
Z gruntu fa³szywy jest, niestety
czêsto spotykany, pogl¹d jakoby
organy gminy nie musia³y w ogóle
zaprz¹taæ swojej uwagi ¿adnymi
przepisami ustawy o funduszu so-
³eckim, jeœli postanowi³y, ¿e
w gminie nie bêdzie on funkcjono-
wa³. Gwoli wyjaœnienia tymi orga-
nami w gminie s¹: wójt pe³ni¹cy
rolê wykonawcz¹ i m.in. odpowie-
dzialny za przygotowanie projek-
tów uchwa³ dla rady gminy oraz
rada gminy, która jest organem
uchwa³odawczym. Dlaczego jest
to pogl¹d fa³szywy? Przede wszy-
stkim dlatego, gdy¿ z przepisu art.
1 ust. 1 tej ustawy wynika, ¿e ka¿-
da rada gminy, na terenie której
znajduj¹ siê so³ectwa, ma ustawo-
wy obowi¹zek wyra¿enia w odpo-
wiedniej formie prawnej swego
stanowiska w sprawie funkcjono-
wania funduszu so³eckiego
w swojej gminie na dany rok bu-
d¿etowy lub niefunkcjonowania
tego funduszu. 

Podkreœliæ nale¿y, ¿e jest to
obowi¹zek nie wynikaj¹cy z jakichœ
interpretacji, domys³ów czy speku-
lacji, tylko – wprost z ustawy. I na
radzie gminy ci¹¿y ów obowi¹zek
niezale¿nie czy jest ona za fundu-
szem, czy przeciwko! Niezale¿nie
czy rada gminy i wójt chc¹, czy nie
chc¹, aby zebrania wiejskie w so-
³ectwach w ich gminie, mia³y mo¿-
noœæ bezpoœrednio decydowania
o przeznaczeniu niewielkiej, bo
najczêœciej zaledwie kilkuprocen-
towej czêœci bud¿etu gminy – to
maj¹ ustawowy obowi¹zek zajêcia
formalnego stanowiska w tej spra-
wie! Musz¹ je wyraziæ bowiem nie
tylko, gdy s¹ przychylni wobec ta-
kiej formy upodmiotowienia mie-
szkañców, ale i w tym przypadku,
gdy nie chc¹ dopuœciæ mieszkañ-
ców do udzia³u w decydowaniu
o jakichkolwiek, nawet najmniej-
szych wydatkach z bud¿etu gminy
w ich so³ectwach! 

Przepis ten ma bowiem nastê-
puj¹ce brzmienie: „Rada gminy
rozstrzyga o wyodrêbnieniu
w bud¿ecie gminy œrodków sta-
nowi¹cych fundusz so³ecki,
zwany dalej „funduszem”, do
dnia 31 marca roku poprzedza-
j¹cego rok bud¿etowy, podej-
muj¹c uchwa³ê, w której wyra¿a
zgodê albo nie wyra¿a zgody
na wyodrêbnienie funduszu
w roku bud¿etowym.” W jêzyku

prawnym takie zaœ oto sformu³o-
wanie, ¿e rada gminy podejmuj¹c
uchwa³ê: „wyra¿a zgodê albo nie
wyra¿a zgody na wyodrêbnienie
funduszu” nie jest opisem infor-
muj¹cym o tym, ¿e rada mo¿e wy-
raziæ zgodê na fundusz albo mo¿e
jej nie wyraziæ. Tylko, ¿e ma ona
ustawowy obowi¹zek wyraziæ albo
zgodê, albo brak zgody na funk-
cjonowanie w swojej gminie fun-
duszu so³eckiego. Jest wiêc zobli-
gowana albo sformu³owaæ swoje
stanowisko na „tak”, albo na „nie”

i nie mo¿e nie zaj¹æ ¿adnego sta-
nowiska. 

Co istotne stanowisko rady gmi-
ny jakie by nie by³o, musi byæ for-
malnie wyra¿one tj. w formie
uchwa³y i w odpowiednim terminie.
Tak wiêc to nie mo¿e byæ kuluaro-
wa rozmowa radnych, choæby byli
w pe³nym sk³adzie albo w liczbie
stanowi¹cej kworum, która siê za-
koñczy nieformalnym postanowie-
niem o odmowie zgody na fundusz
(a wiêc nie maj¹cym odpowiedniej
formy prawnej). Jeœli w ustawo-
wym terminie rada gminy nie
podejmie bowiem ¿adnej formalnej
decyzji czyli uchwa³y w tej sprawie,
bêdzie to z³amanie w/w przepisów
ustawy o funduszu so³eckim.

