
Czy rada gminy mo¿e zrekompen-
sowaæ so³ectwu „uszczerbek”
spowodowany tym, ¿e obecnie so-
³ectwo ma do rozdysponowania
z puli funduszu soleckiego mniej-
sze kwoty ni¿ mia³o z bud¿etu
gminy przed wdro¿eniem fundu-
szu soleckiego? Czy ta rekompen-
sata mo¿e polegaæ na zwiêkszeniu
puli œrodków funduszu so³eckie-
go? Inaczej mówi¹c czy rada gmi-
ny mo¿e przeznaczyæ do dyspozy-
cji so³ectw wy¿sze kwoty z puli
funduszu so³eckiego ni¿ obliczone
na podstawie algorytmu i z zasto-
sowaniem limitu, znajduj¹cego siê
w art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu
soleckim?

Chocia¿ pozytywna odpowiedŸ
na te pytania zosta³a zapisana
wprost w przepisie art. 3 ust. 1
ustawy o funduszu so³eckim, to
pytania na ten temat nap³ywaj¹
wci¹¿ do naszej redakcji i do Kra-
jowego Stowarzyszenia So³tysów.
Oznacza to, ¿e pomimo ju¿ dwóch
lat funkcjonowania funduszu so-
³eckiego, kwestia ta sprawia k³o-
poty i jest Ÿród³em w¹tpliwoœci za-
równo dla gmin jak i so³tysów. Za-
pewne w zwi¹zku z tym bardzo
ma³o rad gmin decyduje siê na
podwy¿szenie kwoty œrodków
z funduszu so³eckiego. 

Znamienne, ¿e pytania dotycz¹ce
tej kwestii z regu³y zadaj¹ so³tysi so-
³ectw zamieszkanych przez najwiêk-
sz¹ liczbê mieszkañców: 3–4 i wiêcej
tysiêcy osób, gdzie jeszcze 2 lata te-
mu funkcjonowa³y tzw. odpisy so³ec-
kie albo inne modele przekazywania
œrodków finansowych z bud¿etu gmi-
ny na zadania so³eckie. A teraz nato-
miast funkcjonuje tam tylko fundusz
so³ecki. 

To one bowiem s¹ stratne, w sytu-
acji kiedy fundusz so³ecki zast¹pi³ ich
uprawnienia do prowadzenia gospo-
darki finansowej na zasadach okre-
œlonych przez radê gminy w statucie
gminy i w oparciu o przepisy art. 51
ust. 3 ustawy o samorz¹dzie gmin-
nym. 

Dlaczego? Bo z przepisu art. 2
ust. 1 ustawy o funduszu so³eckim
wynika, ¿e kwota do dyspozycji so-
³ectwa, wyliczona na podstawie algo-
rytmu znajduj¹cego siê w tym przepi-
sie, nie mo¿e przekroczyæ dziesiêcio-
krotnoœci tzw. kwoty bazowej, bêd¹-
cej w uproszczeniu wynikiem podzie-
lenia dochodów bie¿¹cych gminy
przez liczbê mieszkañców gminy. Tak
wiêc jeœli kwota na dane so³ectwo
przekroczy dziesiêciokrotnoœæ kwoty

bazowej, wówczas jest zmniejszana
do owej dziesiêciokrotnoœci. 

Czy jednak jest to bezwzglêdne
obligo, wi¹¿¹ce rady gmin, nie daj¹ce
im prawnej podstawy do przyznania
wiêkszej puli œrodków so³ectwom?
Wcale nie! Rada gminy bowiem, choæ
nie musi, to mo¿e przyznaæ wszyst-
kim lub tylko okreœlonym so³ectwom
wy¿sze kwoty. W ustawie nie ma co
do tej kwestii ¿adnych nakazów, ¿e
ma to dotyczyæ wszystkich bez wyj¹t-
ku so³ectw, ani nie ma ograniczeñ, ¿e
odnosi siê to najwiêkszych so³ectw
pod wzglêdem liczby mieszkañców
b¹dŸ te¿ powierzchni jednostek po-
mocniczych. A to oznacza, ¿e tê kwe-
stiê ustawa pozostawia do dowolne-
go rozstrzygniêcia radom gmin. De-
cydowaæ powinien zdrowy rozs¹dek.
Wydaje siê, ¿e najlepszym rozwi¹za-
niem jest podwy¿szenie kwoty dla so-
³ectw, w których liczba mieszkañców
jest najwy¿sza.

