ozna-
cza to, ¿e jeœli rada gminy
spóŸni siê choæby jeden
dzieñ z podjêciem uchwa³y
wyra¿aj¹cej zgodê na wy-
dzielenie w bud¿ecie gminy
na przysz³y rok œrodków
funduszu so³eckiego, to nie
bêdzie on móg³  byæ uru-
chomiony. A jeœli uchwali³a
np. brak zgody, a potem po
dniu 31 marca zmieni³a de-

cyzjê na pozytywn¹, to obo-
wi¹zywaæ bêdzie uchwa³a
podjêta w ustawowym ter-
minie czyli do dnia 31 mar-
ca, a wiêc fundusz so³ecki
nie bêdzie móg³ funkcjono-
waæ w ¿adnym so³ectwie
w tej gminie na dany rok.

Kolejny wa¿ny termin
to dzieñ 31 lipca, do
którego wójt jest zobo-
wi¹zany przekazaæ ka¿-
demu so³ectwu informa-
cjê jaka mu przypada
konkretna kwota z fundu-
szu so³eckiego na przy-
sz³y rok bud¿etowy (rok
bud¿etowy pokrywa siê

z rokiem kalendarzo-
wym). Oczywiœcie ma taki
obowi¹zek pod warunkiem,
¿e rada gminy uchwali³a
tam zgodê (w terminie usta-
wowym) na fundusz so³ecki
na przysz³y rok. 

Teraz po otrzymaniu tej
informacji so³tys, rada so-
³ecka i pozostali mieszkañ-
cy maj¹ tylko dwa miesi¹ce
na opracowanie wniosku,
który bêdzie zawiera³
przedsiêwziêcia do sfinan-
sowania ze œrodków fundu-
szu, opracowanie kalkulacji
czyli planu finansowego,
a wiêc co ile bêdzie koszto-
waæ a tak¿e uzasadnienie.
Przy tym te przedsiêwziê-
cia musz¹ byæ zadaniami
w³asnymi gminy. Nie mog¹
to byæ np. zadania powiatu,
województwa, albo innej
gminy. I tak np. remont
przystanków nale¿¹cych
terytorialnie do s¹siedniej
gminy, choæby z niej te¿ ko-
rzystali mieszkañcy so³ec-
twa nie wchodzi w rachubê.
Tak¿e póki co (tj. dopóki nie
zostanie znowelizowana
ustawa o funduszu so³ec-
kim, a trwaj¹ nad tym prace
w Senacie) nie mo¿na fi-
nansowaæ z funduszu
przedsiêwziêæ na terenie
s¹siednich so³ectw, np. re-
montu domu ludowego,
który s³u¿y mieszkañcom
nie jednego so³ectwa, ale
kilku s¹siednich, choæby
nale¿a³y do tej samej gmi-
ny.

Ale w tym czasie trzeba
nie tylko przygotowaæ ten
wniosek, tak¿e trzeba przy-
gotowaæ mieszkañców do
uchwalenia go na zebraniu
wiejskim. Zdarza siê bo-

Wa¿ne terminy
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IIIwiem, ¿e nie maj¹c wiedzy
o uwarunkowaniach np.
o takim wymogu, ¿e z fun-
duszu so³eckiego nie mo¿-
na wykonaæ wszystkich za-
dañ jakie wieœ by chcia³a
a tylko takie z nich, które
mieszcz¹ siê w katalogu
zadañ w³asnych gminy, ¿¹-
daj¹ rzeczy niemo¿liwych
do zrealizowania, niezgod-
nych z prawem, a bywa ¿e,
i po terminie ustawowym.
Czyli np. nie mo¿na remon-
towaæ œwietlicy zbudowanej
bezumownie na prywatnym
terenie, bo gmina nie ma do
niej tytu³u prawnego. Albo
nie mo¿na zak³adaæ cho-
dnika przy drodze powiato-
wej, bo to jest zadanie po-
wiatu a nie gminy. Trzeba
wiêc byæ przygotowanym
do wyjaœnienia mieszkañ-
com tych wszystkich uwa-
runkowañ, aby takie zebra-
nie nie zakoñczy³o siê cha-
osem i kompletn¹ klap¹
z powodu nie uchwalenia
niczego, albo uchwalenia
przedsiêwziêæ niezgodnych
z przepisami ustawowymi.
Bo ca³y nasz trud pójdzie

na marne, gdy¿ wadliwy
wniosek zostanie odrzuco-
ny przez wójta albo jego sfi-
nansowanie z funduszu so-
³eckiego zostanie zakwe-
stionowane przez Regio-
naln¹ Izbê Obrachunkow¹.