Nawet gdyby jednak radni pod-
jêli jawn¹ dyskusjê na forum sesji
i opowiedzieli siê przeciwko fundu-
szowi, ale obrady te¿ nie zostan¹
zakoñczone formaln¹ decyzj¹, to
tak samo bêdzie to z³amanie prze-
pisów ustawy o funduszu so³eckim.
Powinno byæ bowiem potraktowa-
ne przez organ nadzoru jako nie
podjêcie ¿adnej uchwa³y i w zwi¹z-
ku z tym uznane za z³amanie usta-
wowego obowi¹zku wynikaj¹cego
z przepisu art. 1 ust. 1 ustawy
o funduszu so³eckim. 

Tak wiêc w ka¿dym przypadku:
czy gmina postanowi, ¿e so³ectwa
bêd¹ decydowaæ o przeznaczeniu
œrodków wydzielonych w bud¿ecie
gminy nazywaj¹cych siê funduszem
so³eckim, czy postanowi, ¿e w bu-
d¿ecie nie bêdzie wydzielonych œrod-
ków funduszu so³eckiego – rada gmi-
ny ma obowi¹zek owo „tak” albo owo
„nie” wyraziæ w odpowiedniej formie
prawnej czyli w formie uchwa³y. 

Uchwa³a po terminie 
= brak uchwa³y

Przy tym rada gminy musi
uchwa³ê na „tak” albo na „nie” dla

Nie mo¿e 
byæ ani „tak”,

ani „nie”

Projekt dofinansowany ze œrodków
Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 

MMMMIIII LLLLCCCCZZZZEEEENNNNIIII EEEE     RRRRAAAADDDDYYYY     GGGGMMMMIIIINNNNYYYY

a
b
c
 
f
u
n
d
u
s
z
u
 
s
o
ł
e
c
k
ie

g
o

IZ funduszem so³eckim ku odnowie wsi



a
b
c
 
f
u
n
d
u
s
z
u
 
s
o
ł
e
c
k
ie

g
o

II funduszu so³eckiego podj¹æ ka¿de-
go roku w nieprzekraczalnym ter-
minie do dnia 31 marca r. Warto
przy tym wiedzieæ, ¿e bêdzie ona
dotyczy³a nastêpnego roku bud¿e-
towego, a nie tego w którym
uchwa³a jest podejmowana.
(W ustawie o finansach publicz-
nych rok bud¿etowy pokrywa siê
z rokiem kalendarzowym.)

Termin nieprzekraczalny w jêzy-
ku prawniczym nazywa siê „zawi-
tym”, okreœlanym tak¿e jako „pre-
kluzyjny”. Co to jednak w praktyce
oznacza? Otó¿ nieprzekraczalnoœæ
tego terminu oznacza, ¿e uchwa³a
podjêta po dniu 31 marca nie bê-
dzie mia³a mocy prawnej, a wiêc
de facto nie bêdzie wa¿na i dlatego
nie bêdzie obowi¹zywaæ. Jeœli
wiêc rada gminy podejmie nawet
uchwa³ê na „tak” dla funduszu so-
³eckiego, ale uczyni to choæby je-
den dzieñ po terminie ustawowym,
to uchwa³a ta nie bêdzie mia³a mo-
cy prawnej. 