Na najludniejsze so³ectwa,
w których mieszka nawet po kilka ty-
siêcy osób przypada³aby wysokie
kwoty z puli funduszu so³eckiego,
gdyby w³aœnie nie ograniczenie zapi-
sane w art. 2 ust. 1 ustawy o fundu-
szu so³eckim. Czyli mia³yby wiêcej do
dyspozycji, gdyby nie to, ¿e kwota na
nie przypadaj¹ca jest obni¿ana do
owej dziesiêciokrotnoœci kwoty bazo-
wej. Szkopu³ w tym, ¿e w wyniku tego
du¿e so³ectwa czêsto maj¹ do rozdy-
sponowania ni¿sze kwoty ni¿ poprze-
dnio, czasem nawet o kilkanaœcie lub
kilkadziesi¹t tysiêcy z³. Oczywiœcie je-
œli poprzednio w ogóle mia³y do roz-
dysponowania jakieœ œrodki z bud¿e-
tu gminy wedle zasad okreœlonych
przez radê gminy na podstawie art.
51 ust. 3 ustawy o samorz¹dzie gmin-
nym. A w skrajnym znanym redakcji
przypadku so³ectwa Celestynów (na
Mazowszu) zamieszkanego przez
ponad 4970 osób ró¿nica wynosi na-
wet ok. 100 tys. z³. 

Natomiast kwota obliczona na
podstawie algorytmu dla ma³ych so-
³ectw, poprzednio bywa³o, ¿e zanie-
dbywanych, zamieszka³ych przez kil-
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II kadziesi¹t – kilkaset osób nigdy nie
przekracza owej dziesiêciokrotnoœci
kwoty bazowej. W rezultacie ma³e so-
³ectwa relatywnie zyskuj¹, gdy¿ przy-
padaj¹ na nie kwoty powy¿ej tysi¹ca
z³otych, a nawet kilkutysiêczne, z puli
funduszu so³eckiego i maj¹ do rozdy-
sponowania wedle swojej woli zazwy-
czaj wiêcej ni¿ kilka lat temu. A bywa,
i to nierzadko, ¿e niedawno nie mog³y
decydowaæ o wydaniu ¿adnych kwot
z bud¿etu gminy, bo jakiekolwiek
œrodki do rozdysponowania przez
spo³ecznoœci wiejskie przewidywano
tylko dla œrednich i du¿ych so³ectw. 

Tymczasem so³ectwa najwiêksze
pod wzglêdem liczby mieszkañców
nie musz¹ byæ wcale pokrzywdzone
z tego powodu, ¿e w gminie wdro¿o-
no fundusz so³ecki.

Po pierwsze bowiem uchwale-
nie przez radê gminy zgody na
fundusz so³ecki nie usuwa auto-
matycznie poprzednich zasad
uchwalonych w oparciu o art. 51
ust. 3 ustawy o samorz¹dzie gmin-
nym przez radê gminy, wedle
których so³ectwa dysponowa³y
okreœlonymi kwotami z bud¿etu
gminy. Z ustawy o samorz¹dzie
gminnym nie usuniêto przecie¿ prze-
pisu art. 51 ust. 3 stanowi¹cego, ¿e
statut gminy ma okreœliæ jakie s¹
uprawnienia so³ectw (i osiedli oraz
dzielnic) do prowadzenia gospodarki
finansowej w ramach bud¿etu gminy.
Oznacza to, ¿e oba modele mog¹
funkcjonowaæ jednoczeœnie, jeœli ra-
da gminy nie anulowa³a dotychczaso-
wych przepisów w statucie gminy
okreœlaj¹cych uprawnienia so³ectw
do prowadzenia gospodarki finanso-
wej w ramach bud¿etu gminy. 

Przy tym te dotychczasowe
uprawnienia to najczêœciej tzw. odpis
so³ecki czyli kwota z bud¿etu gminy,
któr¹ mia³y do dyspozycji so³ectwa.
Jest on obliczany poprzez przemno-
¿enie okreœlonej kwoty, na ogó³
20–30 z³, przez liczbê mieszkañców
so³ectwa. A s¹ gminy, w których tzw.
odpis so³ecki „na g³owê mieszkañca”
jest wy¿szy i wynosi nawet do 60 z³.

Niektóre gminy stosowa³y jeszcze
inne modele, np. przeznacza³y do
dyspozycji danego so³ectwa równo-
wartoœæ okreœlonej czêœci wp³ywów
do bud¿etu gminy z podatków lokal-
nych od mieszkañców tego okreœlo-
nego so³ectwa, jak np. w Kowalewie
Pomorskim. By³a to najczêœciej rów-
nowartoœæ 1/5 wp³ywów z podatku
rolnego i z podatku od nieruchomo-
œci.