Przy tym trzeba pamiê-
taæ, ¿e zebranie wiejskie
uchwalaj¹ce wniosek musi
byæ prawomocne. Co to
oznacza? To mianowicie,
¿e musi spe³niaæ wymogi
statutu so³ectwa! A wiêc
m.in. musi byæ odpowiednio
wczeœniej og³oszone w so-
³ectwie i w sposób okreœlo-
ny w statucie so³ectwa. Na
przyk³ad, jeœli ma siê to
odbyæ przez wywieszenie
informacji na tablicy og³o-
szeñ u so³tysa i w okreœlo-
nych miejscach w so³ectwie
na tydzieñ co najmniej
przed terminem zebrania,
to te wymogi musz¹ byæ
spe³nione. Przede wszyst-
kim jednak musi byæ quo-
rum na zebraniu. Bez tego
podstawowego wymogu
uchwa³a zebrania uchwala-
j¹ca wniosek po prostu nie
bêdzie wa¿na. G³osowanie

oczywiœcie powinno byæ
jawne. 

Jednak nigdzie nie ma
zakazu zwo³ania dwóch
a nawet kilku zebrañ, na
których mo¿na przedysku-
towaæ sprawê, czyli potrak-
towaæ je jako informacyj-
no-wyjaœniaj¹ce, byle nie
koñczy³y siê one uchwa³¹
o przyjêciu takiego a takie-
go rozwi¹zania. A dopiero
potem mo¿na w spokoju
opracowaæ projekt wnio-
sku w wê¿szym gronie
przez so³tysa, byæ mo¿e
cz³onków rady so³eckiej
i te¿ jakiœ chêtnych mie-
szkañców. Jest wtedy
szansa, ¿e wniosek nie bê-
dzie b³êdny i zostanie  za-
aprobowany oraz uchwalo-
ny przed koñcem wrzeœnia
przez zebranie wiejskie.
A potem nikt z mieszkañ-
ców po terminie nie bêdzie
¿¹da³ jego zmiany.

Najwa¿niejszym wiêc
terminem, którego so³tys
musi bardzo pilnowaæ, bo
jego przekroczenie roz³o-
¿y na ³opatki wszelkie
plany zwi¹zane z realiza-

cj¹ zadañ z funduszu so-
³eckiego w przysz³ym ro-
ku to dzieñ 30 wrzeœnia.
To termin zawity podobnie
jak uchwa³a rady gminy
z dnia 31 marca, czyli nie-
przekraczalny. Przypom-
nijmy – obowi¹zek z³o¿e-
nia wójtowi do tego termi-
nu wniosku uchwalonego
przez zebranie wiejskie
i prawid³owego pod wzglê-
dem formalnym – spoczy-
wa na so³tysie. To jest wy-
móg nie wynikaj¹cy z do-
mniemania ani ze zwycza-
ju czy z innych przes³anek,
tylko obowi¹zek ustawo-
wy. Oczywiœcie nic w sen-
sie administracyjnym so³ty-
sowi nie grozi za zawalenie
tego terminu, ¿adna sank-
cja, ale bêdzie to trudne do
wyt³umaczenia zaniedba-
nie wobec mieszkañców,
moim zdaniem, kwalifikuj¹-
ce nawet do odwo³ania
przez mieszkañców, gdyby
mia³ te¿ na sumieniu za-
niedbania innych obowi¹z-
ków wynikaj¹cych ze statu-
tu so³ectwa.

Ewa Pe³nia

Warunek – zadania
w³asne gminy
W wielu so³ectwach, które mog¹ zadecydowaæ o przezna-
czeniu do koñca wrzeœnia br. œrodków funduszu so³eckie-
go na jakiœ cel na rok przysz³y, (bo rada gminy uchwali³a
zgodê na fundusz), trwaj¹ teraz gor¹czkowe narady na co
je przeznaczyæ. Ale to nie mo¿e byæ dowolne przeznacze-
nie. S¹ niestety uwarunkowania wynikaj¹ce z przepisu art.
1 ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu so³ec-
kim. Przepis ten okreœla, ¿e so³ectwa mog¹ je zadyspono-
waæ wy³¹cznie na zadania w³asne gminy. Treœæ tego
przepisu jest bowiem nastêpuj¹ca: „Œrodki funduszu prze-
znacza siê na realizacjê przedsiêwziêæ, które zg³oszone
we wniosku, o którym mowa w art. 4, s¹ zadaniami w³a-
snymi gminy, s³u¿¹ poprawie warunków ¿ycia mieszkañ-
ców i s¹ zgodne ze strategi¹ rozwoju gminy.”

