
Gospodarka finansowa so³ectw mo¿e byæ prowadzona
w oparciu o trzy Ÿród³a finansowania. 

� Jednym z najczêœciej obecnie stosowanych rozwi¹-
zañ jest wyodrêbnienie œrodków do dyspozycji so³ectw
w bud¿ecie gminy w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20
lutego 2009 r. o funduszu so³eckim (Dz. U. Nr 52, poz.
420). Wysokoœæ tych œrodków obliczana jest wedle wzoru
matematycznego
znajduj¹cego siê
w ww. ustawie,
a uruchomienie
funduszu zale¿y
od licznych zapi-
sanych w ustawie
rygorów. I mo¿e,
choæ nie musi,
byæ on urucha-
miany ka¿dego
roku, na przysz³y
rok bud¿etowy. 

� So³ectwa
mog¹ tak¿e pro-
wadziæ gospo-
darkê finansow¹ 
wedle uprawnieñ
o k r e œ l o n y c h
przez radê gminy
w statucie gminy,
przy czym musi
siê to odbywaæ
w ramach bud¿e-
tu gminy, tak sa-
mo jak w przypad-
ku funduszu so-
³eckiego. Wbrew
pozorom rozwi¹-
zanie to ró¿ni siê
jednak znacz¹co
od funduszu so-
³eckiego. W tym przypadku podstawa prawna okreœlenia
owych uprawnieñ bêdzie inna ni¿ w przypadku funduszu
so³eckiego. Nie bêdzie to bowiem ustawa o funduszu so-
³eckim, ale przepis art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 wraz z póŸniejszymi zmianami). Podstawowa
ró¿nica merytoryczna polega na tym, ¿e organy gminy tj.
wójt i rada gminy nie mog¹ zmieniæ decyzji zebrania wiej-
skiego, które uchwali³o poprawny formalnie wniosek
o przeznaczeniu na okreœlone zadania kwoty funduszu
so³eckiego. Wójt jest zobligowany do realizacji poprawne-
go wniosku zebrania wiejskiego, zgodnego z wymogami
ustawowymi. Natomiast w drugim przypadku rada gminy
ma decyduj¹cy g³os o przeznaczeniu œrodków przy

uchwalaniu bud¿etu gminy i za³¹czników, choæ najpierw to
so³ectwo przedstawia projekt rozdysponowania przypada-
j¹cej mu kwoty. Mo¿e bowiem nie zgodziæ siê z propozy-
cj¹ so³ectwa i ostatecznie wprowadziæ zmiany do propozy-
cji so³ectwa. Ponadto kwoty przydzielane na so³ectwo za-
zwyczaj s¹ sztywno ustalane i nie maj¹ zwi¹zku z docho-
dem gminy uzyskanym w poprzednich latach. Szczegó³o-

wych rozwi¹zañ
dotycz¹cych obli-
czania kwoty
przypadaj¹cej so-
³ectwom mo¿e
byæ wiele, ale
przewa¿nie okre-
œla siê wysokoœæ
œrodków do dys-
pozycji so³ectw
kwotowo w przeli-
czeniu na jedne-
go mieszkañca
so³ectwa; najczê-
œciej 20,00 z³ per
capita. I czêœæ
gmin stosowa³a to
rozwi¹zanie przed
wejœciem w ¿ycie
ustawy o fundu-
szu so³eckim.
Wiele z nich sto-
suje je zreszt¹
nadal. Natomiast
kwota przypada-
j¹ca so³ectwu
z puli œrodków
funduszu so³ec-
kiego w du¿ym
stopniu zale¿y od
dochodu gminy
w latach poprze-