Pierwsze w powy¿szej kwestii
wypowiedzia³o siê Kolegium RIO
w Rzeszowie w dniu 9 paŸdzierni-
ka 2009 r. (nr. powy¿szej uchwa³y
Kolegium RIO: XXVI/6975/2009).
A mianowicie uzna³a ona uchwa³ê
Rady Gminy w J. P. z dnia 2 wrze-
œnia 2009 r. w sprawie wyodrêbnie-
nia funduszu so³eckiego w bud¿e-
cie gminy J.P. na rok 2010 za nie-
wa¿n¹, poniewa¿ podjêta zosta³a
po terminie ustawowym. (Nale¿y
wyjaœniæ, ¿e w pierwszym roku
obowi¹zywania ustawy o funduszu
so³eckim czyli w 2009 r. przepis art.
6 ustawy ustanawia³ wyj¹tkowy ter-
min na uchwalenie uchwa³y na
„tak” albo na „nie” dla funduszu so-
³eckiego w nastêpnym roku bud¿eto-
wym – na dzieñ 31 czerwca 2009 r.
Podyktowane to zosta³o wymoga-
mi realiów, poniewa¿ ustawa o fun-
duszu so³eckim uchwalona w dniu
20 lutego 2009 r., zosta³a og³oszo-
na dopiero w dniu 31 marca 2009 r.
i terminem, od którego zaczê³a
obowi¹zywaæ by³ nastêpny dzieñ 1
kwietnia 2009 r. Rady gmin nie
mia³yby wiêc czasu, aby zapoznaæ
siê z przepisami ustawy i zastoso-
waæ ich w praktyce.) W uzasadnie-
niu do decyzji uchylaj¹cej uchwa³ê
Rady Gminy J.P. Kolegium RIO
w Rzeszowie stwierdzi³o m.in.
„W omawianej uchwale Rada
Gminy J.P. postanowi³a wyraziæ
zgodê na wyodrêbnienie w bu-
d¿ecie gminy J.P. na 2010 r.
œrodków funduszu so³eckiego.
Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy

z dnia 20 lutego 2009 r. o fundu-
szu so³eckim rada gminy roz-
strzyga o wyodrêbnieniu w bu-
d¿ecie gminy œrodków stano-
wi¹cych fundusz so³ecki zwany
dalej „funduszem” do dnia 31
marca roku poprzedzaj¹cego
rok bud¿etowy. W myœl z kolei
art. 6 cytowanej ustawy w 2009 r.
rada gminy podejmuje uchwa³ê,
o której mowa w art. 1 ust. 1 do
dnia 30 czerwca. Zgodnie z po-
wo³anymi przepisami ustawy ra-
da gminy posiada legitymacjê
prawn¹ do wyra¿enia zgody
w 2009 r. na wyodrêbnienie
w bud¿ecie gminy œrodków fun-
duszu so³eckiego do dnia 30
czerwca 2009 r. Termin ten
wskazany w ustawie o funduszu
so³eckim ma charakter terminu
zawitego, prekluzyjnego, który

charakteryzuje siê szczególnym
rygoryzmem prawnym. Po up³y-
wie okreœlonego ustawowo ter-
minu do wykonania okreœlone-
go uprawnienia, nastêpuje wy-
gaœniêcie uprawnienia przys³u-
guj¹cego okreœlonemu podmio-
towi. Rada Gminy J.P. podejmu-
j¹c uchwa³ê o wyra¿eniu zgody
na wyodrêbnienie w bud¿ecie
gminy J.P. na 2010 œrodków fun-
duszu so³eckiego w dniu 2
wrzeœnia 2009 r. nie posiada³a
ju¿ zawartego w ustawie upraw-
nienia do wyra¿enia takiej woli.
Termin bowiem uprawniaj¹cy
organ stanowi¹cy do zajêcia
stanowiska w tym przedmiocie
up³yn¹³ w dniu 30 czerwca 2009
r.” 

Tak wiêc na gruncie prawnym
uchwa³a rady gminy podjêta po
ustawowym terminie, niezale¿nie
od jej treœci, w praktyce daje taki
skutek, jakby rada gminy nic nie
uchwali³a. Czyli oznacza z³amanie
ustawowego obowi¹zku zajêcia sta-
nowiska w kwestii wyodrêbnienia
w bud¿ecie gminy funduszu so³ec-
kiego na nastêpny rok bud¿etowy. 

Tak samo bêdzie w przypadku,
gdy rada gminy uchwali „nie” dla
funduszu so³eckiego, ale spóŸni
siê i uczyni to kilka dni póŸniej np.
w dniu 9 kwietnia, tak jak to uczyni-
³a w ub.r. Rada Gminy w Rz.,
w woj. ³ódzkim. Taka uchwa³a tak-
¿e nie bêdzie wa¿na. I skutek pra-
wny bêdzie taki, jakby rada gminy
z³ama³a ustawê i nie wyrazi³a w for-
mie uchwa³y ¿adnego stanowiska
w sprawie funduszu.