Rzadziej by³y w u¿yciu modele
bardziej skomplikowane, podobne do
funduszu so³eckiego np. w gminie
Nieporêt na Mazowszu. Z zaplano-

wanych bie¿¹cych wp³ywów bud¿eto-
wych tej gminy wydzielano 5-procen-
tow¹ pulê. Nastêpnie wydzielano
z niej 25-procentow¹ rezerwê, a po-
zosta³e 75% dzielono na so³ectwa
stosuj¹c podobny wzór jak w ustawie
o funduszu so³eckim, uwzglêdniaj¹cy
oprócz dochodów bie¿¹cych gminy
zarówno ogóln¹ liczbê mieszkañców
gminy, liczbê so³ectw jak i mieszkañ-
ców w danym so³ectwie. Przy tym
uchwa³¹ rady gminy so³ectwom prze-
kazane zosta³y konkretne zadania do
sfinansowania z tak obliczonych
œrodków, m.in. odœnie¿anie dróg,
zbieranie i wywo¿enie œmieci, utrzy-
manie zieleni publicznej.

Po drugie przepis art. 3 ust. 1
ustawy o funduszu so³eckim daje
radom gmin uprawnienie do
zwiêkszenia wysokoœci œrodków
przypadaj¹cych do dyspozycji so-
³ectwa z puli funduszu so³eckiego
ponad wysokoœæ obliczon¹ na
podstawie art. 2 ust. 1 ustawy
o funduszu so³eckim. Skutek pod-
wy¿szenia bêdzie taki, ¿e najwiêksze
pod wzglêdem liczby mieszkañców
so³ectwa, zamieszkane przez ponad
tysi¹c do kilku tysiêcy osób, bêd¹
mia³y zrekompensowan¹ relatywn¹
stratê. Tyle tylko, ¿e gmina nie dosta-
nie refundacji czêœci owej nadwy¿ki
z bud¿etu pañstwa, a jedynie refun-
dacjê do kwoty wynikaj¹cej z oblicze-
nia wed³ug art. 2 ust. 1 ustawy o fun-
duszu so³eckim. 

Z naszej redakcyjnej wiedzy wyni-
ka, ¿e jakkolwiek jest trochê gmin,
które do dyspozycji so³ectw daj¹ pulê
œrodków z funduszu so³eckiego i jed-
noczeœnie z tzw. odpisu so³eckiego,
to niestety bardzo ma³o decyduje siê
na zwiêkszenie kwoty œrodków fun-
duszu so³eckiego ponad kwotê obli-
czon¹ na podstawie art. 2 ust. 1. 

Jakie s¹ tego przyczyny? Najczê-
œciej dzieje siê tak, bo gminy nie dys-
ponuj¹ dodatkowymi kwotami do
podzia³u, gdy¿ maj¹ bardzo napiête
plany inwestycyjne. 

Ale nie zawsze! Czêsto te¿ gminy
nie wiedz¹ jak formalnie powinna
brzmieæ poprawna uchwa³a rady gmi-
ny i w zwi¹zku z tym boj¹ siê proble-
mów ze strony nadzoru, tj. obawiaj¹
siê uchylenia wadliwej uchwa³y przez
Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹. 

Nie bardzo maj¹ te¿ pomys³ jakie
zastosowaæ zasady podzia³u dodat-
kowo przyznanej kwoty, aby by³y one
sprawiedliwe. Ustawa o funduszu so-
³eckim bowiem bardzo lakonicznie
odnosi siê do tej kwestii, tzn. tylko da-
je mo¿liwoœæ zwiêkszenia kwoty do
dyspozycji so³ectw z puli funduszu
so³eckiego ponad wysokoœæ wynika-
j¹c¹ z obliczenia wedle algorytmu

i zastrzega, ¿e gminie nie nale¿y siê
refundacja z bud¿etu pañstwa kwoty
wiêkszej od czêœci wydatków z puli
œrodków funduszu so³eckiego obli-
czonej wed³ug algorytmu i z zastoso-
waniem limitu znajduj¹cego siê w art.
2 ust. 1. 

Przepis pozwalaj¹cy na podwy¿-
szenie funduszu so³eckiego brzmi na-
stêpuj¹co: „art. 3 ust. 1. Rada gmi-
ny mo¿e zwiêkszyæ œrodki fundu-
szu ponad wysokoœæ obliczon¹ na
podstawie art. 2 ust. 1.

ust. 2. Zwiêkszona wysokoœæ
œrodków funduszu nie jest wlicza-
na do wydatków wykonanych
w ramach funduszu, od których
przys³uguje czêœciowy zwrot na
podstawie art. 2 ust. 4.”