dzaj¹cych. I jeœli ten dochód bêdzie rós³, to wzroœnie kwo-
ta przypadaj¹ca w kolejnych latach na so³ectwo. Bardzo
istotny jest te¿ fakt, ¿e o rozdysponowaniu kwoty z fundu-
szu so³eckiego mo¿e zadecydowaæ tylko zebranie mie-
szkañców, co bardzo upodmiotowia spo³ecznoœæ so³eck¹,
budzi poczucie odpowiedzialnoœci za wspólnotê, przyna-
le¿noœci do niej. Zaœ w wyniku tego, ¿e uprawnienia so³ec-
twa do prowadzenia gospodarki finansowej oparte na art.
51 ust. 3 ustawy o samorz¹dzie okreœla rada gminy, to
czêsto w tych uprawnieniach nie formu³uje ona wymogu,
aby kwotê „odpisu so³eckiego” rozdysponowywa³o zebra-
nie wiejskie. Robi to wiêc sam so³tys wraz z rad¹ so³eck¹. 

Do plusów nale¿y zaliczyæ to, ¿e uprawnienia te rada
gminy uchwala na d³ugi okres albo bezterminowo, a to czy
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II fundusz so³ecki bêdzie funkcjonowa³ w danym roku zale-
¿y w pierwszej kolejnoœci od zgody rady gminy uchwalo-
nej w ustawowym nieprzekraczalnym terminie do 31 dnia
marca roku poprzedzaj¹cego dany rok bud¿etowy. 

� So³ectwo mo¿e te¿ rozporz¹dzaæ dochodami z za-
rz¹dzania i korzystania ze sk³adników mienia komunalne-
go, w tym zw³aszcza z dawnego mienia gromadzkiego.
Jest to jednak uzale¿nione od tego, czy takie sk³adniki
owego mienia znajduj¹ siê na terenie danego so³ectwa
i czy rada gminy w oparciu o przepis art. 48 ust. 1 ustawy
o samorz¹dzie gminnym okreœli³a w jakim zakresie ma siê
to zarz¹dzanie i korzystanie odbywaæ. Przy tym, o ile gmi-
na mo¿e so³ectwu przekazaæ sk³adniki „zwyk³ego” mienia
komunalnego do zarz¹dzania i korzystania, to w przypad-
ku specjalnego rodzaju mienia komunalnego, tj. w przy-
padku dawnego mienia gromadzkiego jest do tego wrêcz
zobowi¹zana przepisami art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 10
maja 1990 r. – przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o samo-
rz¹dzie terytorialnym i pracownikach samorz¹dowych.
I zobowi¹zanie to nie wygas³o pomimo up³ywu 21 lat. 

Z 2–3 Ÿróde³ jednoczeœnie

W wielu samorz¹dach lokalnych pokutuje b³êdne prze-
œwiadczenie, ¿e jeœli rada gminy uchwali³a zgodê na wyo-
drêbnienie w bud¿ecie gminy œrodków funduszu so³eckie-
go, to so³ectwa w tej gminie nie mog¹ rozdysponowywaæ
ju¿ dodatkowo
¿adnych innych
œrodków. Twier-
dz¹ tak np. wójt
i skarbnik Cele-
stynowa na Ma-
zowszu i w œlad
za tym so³ectwom
w tej gminie „jest
dozwolone” roz-
dysponowanie je-
dynie kwoty przy-
padaj¹cej z puli
wydzielonej w bu-
d¿ecie gminy na
fundusz so³ecki.
Natomiast odma-
wia im siê prawa
rozdysponowy-
wania kwoty,
która powinna im przypadaæ z bud¿etu w oparciu
o uchwa³ê Rady Gminy Celestynowa, podjêt¹ na podsta-
wie przepisów art. 51 ust. 3 ustawy o samorz¹dzie gmin-
nym bezterminowo kilka lat temu, choæ uchwa³a nie zosta-
³a przez radê anulowana. A dawa³a ona (i wci¹¿ daje) so-
³ectwom uprawnienie do rozdysponowywania puli wydzie-
lonej z bud¿etu wedle zasady: 20,00 z³ na jednego mie-
szkañca so³ectwa. Du¿e so³ectwa bardzo trac¹ na takiej
„interpretacji” przepisów przez zarz¹d gminy. Na przyk³ad
so³ectwo Celestynów zamieszkane przez ponad 4000
osób mia³o jeszcze trzy lata temu do rozdysponowania
ponad 100 tys. z³, gdy tymczasem kwota z funduszu so-
³eckiego, któr¹ teraz mo¿e rozporz¹dzaæ – to jedynie 19,3
tys. z³. A przecie¿ powinno decydowaæ o przeznaczeniu
w sumie ponad 119 tys. z³. I choæ nie tylko so³tysi, ale i ra-
da gminy toczy o to z wójtem spór, to wójt i skarbnik zapo-
znani z opiniami eksperckimi i wyrokiem s¹du administra-
cyjnego twierdz¹, ¿e... wiedz¹ lepiej. 