Rady gmin, które ani nie podjê-
³y uchwa³y na „tak”, ani na „nie”,
powinny siê nawet liczyæ ze
wszczêciem postêpowania nadzor-
czego przez w³aœciw¹ Regionaln¹
Izbê Obrachunkow¹, albo przez
wojewodê, gdy¿ jest to istotne na-
ruszenie prawa, tak jak stwierdzi³
wojewoda ³ódzki w odniesieniu do
Rady Gminy w Rz. w ub.r. Wojewo-
da ³ódzki w zwi¹zku ze wszczêtym
postêpowaniem nadzorczym doty-
cz¹cym nie podjêcia przez Radê
Gminy Rz. uchwa³y w sprawie wy-
odrêbnienia lub nie wyodrêbnienia
w bud¿ecie gminy Rz. funduszu
so³eckiego w terminie do dnia 31
marca 2010 r. (zosta³a ona podjêta
na „nie” w 9 dni póŸniej) zada³
przewodnicz¹cemu rady gminy py-
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IIItanie, jakie by³y tego przyczyny. Ar-
gumenty przewodnicz¹cego rady
gminy, ¿e sesja nie mog³a siê
odbyæ w miesi¹cu marcu „z przy-
czyn organizacyjnych i obiek-
tywnie niemo¿liwych do przewi-
dzenia” oraz i¿ „kwestionowana
uchwa³a ma w istocie charakter
instrukcyjno-porz¹dkowy, gdy¿
z uwagi na brak wniosków so-
³ectw w bud¿ecie gminy fun-
dusz so³ecki i tak nie zosta³by
wyodrêbniony” – zosta³y bez
ogródek uznane przez wojewodê
³ódzkiego w rozstrzygniêciu
nadzorczym, podjêtym w dniu 15
maja br. (sygn. rozstrzygniêcia –
PNK.I.0911/213/10) za „nie zas³u-
guj¹ce na uwzglêdnienie”. Woje-
woda uchylaj¹c uchwa³ê Rady
Gminy Rz. powo³uj¹c siê na przepis
art. 1 ust.1 ustawy z dnia 20 lutego
2009 r. o funduszu so³eckim stwier-
dzi³ w uzasadnieniu do swego roz-
strzygniêcia: „Powy¿szy przepis
w sposób jasny i precyzyjny wy-
znacza termin w jakim rada gmi-
ny jest uprawniona do podjêcia
przedmiotowej uchwa³y. Podej-
muj¹c uchwa³ê po up³ywie ter-
minu okreœlonego w ustawie
o funduszu so³eckim Rada Gmi-
ny Rz. naruszy³a przywo³any
przepis w istotny sposób, po-
niewa¿ okreœlony w nim termin
do podjêcia uchwa³y w sprawie
wyra¿enia albo nie wyra¿enia
zgody na wyodrêbnienie fundu-
szu nale¿y zaliczyæ do grupy
œciœle reguluj¹cych procedurê
podejmowania uchwa³.” 

Tak¿e du¿o do myœlenia powin-
ny daæ radom gmin uchwa³y Kole-
giów Regionalnych Izb Obrachun-
kowych, które sprawuj¹c nadzór
nad zgodnoœci¹ z prawem m.in.
uchwa³ podejmowanych przez rady
gmin w kwestiach finansowych,
stwierdzi³y za niezgodne z prawem
uchwa³y podjête po terminie usta-
wowym w sprawie wyodrêbnienia
w bud¿ecie gminy œrodków fundu-
szu so³eckiego, niezale¿nie od te-
go czy rady w uchwa³ach wyra¿a³y
zgodê na owo wyodrêbnienie fun-
duszu czy nie. 

Szczególn¹ uwagê sprawie po-
œwiêci³o Kolegium RIO w Krako-
wie, wypowiadaj¹c siê na ten te-
mat wielokrotnie. I tak w uchwale
z dnia 24 maja 2010 r. (nr: KI-
411/132/10) Kolegium stwierdzi³o,
¿e uchwa³a Rady Miejskiej w D.
w sprawie wyodrêbnienia funduszu
so³eckiego w bud¿ecie gminy D. na
2011 r. podjêta w dniu 27 kwietnia

2010 r. jest niewa¿na z uwagi na
przekroczenie ustawowego termi-
nu. Równie¿ w uchwale podjêtej
w tym samym dniu (nr KI-
411/139/10) w sprawie uchwa³y
Rady Miejskiej w Cz. z dnia 30
kwietnia 2010 r. , w której nie wyra-
zi³a ona zgody na wyodrêbnienie
w bud¿ecie gminy Cz. na 2011 r.
œrodków funduszu so³eckiego Ko-
legium orzek³o, ¿e jest ona niewa¿-
na tak¿e z powodu przekroczenia
przez radê ustawowego terminu,
którym jest (pocz¹wszy od 2010 r.
– przypis red.) dzieñ 31 marca. 