Jednak w ustawie o funduszu so³eckim nie znajdziemy
wyjaœnienia, które to s¹ te zadania w³asne gminy. Aby do-
wiedzieæ siê tego trzeba siêgn¹æ do ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym. Katalog zadañ w³a-
snych gminy znajduje siê w art. 7 ust. 1 ustawy o samo-
rz¹dzie gminnym. S¹ to w szczególnoœci sprawy: 

1) ³adu przestrzennego, gospodarki nieruchomoœcia-
mi, ochrony œrodowiska i przyrody oraz gospodarki wod-
nej,

2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organiza-
cji ruchu drogowego,

3) wodoci¹gów i zaopatrzenia w wodê, kanalizacji,
usuwania i oczyszczania œcieków komunalnych, utrzyma-
nia czystoœci i porz¹dku oraz urz¹dzeñ sanitarnych, wysy-
pisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopa-
trzenia w energiê elektryczn¹ i ciepln¹ oraz gaz,

3a) dzia³alnoœci w zakresie telekomunikacji,

4) lokalnego transportu zbiorowego,
5) ochrony zdrowia,
6) pomocy spo³ecznej, w tym oœrodków i zak³adów

opiekuñczych,
7) gminnego budownictwa mieszkaniowego,
8) edukacji publicznej,
9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji

kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekrea-

cyjnych i urz¹dzeñ sportowych,
11) targowisk i hal targowych,
12) zieleni gminnej i zadrzewieñ,
13) cmentarzy gminnych,
14) porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli

oraz ochrony przeciwpo¿arowej i przeciwpowodziowej,
w tym wyposa¿enia i utrzymania gminnego magazynu
przeciwpowodziowego,
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IV 15) utrzymania gminnych obiektów i urz¹dzeñ u¿ytecz-
noœci publicznej oraz obiektów administracyjnych,

16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom
w ci¹¿y opieki socjalnej, medycznej i prawnej,

17) wspierania i upowszechniania idei samorz¹dowej,
w tym tworzenia warunków do dzia³ania i rozwoju jedno-
stek pomocniczych i wdra¿ania programów pobudzania
aktywnoœci obywatelskiej;

18) promocji gminy,
19) wspó³pracy i dzia³alnoœci na rzecz organizacji po-

zarz¹dowych (a tak¿e:
– osób prawnych i jednostek organizacyjnych dzia³aj¹-

cych na podstawie przepisów o stosunku Pañstwa do Ko-
œcio³a Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosun-
ku Pañstwa do innych koœcio³ów i zwi¹zków wyznanio-
wych oraz o gwarancjach wolnoœci sumienia i wyznania,
je¿eli ich cele statutowe obejmuj¹ prowadzenie dzia³alno-
œci po¿ytku publicznego;

– stowarzyszeñ jednostek samorz¹du terytorialnego;
– spó³dzielni socjalnych;
– spó³ek akcyjnych i spó³ek z ograniczon¹ odpowie-

dzialnoœci¹ oraz klubów sportowych bêd¹cych spó³kami
dzia³aj¹cymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25
czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 i Nr
151, poz. 1014), które nie dzia³aj¹ w celu osi¹gniêcia zy-
sku oraz przeznaczaj¹ ca³oœæ dochodu na realizacjê ce-
lów statutowych oraz nie przeznaczaj¹ zysku do podzia³u
miêdzy swoich cz³onków, udzia³owców, akcjonariuszy
i pracowników).

20) wspó³pracy ze spo³ecznoœciami lokalnymi i regio-
nalnymi innych pañstw.

Ale s¹ to bardzo ogólne sformu³owania i trzeba wy-
jaœnieñ, aby uszczegó³owiæ co siê za nimi kryje. So³ec-
twa, które chc¹ wyremontowaæ albo rozbudowaæ b¹dŸ
doposa¿yæ œwietlicê wiejsk¹ lub dom ludowy – na grun-
cie bêd¹cym w³asnoœci¹ gminy nie bêd¹ mia³y proble-
mu. To zgodnie z powszechnym przekonaniem nie ule-
ga w¹tpliwoœci. I jest to przekonanie s³uszne, bo w ka-
talogu zadañ w³asnych gminy s¹ m.in. sprawy kultury,
bibliotek gminnych i innych instytucji kultury (zgodnie
z przepisem art. 7 ust. 1 pkt. 9). Bez w¹tpienia wiêc
z funduszu so³eckiego bêdzie mog³a byæ zrealizowana
inicjatywa, która polega na: rozbudowie, remoncie,
zbudowaniu ³azienki, ewentualnie doposa¿eniu œwietli-
cy wiejskiej albo domu ludowego w zakup sprzêtów, te-
lewizora, komputerów, naczyñ kuchennych, kuchenki
gazowej, zlewu, urz¹dzeñ do æwiczeñ gimnastycznych,
do si³owni dla m³odzie¿y w œwietlicy itp. Zarówno bo-
wiem œwietlica wiejska jak i dom ludowy s¹ mieniem ko-
munalnym (a œciœlej szczególnym jego rodzajem zwa-
nym w prawie „mieniem gminnym”) i zaliczaj¹ siê do in-
stytucji kultury a poprawa ich funkcjonowania s³u¿y
sprawom kultury w gminie. 