Tymczasem funkcjonowanie w danym roku bud¿eto-
wym funduszu so³eckiego wcale nie wyklucza rozdyspo-
nowania przez so³ectwa jednoczeœnie kwot z innych
Ÿróde³. I nie jest to naszym redakcyjnym wymys³em, bo

stwierdzi³ to m.in. Wojewódzki S¹d Administracyjny
w Bydgoszczy w wyroku z dnia 20 stycznia 2010 r.
(sygn.akt: I SA/Bd 951/09): 

„1. Ustawa z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu so³ec-
kim (Dz. U. Nr 52, poz. 420) nie uchyla ani nie zmienia
przepisów art. 48 i art. 51 ust. 3 ustawy o samorz¹dzie
gminnym dotycz¹cych prowadzenia przez jednostki po-
mocnicze (w tym so³ectwa) gospodarki finansowej.

2. Wyodrêbnienie œrodków funduszu so³eckiego 
nie wyklucza innych form finansowania dzia³alnoœci so-
³ectw.”

Potwierdza to stanowisko Rady Krajowej RIO zawarte
w piœmie z dnia 6 sierpnia 2009 r. (sygnatura K-
0542/61/JJ/09). Stwierdza siê tam, ¿e od decyzji rady gmi-
ny zale¿y czy w gminie bêdzie prowadzona gospodarka fi-
nansowa so³ectw i na jakich rozwi¹zaniach bêdzie oparta:
czy na przepisach art. 51 ust. 3 ustawy o samorz¹dzie
gminnym, czy na rozwi¹zaniach zawartych w ustawie
o funduszu so³eckim. „Nale¿y podkreœliæ, i¿ obydwa te
rozwi¹zania mog¹ funkcjonowaæ w gminie jednoczeœnie” -
stwierdzi³a wprost RK RIO podkreœlaj¹c, ¿e zgodnie
z przepisami mog¹ byæ stosowane ró¿ne modele gospo-
darki finansowej so³ectw. 

W tym kontekœcie na niew¹tpliw¹ pochwa³ê zas³uguje
miasto i gmina Nysa w województwie opolskim, w którym
26 so³ectw czerpie finanse na swój rozwój z kilku ró¿nych
Ÿróde³. Danuta £abêdzka, so³tys Skorochowa, wioski tury-

stycznej atrakcyj-
nie po³o¿onej nad
Jeziorem Nyskim,
wylicza, ¿e z fun-
duszu so³eckiego
w roku 2011 na
„konto” Skorocho-
wa w bud¿ecie
gminy wp³ynê³o
oko³o 7 tys. z³,
z tzw. odpisu so-
³eckiego na jed-
nego mieszkañca
w ka¿dym so³ec-
twie przys³uguje
39 z³ (w Skoro-
chowie mieszka
150 osób). Po-
nadto so³ectwo
otrzymuje 2 tys. z³