Kolejne decyzje uniewa¿niaj¹ce
uchwa³y rady gmin w kwestii fun-
duszu so³eckiego Kolegium RIO
w Krakowie podjê³o w dniach 9 i 23
czerwca 2010 (KI-411/156/10 oraz
KI-411/157/10). Powodem by³o
tak¿e przekroczenie ustawowego
terminu przez rady gmin. W pierw-
szym przypadku Rada Gminy L.
nie wyrazi³a zgody na fundusz so-
³ecki, w drugim – Rada Gminy
w Rz. S. wyrazi³a na to zgodê. Ale
nie mia³o to znaczenia; jedyny
wp³yw na niewa¿noœæ obu tych
uchwa³ mia³o natomiast przekro-
czenie ustawowego terminu podjê-
cia uchwa³ (podobnie jak w przy-
padkach uchwa³ Rad Miejskich
w D. oraz w Cz.). Efekt zaœ jest
identyczny – niezale¿nie od tego
czy rada gminy wyrazi zgodê czy
nie na fundusz so³ecki to podjêcie
uchwa³y po ustawowym terminie
31 marca skutkuje tym, ¿e jest ona
niewa¿na i w nastêpstwie w bud¿e-
cie danej gminy nie bêdzie mo¿na
wyodrêbniæ œrodków funduszu so-
³eckiego, bo nie bêdzie do tego
podstawy.

Milczenie 
nie bez znaczenia

W odpowiedzi na te argumenty
nieraz mo¿na us³yszeæ uwagê: „No
i co z tego, skoro skutek praktycz-
ny niepodjêcia uchwa³y czy podjê-
cia jej po terminie bêdzie taki sam
jakby rada gminy wype³ni³a usta-
wowy obowi¹zek i w terminie
uchwali³a formalny brak zgody na
fundusz?” Otó¿ niezupe³nie jest to
bez znaczenia, czy rada w terminie
nie wyrazi zgody na fundusz so³ec-
ki, czy nie podejmie wcale ¿adnej
uchwa³y. 

Co prawda nie wyobra¿am so-
bie aby uporczywe milczenie rady
gminy w tej kwestii zosta³o np. za-
kwalifikowane jako powtarzaj¹ce

siê istotne naruszenie ustaw, które
zgodnie z przepisem art. 96 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa-
morz¹dzie gminnym mo¿e dopro-
wadziæ do tego, ¿e Sejm, na wnio-
sek premiera, mo¿e w drodze
uchwa³y rozwi¹zaæ radê gminy.
Oczywiœcie jeszcze siê to nie zda-
rzy³o i z pewnoœci¹ nie zdarzy siê. 

Ale na pewno milczenie rady
gminy w tym wzglêdzie wp³ynie ne-
gatywnie na klimat spo³eczny pa-
nuj¹cy w gminie, na relacje miêdzy
so³tysem i mieszkañcami z jednej
strony, a rad¹ oraz wójtem z dru-
giej. W mojej ocenie wp³ynie te¿
niekorzystnie na wizerunek gminy,
na postrzeganie czy ludzie pe³ni¹-
cy w niej w³adzê faktycznie rozu-
miej¹ ideê pomocniczoœci, czy s¹
sk³onni w niewielkim stopniu
podzieliæ siê z mieszkañcami swo-
imi zadaniami i pieniêdzmi z bu-
d¿etu gminnego na ich wykonanie.
Czy tylko deklaruj¹ s³ownie swoje
przywi¹zanie do demokracji, ale s¹
to zapewnienia bez pokrycia. Tak-
¿e w tej sytuacji gdy gmina przeka-
zuje so³ectwom czêœæ zadañ
i œrodki wedle starych zasad wy-
pracowanych na podstawie art. 51
ust. 3 ustawy o samorz¹dzie gmin-
nym przed wejœciem w ¿ycie usta-
wy o funduszu so³eckim, nie decy-
duj¹c siê na fundusz so³ecki jawna
dyskusja na forum rady na ten te-
mat jest nie tylko obowi¹zkowa, ale
wskazana. Pozwoli bowiem wyja-
œniæ powody pozostania przy sta-
rym systemie gospodarki finanso-
wej so³ectw i przekonaæ, ¿e jest to
korzystne i dla mieszkañców i dla
bud¿etu gminy.