Z ca³¹ pewnoœci¹ tak¿e organizacja imprez integruj¹-
cych mieszkañców np. urz¹dzenie obchodów Dni danej
miejscowoœci, imprez z okazji jakichœ rocznic historycz-
nych, Dnia Seniora, Dnia Dziecka, Dnia Matki itp. imprez

zwi¹zanych z miejscow¹ albo lokaln¹ tradycj¹  bêdzie mo-
g³a byæ sfinansowana tak¿e z puli pieniêdzy przypadaj¹-
cych na so³ectwo z funduszu so³eckiego, bo to równie¿ s¹
zadania w³asne gminy obejmuj¹ce sprawy kultury. 

W¹tpliwoœci nie ma te¿, gdyby so³ectwo chcia³o ze
œrodków funduszu so³eckiego sfinansowaæ na gruncie
gminy np. budowê placu zabaw dla dzieci albo uporz¹d-
kowaæ skwer: nasadziæ tam drzewa, krzewy, kwiaty, za-
instalowaæ ³awki, zbudowaæ fontannê itp. b¹dŸ wyremon-
towaæ park gminny, wyposa¿yæ go w latarnie, ³awki, zbu-
dowaæ kr¹g taneczny itp. Zgodnie bowiem z przepisem
art. 7 ust. 1 pkt. 19 do zadañ w³asnych gminy nale¿¹
m.in. sprawy terenów rekreacyjnych, a zgodnie z przepi-
sem art. 7 ust. 1 pkt.  12 – te¿ sprawy zieleni gminnej
i zadrzewieñ. 

Ale w¹tpliwoœci powstaj¹ kiedy w so³ectwie nie ma
gminnych urz¹dzeñ sportowych albo sali wiejskiej b¹dŸ
domu ludowego, a mieszkañcy zwyczajowo korzystaj¹
z urz¹dzeñ sportowych i pomieszczeñ nale¿¹cych do
organizacji pozarz¹dowych, a wrêcz one im s³u¿¹. Czy
np. so³ectwo mo¿e sfinansowaæ remont ogrodzenia tere-
nu remizy stra¿ackiej, znajduj¹cej siê na terenie bêd¹cym
w³asnoœci¹ Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej, w której jest sa-
la s³u¿¹ca nie tylko stra¿akom, ale w razie potrzeby tak¿e
wszystkim mieszkañcom. Albo czy mo¿e sfinansowaæ re-
mont szatni i natrysków przy stadionie sportowym nale¿¹-
cym do Ludowego Zespo³u Sportowego b¹dŸ klubu spo-
rtowego w swoim so³ectwie, z którego korzystaj¹ wszyscy
mieszkañcy, ale który nie jest w³asnoœci¹ gminy tylko LZS
albo klubu maj¹cego formalny status np. spó³ki z ograni-
czon¹ odpowiedzialnoœci¹? 

OdpowiedŸ jest pozytywna, bowiem w katalogu za-
dañ w³asnych gminy znajduje siê tak¿e wspó³praca
i dzia³anie na rzecz organizacji pozarz¹dowych. Wynika
to z przepisu art. 7 ust. 1 pkt. 10. Mo¿e byæ tylko pro-
blem z klubem sportowym. Jeœli nie dzia³a on w celu
osi¹gniêcia zysku oraz przeznacza ca³oœæ dochodu na
realizacjê celów statutowych oraz nie przeznacza zysku
do podzia³u miêdzy swoich cz³onków, udzia³owców
i pracowników (nie nale¿y myliæ z wynagrodzeniem), to
odpowiedŸ jest pozytywna. Jeœli jednak przeznacza
czêœæ dochodów na cele pozastatutowe albo zysk dzie-
li miêdzy udzia³owców, to niestety fundusz so³ecki nie
bêdzie móg³ byæ przeznaczony na  sfinansowanie re-
montu szatni i natrysków.

Tak¿e w przypadku ogrodzenia remizy stra¿ackiej
trzeba bêdzie w uzasadnieniu przedsiêwziêcia we wnio-
sku koniecznie napisaæ, ¿e budowa ogrodzenia bêdzie
s³u¿yæ ochronie sprzêtu przeciwpo¿arowego przed kra-
dzie¿ami a wiêc bêdzie s³u¿yæ ochronie przeciwpo¿aro-
wej. Sprawy ochrony przeciwpo¿arowej tak¿e bowiem
nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy zgodnie z przepisem
art. 7 ust. 1 pkt. 14. Rzecz w tym aby Regionalna Izba
Obrachunkowa nie zakwestionowa³a realizacji wniosku.
A czêsto umiejêtne sformu³owanie w uzasadnieniu wnio-
sku jest kluczem do sukcesu.

Janina Jastrzêbiec
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