z programu odnowy wsi (z bud¿etu miasta jest refundowa-
ny tzw. wk³ad w³asny dla so³ectw, które realizuj¹ ten pro-
gram), pisze projekty i pozyskuje z zewn¹trz granty na ich
realizacjê. Na Œl¹sku Opolskim tzw. odpisy so³eckie funk-
cjonuj¹ praktycznie od pocz¹tków samorz¹dnoœci. So³ec-
twa s¹ przyzwyczajone do gospodarowania w³asnymi
œrodkami, planuj¹ i realizuj¹ projekty, wydatkuj¹ pieni¹-
dze. Utrzymuj¹ równie¿ maj¹tek przekazany im w u¿ytko-
wanie. W Skorochowie kilka lat temu zmodernizowano bu-
dynek œwietlicy wiejskiej, w ubieg³ym roku z funduszy
PROW wybudowano „Goœciniec Skorochowski” na wol-
nym powietrzu sk³adaj¹cy siê z du¿ej wiaty, miejsca na
grill i ognisko oraz tzw. ma³ej architektury. Œwietlica ze
œwietnie wyposa¿on¹ czêœci¹ kuchenn¹ jest wynajmowa-
na na ró¿ne uroczystoœci (cena wynajmu za dobê – 150
z³). Dochody z wynajmu to kilkaset z³otych rocznie, a pie-
ni¹dze te s¹ przeznaczane np. na zakup naczyñ kuchen-
nych, drobnego sprzêtu AGD lub do pielêgnacji zieleni.
Dochód jest odprowadzany na rachunek gminy.

I tak jak wskazuje RK RIO: 
1) mo¿e w ogóle nie byæ prowadzona gospodarka fi-

nansowa so³ectw, jeœli rada gminy podjê³a uchwa³ê
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IIIo nieuruchamianiu funduszu so³eckiego na dany rok i gdy
statut gminy nie zawiera ¿adnych unormowañ dotycz¹-
cych gospodarki finansowej so³ectw, 

2) gospodarka finansowa so³ectw mo¿e byæ oparta wy-
³¹cznie na uprawnieniach okreœlonych w statucie gminy
na podstawie art. 51 ust. 3 ustawy o samorz¹dzie gmin-
nym, gdy¿ rada gminy podjê³a uchwa³ê o nieuruchamianiu
funduszu so³eckiego, 

3) gospodarka finansowa so³ectw mo¿e byæ oparta na
uchwale rady gminy wyra¿aj¹cej zgodê na uruchomienie
w danym roku funduszu so³eckiego i jednoczeœnie na
przepisach zawartych w statucie gminy o uprawnieniach
do prowadzenia gospodarki finansowej przez so³ectwa
w ramach bud¿etu gminy. 

I tak w gminie Witnica na Ziemi Lubuskiej, w której mie-
szka oko³o 1300 osób tzw. odpisy so³eckie uchwalone s¹
w³aœnie na podstawie art. 51 ust. 3 ustawy o samorz¹dzie
gminnym. Coroczne œrodki pozostaj¹ce w dyspozycji so-
³ectwa na wyodrêbnionym rachunku w bud¿ecie gminy,
wynosi³y 12 tys. z³. Ich wydatkowania i rozliczenia dokony-
wano zgodnie z zasadami okreœlonymi w uchwale Rady
Miejskiej. Wspó³finansowano z nich m.in. dzia³alnoœæ
œwietlicy wiejskiej, pielêgnacjê zieleni, ma³ej architektury
wiejskiej, kaplicy i krzy¿y przydro¿nych. Od 2010 roku
w gminie jest wyodrêbniany fundusz so³ecki, który zast¹-
pi³ wczeœniejszy odpis so³ecki. 

W gminie Wi¹zowna na Mazowszu so³ectwa dysponu-
j¹ te¿ tzw. odpisami bud¿etowymi. Kwota przypadaj¹ca na
jedno so³ectwo wynika z przemno¿enia 20 z³ przez liczbê
mieszkañców. Na przyk³ad kwota ta dla  Dziechciñca
z 379 mieszkañcami to ponad 7,5 tysi¹ca z³otych. W bie-
¿¹cym roku Dziechciniec wyda³ te pieni¹dze na wyko-
nanie elewacjii œwietlicy wiejskiej oraz na napis z mosi¹-
dzu zamontowany na tej elewacji informuj¹cy, ¿e to œwie-
tlica wiejska. So³tyska Anna Lech, w tej kadencji równie¿
radna gminna, bardzo zabiega, aby w przysz³ym roku ra-
da gminy uchwali³a te¿ fundusz so³ecki na 2013 r.