Poza tym dziœ ju¿ w trzecim ro-
ku funkcjonowania funduszu so³ec-
kiego, po akcji informacyjnej Rady
Krajowej Krajowego Stowarzysze-
nia So³tysów, Wielkopolskiego Sto-
warzyszenia So³tysów, Stowarzy-
szenia Lokalnych Liderów Grup
Obywatelskich, po wydanych roz-
strzygniêciach nadzorczych woje-
wodów a tak¿e po wyrokach s¹-
dów administracyjnych i stanowi-
skach RK RIO w tej kwestii oraz pi-
smach wyjaœniaj¹cych Minister-
stwa Spraw Wewnêtrznych i Admi-
nistracji ju¿ nie mo¿na siê t³uma-
czyæ niewiedz¹.

Liczby k³uj¹ w oczy

Tymczasem przestrzeganie tego
ustawowego obowi¹zku przez ra-
dy gmin nie wygl¹da najlepiej. We-
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IV d³ug danych Ministerstwa Spraw
Wewnêtrznych i Administracji
w 2009 r. w ustawowym terminie
a¿ 25,46 proc rad gmin nie podjê-
³o ¿adnych uchwa³ w sprawie wyo-
drêbnienia lub nie wyodrêbnienia
w bud¿ecie swojej gminy. Do obli-
czeñ, które da³y taki wynik wziêto
wszystkie gminy, tak¿e miasta,
w których granicach administracyj-
nych nie ma so³ectw, co oczywi-
œcie zawy¿a liczbê gmin ³ami¹cych
ustawê. Niemniej z uwagi na wy-
sok¹ liczbê ogóln¹ 2479 gmin
w Polsce, dane MSWiA z w/w za-
strze¿eniem pozwalaj¹ na pokaza-
nie ogólnej tendencji. Najgorzej
w 2009 r. pod tym wzglêdem by³o
w woj. dolnoœl¹skim, poniewa¿
tam wg danych MSWiA nie zada³o
sobie fatygi a¿ 49,11 proc. gmin.
Drugie miejsce na tej niechlubnej
liœcie zajê³o województwo œl¹skie;
tam niewiele mniej, bo wed³ug Mi-
nisterstwa a¿ 44,91 proc. gmin nie
podjê³o ¿adnej uchwa³y. W woj.
warmiñsko-mazurskim odsetek ta-
kich gmin wg resortu wyniós³
40,52 proc, a na czwartej pozycji
by³o woj. mazowieckie, w którym
a¿ 36,31 proc. rad gmin nie zada-
³o sobie trudu i w ogóle siê nie od-
nios³o do kwestii zaistnienia lub
nie funduszu w ich gminach.
W niechlubnej czo³ówce znalaz³o
siê tak¿e woj. pomorskie, gdzie
30,89 proc. rad gmin nie podjê³o
¿adnej uchwa³y ani na „tak”, ani na
„nie”. 

W kolejnym 2010 roku wskaŸnik
rad gmin, które zignorowa³y ów
ustawowy obowi¹zek formalnego
zadecydowania na „tak albo na
„nie” wzrós³ wg. MSWiA do 29,3
proc. w skali kraju. Nadal najwiêcej
rad gmin z województwa dolnoœl¹-
skiego, bo a¿ 52 proc. czyli o pra-
wie 3 proc. wiêcej ni¿ w 2009 r. zi-
gnorowa³o sprawê. W woj. warmiñ-
sko-mazurskim odsetek rad gmin,
które w ogóle nie podjê³y uchwa³y
wzrós³ o ponad 6 proc. do 47 proc.,

a w woj. œl¹skim wyniós³ 44 proc.,
tylko o nieca³y jeden proc. mniej
ni¿ rok wczeœniej. Na Mazowszu
sytuacja te¿ siê nie poprawi³a – bo
w 2010 r. nadal 36 proc. rad gmin
nie podjê³o ¿adnej uchwa³y. Nato-
miast w woj. pomorskim w 2010 r.
– wskaŸnik rad gmin, które nie
podjê³y ¿adnej uchwa³y w sprawie
wyodrêbnienia w swoim bud¿ecie
œrodków funduszu wzrós³ a¿ o po-
nad 6 proc. – do 37 proc.