Przyk³ady dwóch gmin: Czerwion-
ka-Leszczyny w woj. œl¹skim i Che³-
miec w woj. ma³opolskim pokazuj¹,
¿e warto wychodziæ poza sztampê,
warto w pe³ni skorzystaæ z przepisów
ustawowych, aby mieszkañcy mieli
poczucie, ¿e maj¹ wiêksz¹ suweren-
noœæ i model jest sprawiedliwy.

W Czerwionce-
-Leszczynach

Miasto i gmina Czerwionka-Le-
szczyny po³o¿ona na styku P³asko-
wy¿u Rybnickiego i Wy¿yny Œl¹skiej,
40 km na po³udniowy zachód od Ka-
towic i prawie tyle samo od granicy
z Czechami nie ma jednego oœrodka
pe³ni¹cego rolê centrum gminy jak
jest norm¹ w Polsce. Natomiast rada
miejska utworzy³a cztery odrêbne
dzielnice: Czerwionkê, Leszczyny,
Dêbieñsko i Czuchów, które nie
wchodz¹ w sk³ad ¿adnego miasta. Te
dzielnice s¹ samodzielnymi jednost-
kami pomocniczymi gminy, gdy¿
dawniej by³y czterema samodzielny-
mi miasteczkami. 

Na obszarze gminy znajduje siê
te¿ szeœæ so³ectw: Be³k, Ksi¹¿enice,
Stanowice, Palowice, Przegêdza
i Szczejkowice, zamieszkanych przez
du¿e spo³ecznoœci zbli¿one pod
wzglêdem liczby mieszkañców i zaj-
muj¹ce z jednym wyj¹tkiem zbli¿one
obszary: ponad 1200 do 1600 ha.
W³adze gminy zawsze realnie, a nie
tylko werbalnie, wspieraj¹ce rozwój
spo³ecznoœci lokalnych na swoim te-
renie ju¿ dawno przekazywa³y do
dyspozycji wszystkich jednostek po-
mocniczych znaczne, w stosunku do
swojego bud¿etu, kwoty. Po kilka-
dziesi¹t  tysiêcy z³! Te œrodki by³y do
rozdysponowania wy³¹cznie przez
so³ectwa, konkretnie przez so³tysa
i radê so³eck¹. Poza tym gmina reali-
zowa³a wiele inwestycji zapisanych
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IIIw bud¿ecie na terenie wszystkich
szeœciu so³ectw. A kiedy wesz³a w ¿y-
cie ustawa o funduszu so³eckim rada
miejska w pe³ni skorzysta³a z mo¿li-
woœci, które daj¹ jej przepisy zarów-
no art. 1 ust. 1 jak i art. 3 ust. 1. I ju¿
w pierwszym roku obowi¹zywania
ustawy uchwali³a zgodê na fundusz
so³ecki. Przy tym wziê³a te¿ pod uwa-
gê, ¿e dzielnice (i osiedla) nie mog¹-
ce skorzystaæ literalnie z ustawy
o funduszu so³eckim dysponuj¹ kwo-
tami wydzielonymi z bud¿etu gminy
na dotychczasowych zasadach, czyli
dostawa³yby relatywnie wiêcej ni¿ so-
³ectwa! Od razu te¿ w tej samej
uchwale rada miejska doda³a para-
graf, w którym postanowi³a: „zwiêk-
szyæ kwotê funduszu so³eckiego
na 2010 rok ustalon¹ na podstawie
art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu so-
³eckim poprzez przyznanie dodat-
kowo ka¿demu so³ectwu kwoty
w wysokoœci 26.204,33 z³, tj.
zwiêkszyæ fundusz so³ecki ³¹cznie
o kwotê 157.225,98 z³.”

W ten sposób rada miejska chcia-
³a zrekompensowaæ wszystkim so³ec-
twom uszczerbek spowodowany
przejœciem na nowy model, bowiem
wszystkie z uwagi na du¿¹ liczbê
mieszkañców podlega³y limitowi zapi-
sanemu w art. 2 ust. 1 ustawy o fun-
duszu so³eckim. Ów limit dla nich wy-
nosi³ 18.795,67 z³, poniewa¿ tzw.
kwota bazowa czyli dochody bie¿¹ce
gminy Czerwionka-Leszczyny po-
dzielone przez liczbê mieszkañców
gminy dawa³y kwotê 1879,57 z³. Tak
wiêc kwota podstawowa z puli fundu-
szu so³eckiego obliczona na podsta-
wie art. 2 ust. 1 ustawy da³a wynik
18.795,67 z³. Natomiast dodatkowa
kwota przyznana przez radê gminy
w oparciu o art. 3 ust. 1 – to kwota
26.204,33 z³. £¹cznie wiêc z puli fun-
duszu so³eckiego ka¿de so³ectwo
otrzyma³o na 2010 r. 45.000,00 z³. 