Z kolei model oparty tylko na funduszu so³eckim znaj-
dziemy w gminach D¹browa Bia³ostocka w woj. podlaskim
i Œwierzno w woj. zachodniopomorskim. So³ectwo Stucho-
wo mia³o do rozdysponowania na br. z funduszu kwotê 26
tys. z³, a w br. rozdysponowa³o ponad 28 tys. z³ na przy-
sz³y rok bud¿etowy. W br. œrodki zosta³y przeznaczone na
budowê boiska, dofinansowanie budowy centrum wsi
i œwietlicê wiejsk¹. Na przysz³y rok fundusz wesprze zaku-
py dla organizacji pozarz¹dowych: ko³a muzycznego, ze-
spo³u ludowego i OSP. 

Z kolei w so³ectwie Bagny w gminie D¹browa Bia³o-
stocka na br. z funduszu so³eckiego przypad³o ok. 10 tys.
z³. Te pieni¹dze wol¹ zebrania mieszkañców zosta³y prze-
znaczone na dwa spotkania integracyjne mieszkañców
i na remont drogi. W przysz³ym roku kwota ponad 10 tys.
z³ zgodnie z wnioskiem zebrania mieszkañców wesprze
organizacjê do¿ynek, spotkania integracyjne i zakup wy-
posa¿enia œwietlicy wiejskiej. 

3 Ÿród³a – ró¿ne warianty 
W istocie nie tylko art. 51 ust. 3 ustawy o samorz¹dzie

gminnym nie zosta³ uchylony ani zmieniony i nadal ma
moc prawn¹. Nie zosta³y uchylone ani nie zmieniono tak-
¿e przepisów art. 48 ust. 1 ustawy o samorz¹dzie gmin-
nym, zgodnie z którymi so³ectwo mo¿e rozporz¹dzaæ do-
chodami z przekazanego mu mienia komunalnego w za-
kresie okreœlonym przez statut. 

A skoro tak, to wiêcej wariantów prowadzenia gospo-
darki finansowej so³ectw bêdzie zgodnych z prawem. 

Oprócz rozwi¹zañ wskazanych przez RK RIO w stano-
wisku z 6 sierpnia 2009 r. dopuszczalny jest wiêc te¿ taki

wariant, ¿e so³ectwo bêdzie decydowaæ na co zostan¹
wydane œrodki funduszu so³eckiego i jednoczeœnie œrodki
przypadaj¹ce mu wedle zasad okreœlonych w art. 51 ust.
3 ustawy o samorz¹dzie gminnym, a ponadto dochody
z przekazanego mu przez gminê do korzystania i zarz¹-
dzania sk³adnika mienia gminnego, np. z wynajmu domu
ludowego albo œwietlicy wiejskiej na wesela, chrzciny, ko-
munie itp. 

Mo¿liwy jest wariant, ¿e so³ectwo bêdzie mia³o prawo
do takiego a nie innego przeznaczenia œrodków finanso-
wych z bud¿etu gminy wedle starych zasad opartych
na art. 51 ust. 3, a poza tym z dochodu uzyskanego z mie-
nia gminnego. Tak jest np. w gminie Czaplinek w woj. za-
chodniopomorskim. Najwiêksze w gminie so³ectwo Bro-
czyno, zamieszkane przez ponad 700 mieszkañców, które
dysponuje piêknie wyremontowan¹ ze œrodków gminy
i Unii Europejskiej œwietlic¹ wiejsk¹ ma rokrocznie do roz-
dysponowania z bud¿etu gminy kwotê wynikaj¹c¹ z prze-
mno¿enia liczby mieszkañców przez 5 z³. A ponadto uzy-
skuje dochód z wynajmu tej sali w³aœnie na wesela, komu-
nie itp. imprezy a tak¿e z wynajmu zastawy sto³owej na
200 osób. Dochód ten jest nastêpnie odprowadzany na
rachunek gminy, sk¹d wraca do so³ectwa w postaci op³at
za pr¹d, za ogrzewanie pomieszczeñ œwietlicy itp.