W bie¿¹cym roku sytuacja
w skali ca³ego kraju pod tym wzglê-
dem trochê siê poprawi³a, bowiem
odsetek rad gmin, które zignorowa-
³y ów ustawowy obowi¹zek spad³
do 24 proc. Nadal prym wiedzie tu
woj. œl¹skie, gdzie 40 proc. rad
gmin nie podjê³o ¿adnej uchwa³y
w sprawie wyodrêbnienia funduszu
so³eckiego na 2012 r. w swojej
gminie. W woj. pomorskim wcale
nie wypowiedzia³o siê 33 proc.
proc. rad gmin, w woj. warmiñsko-
mazurskim – 31 proc., w woj. dol-
noœl¹skim – 28 proc., a w woj. ku-
jawsko-pomorskim i mazowieckim
– 27 proc. 

Po co to obarczanie dodatko-
wym obowi¹zkiem rad gmin, czy to
nie jest zbêdna fatyga, zwa¿ywszy
na to, ¿e przewodnicz¹cy rady
gminy musz¹ zwo³aæ w odpowie-
dnim terminie sesjê, przygotowaæ
wczeœniej formaln¹ uchwa³ê wraz
z uzasadnieniem i odpowiedzieæ
na ewentualne pytania. 

¯eby ksiêgowa gminy musia³a
w projekcie bud¿etu odpowiednio
sklasyfikowaæ konkretne wydatki
ze œrodków funduszu so³eckiego,
zapisuj¹c je w planach finanso-
wych jednostek bud¿etowych
w ujêciu na dzia³y i rozdzia³y, co
jest bardziej pracoch³onne ni¿ gdy-
by by³ to fundusz celowy ujêty w ra-
mach jednego dzia³u? 

Dla zasady? ¯eby tylko formal-
noœciom sta³o siê zadoœæ? 

Otó¿ nie! Obowi¹zek podjêcia
uchwa³y w sprawie funduszu so-

³eckiego przez radê gminy nieza-
le¿nie czy wyrazi zgodê na fun-
dusz so³ecki czy nie – wynika z ca³-
kiem innego powodu. Mianowicie
jest podyktowana przez ustawo-
dawcê intencj¹ sk³onienia organów
gmin do podjêcia jawnej dyskusji
czy wydzieliæ w bud¿ecie gminy
œrodki do dyspozycji so³ectw czy
nie. 

Przede wszystkim chodzi o to,
aby dyskusja ta odby³a siê na fo-
rum rady gminy z udzia³em wszyst-
kich zainteresowanych, a wiêc nie
tylko w gronie samych radnych,
wójta i skarbnika, ale te¿ mie-
szkañców, w tym reprezentuj¹cych
ich so³tysów. Tylko taka jawnoœæ
spowoduje rzeczow¹ wymianê
zdañ na temat charakteru fundu-
szu, pozwoli wyjaœniæ, ¿e fundusz
to nie s¹ œrodki zabrane gminie na
jakieœ nie wiadomo jakie „fanaberie
so³tysów”, ¿e nie s¹ to pieni¹dze
„wyrzucone w b³oto”, albo „zmarno-
wane na g³upstwa” – jak czêsto
jest przedstawiane. Tylko, ¿e s¹ to
œrodki jedynie wskazane w bud¿e-
cie gminy, o których przeznaczeniu
zadecyduj¹ mieszkañcy so³ectw,
a nie wyrw¹ je z tego bud¿etu i nie
roztrwoni¹ na drugorzêdne potrze-
by. Poza tym, mieszkañcy nie bêd¹
nimi fizycznie dysponowaæ, tylko
s³u¿by finansowe gminy jako, ¿e s¹
to normalne œrodki bud¿etowe. Nie
bêd¹ one potem wydawane przez
so³ectwa na nie wiadomo jakie wy-
datki, tylko wy³¹cznie na zadania
w³asne gminy, czyli na takie zada-
nia, które ona sama realizuje i ma
ustawowy obowi¹zek realizowaæ.
A wiêc absurdem jest nazywanie
tych wydatków wskazanych przez
mieszkañców za „wyrzucanie
w b³oto” albo za „fanaberie”, bo to
oznacza³oby, ¿e rada gminy i wójt
realizuj¹c wszystkie inne wydatki
z bud¿etu gminy te¿ wyrzucaj¹ je
w b³oto i te¿ spe³niaj¹ swoje fana-
berie. 
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