So³ectwo mo¿e dysponowaæ te¿ funduszem so³eckim
i jednoczeœnie dochodem uzyskanym z zarz¹dzania i ko-
rzystania ze sk³adnika mienia gminnego. 

Zgodne z prawem bêdzie równie¿ rozwi¹zanie polega-
j¹ce na rozporz¹dzaniu przez so³ectwo wy³¹cznie docho-
dami uzyskanymi z zarz¹dzania sk³adnikiem mienia gmin-
nego. 

Oczywiœcie mo¿e siê zdarzyæ, i to nie jest wyj¹tkowa
sytuacja, ¿e w jakiejœ gminie wol¹ jej organów nie funkcjo-
nuje ¿aden z tych modeli, a wiêc so³ectwa wchodz¹ce
w jej sk³ad nie decyduj¹ o przeznaczeniu ¿adnych œrod-
ków finansowych. Sytuacja so³tysów w tych gminach jest
nie do pozazdroszczenia. Jakiekolwiek podejmowane
przez nich przedsiêwziêcia wymagaj¹ bowiem ogromne-
go wysi³ku, o wiele wiêkszego ni¿ w gminach, gdzie so³ec-
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IV twa mog¹ rozporz¹dzaæ pewnymi
pieniêdzmi. Hamuje to wiêc rozwój
tych so³ectw i uniemo¿liwia planowa-
nie jakichkolwiek dzia³añ w d³u¿szej
perspektywie. Z pewnoœci¹ so³tysi s¹
pod presj¹ du¿ych oczekiwañ mie-
szkañców, a niewiele mog¹.

I to, niestety, te¿ jest dopuszczal-
ne prawem – jak mo¿na m.in. wyczy-
taæ w piœmie instrukta¿owym RK RIO 
z 6 sierpnia 2009 r.

Wypada te¿ dodaæ, ¿e wielu so³ty-
sów i wiele rad so³eckich potrafi pozy-
skiwaæ od prywatnych sponsorów
znaczne kwoty na swoje konkretne
potrzeby, np. na organizacjê jakiejœ
imprezy albo na dofinansowanie
przedsiêwziêcia inwestycyjnego, któ-
re ma s³u¿yæ mieszkañcom. S¹ to ta-
kie inwestycje jak np. remont œwietlicy
wiejskiej albo budowa placu zabaw
dla dzieci, wiejskiej si³owni dla m³o-
dzie¿y, budowa chodnika itp. Tak siê
dzieje w so³ectwie Grzegórzki w miej-
sko-wiejskiej gminie Nidzica w woje-
wództwie warmiñsko-mazurskim,
w której nie funkcjonuje fundusz so-
³ecki. Taka bowiem by³a decyzja wiêk-
szoœci so³tysów podjêta na spotkaniu
z w³adzami gminy w dniu 11 marca
2011 roku, przeciwnych utworzeniu
funduszu so³eckiego. Gospodarka fi-
nansowa 34 nidzickich so³ectw jest
prowadzona w ramach bud¿etu gmi-
ny. Jak poinformowa³ „Gazetê So³ec-
k¹” Jaros³aw Jastrzêbowski, cz³onek
Rady So³eckiej Grzegórzek, jeœli mie-
szkañcy chc¹ zrealizowaæ konkretn¹
imprezê, na przyk³ad festyn wiejski
czy zawody sportowe dla m³odzie¿y,
wówczas sk³adaj¹ wniosek o dofinan-
sowanie do w³adz gminy i praktycznie
nie zdarza siê, ¿eby so³ectwo nie dosta³o wnioskowanej
kwoty, z której wydania musi siê precyzyjnie rozliczyæ
przedstawiaj¹c rachunki i faktury. W 2010 roku na inwesty-
cje i przedsiêwziêcia Grzegórzki otrzyma³y z bud¿etu gmi-
ny 20 tys. z³. Ponadto so³ectwo stara siê, i to z dobrym
skutkiem, pozyskiwaæ fundusze od instytucji dzia³aj¹cych
na terenie gminy, np. od Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo-
³ecznej otrzyma³o 3,5 tys. z³ na remont œwietlicy wiejskiej
w zabytkowym budynku dawnej szko³y. 

I co bardzo istotne, Grzegórzki pozyskuj¹ œrodki finan-
sowe równie¿ od prywatnych sponsorów, jednym z nich
jest znany w kraju pszczelarz i producent miodów. Ale nie

ka¿de so³ectwo ma siê tak dobrze,
jak Grzegórzki, niew¹tpliwa pere³ka
wœród nidzickich jednostek pomocni-
czych. O prywatnych donatorów za-
biegaj¹ równie¿ mieszkañcy so³ec-
twa Fr¹knowo z koloni¹ Mogi³owo.
Joanna WoŸniak, m³oda so³tys, która
swoj¹ pierwsz¹ kadencjê rozpoczê³a
w lutym 2011 roku, dziœ zdecydowa-
nie jest za wyodrêbnieniem funduszu
so³eckiego w gminie Nidzica. Gdy
w marcu g³osowano nad zasadnoœci¹
jego utworzenia, niewiele na temat
funduszu wiedzia³a, podobnie jak inni
m³odzi sta¿em so³tysi. Có¿ z tego, ¿e
gmina dofinansowa³a Dzieñ Dziecka
zorganizowany we Fr¹knowie dla
trzydziestki maluchów, kiedy by³a to
kwota zaledwie 250 z³, zdecydowanie
za niska nawet jak na bardzo skrom-
n¹ zabawê z upominkami dla naj-
m³odszych. Do w³asnych kieszeni
siêgnêli wiêc sami cz³onkowie Rady
So³eckiej i so³tyska, a pierwsz¹ wiêk-
sz¹ so³eck¹ inicjatywê wspar³ finan-
sowo miejscowy przedsiêbiorca, w³a-
œciciel sma¿alni ryb. W obu przypad-
kach: Grzegórzek i Fr¹knowa, pry-
watni sponsorzy konkretnych wiej-
skich przedsiêwziêæ i inicjatyw so³ec-
kich okazali siê niezbêdni, by móg³
siê „dopi¹æ” bud¿et zaplanowanej im-
prezy, a ona sama mog³a siê odbyæ.

I wcale nie jest to nielegalna
praktyka, choæ nie ma ona oparcia
w konkretnych przepisach w ustawie
o samorz¹dzie gminnym b¹dŸ
w ustawie o funduszu so³eckim. Przy
czym aby by³o w zgodzie z przepisa-
mi ustawy o samorz¹dzie gminnym
i o finansach publicznych, pozyska-
ne przez so³ectwo od sponsorów

pieni¹dze nale¿y traktowaæ jako darowiznê i ze wskaza-
niem na co maj¹ byæ przeznaczone powinny zostaæ
wp³acone na rachunek gminy. To z kolei na gminê narzu-
ca zobowi¹zanie do wyasygnowania do koñca roku bu-
d¿etowego tych pieniêdzy na zakup materia³ów budow-
lanych, ewentualnie na zakup wyposa¿enia obiektu albo
nawet uruchomienia procedur przetargowych, jeœli taka
bêdzie koniecznoœæ, wy³onienia wykonawcy i wyp³acenia
mu pieniêdzy za wykonane us³ugi budowlane. 

Gra¿yna Kaniewska 
Janina Jastrzêbiec
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