Henryk Dyrbuœ so³tys Przegêdzy
docenia to, choæ podkreœla, ¿e z uwa-
gi na ogromne potrzeby osobiœcie
wola³ „stary” model. Zw³aszcza wo-
bec koniecznoœci nieustannego ³ata-
nia sieci dróg! By³a to bowiem i nie-
stety w jego ocenie jest najwiêksza
bol¹czka jego so³ectwa i s¹siednich.
– Te 45 tysiêcy z³, które w ubieg³ym
roku mia³a to rozdysponowania Prze-
gêdza to ju¿ coœ, choæ to wirtualne
pieni¹dze, w tym sensie, ¿e  gmina
nie daje ich nam do rêki – zaznacza
Henryk Dyrbuœ. 

Na co zebranie mieszkañców po-
stanowi³o je przeznaczyæ? Oczywi-
œcie na po³o¿enie asfaltowej na-
wierzchni jednej z ulic, œciœlej tzw. mi-
krodywanika, i na poprawê oznacze-
nia ulic w ca³ym so³ectwie. 

Potwierdza to skarbnik gminy Zbi-
gniew Wojty³o. Prawie wszystkie po-
zosta³e so³ectwa w 2009 r. uzna³y, ¿e
priorytetem s¹ drogi i postanowi³y ca-
³y fundusz so³ecki wraz z nadprogra-
mow¹ kwot¹ przeznaczyæ na remon-
ty b¹dŸ budowê nawierzchni ulic lub
utwardzenie kostk¹ brukow¹ placów
przed budynkami publicznymi. Tylko
Ksi¹¿enice zdecydowa³y, ¿e za te
œrodki zostanie zakupiony teren pod
budowê boiska sportowego, a Be³k
i Palowice oprócz remontu ulic na
swoim terenie do wniosku wpisa³y ja-
ko drugie zadania odpowiednio: za-
daszenie estrady i wykonanie doku-
mentacji oœwietlenia parku w centrum
wsi. 

Obecnie Rada Miejska nie uchwa-
la dodatkowych kwot ponad wyliczo-
ne na podstawie algorytmu – jak za-
znacza Zbigniew Wojty³o – z uwagi
na napiêty program inwestycyjny. Bu-
dowana jest m.in. hala targowa za 6
mln z³ i modernizowana hala sporto-

wa za 16 mln z³ w Czewionce. So³tys
Dyrbuœ to rozumie, bo trzeba mieæ na
uwadze interes ca³ej gminy a nie tyl-
ko swojego so³ectwa. Ma œwiado-
moœæ, ¿e na razie trzeba ograniczyæ
apetyty, choæ nie ukrywa, ¿e jemu sa-
memu bardziej odpowiada dawny
model, bo wtedy po prostu so³ectwom
przypada³o wiêcej pieniêdzy do dys-
pozycji. Przegêdza np. kilka lat temu
decydowa³a o rocznych wydatkach
rzêdu 50–60 tysiêcy z³, a zdarzy³o
siê, ¿e i 80 tysiêcy z³. – Wiêkszoœæ
z tego posz³a na drogi, utwardzaliœmy
je etapami w newralgicznych miej-
scach nawet po 100–200 metrów.
Dziêki temu du¿o zosta³o zrobione –
zaznacza so³tys, zastrzegaj¹c, ¿e
przeznaczanie przez jego so³ectwo

w kolejnych latach œrodków przede
wszystkim na drogi to nie jest bynaj-
mniej wynik nacisków gminy, tylko to
by³y suwerenne decyzje so³ectwa. 
– Có¿, trzeba poczekaæ, a¿ gmina
upora siê z rozpoczêtymi inwestycja-
mi – wzdycha. I dodaje, ¿e na 2012 r.
œrodki nie powiêkszone funduszu so-
³eckiego czyli ponad 21 tys. z³ decy-
zj¹ zebrania wiejskiego zosta³y prze-
znaczone na odwodnienie. 

W Che³mcu

Che³miec po³o¿ony malowniczo
na zbiegu Beskidów: Zachodniego 
i Œrodkowego oraz Pogórza Œrodko-
wo-Beskidzkiego w województwie
ma³opolskim to gmina z tradycjami.
Kilka wsi po³o¿onych na jej obszarze
istnia³o ju¿ w XIII wieku, tj. Œwiniar-
sko, Niskowa, Biczyce, Che³miec,
Klêczany i Rdziostów. Chlubi¹ siê
one histori¹ zwi¹zan¹ z postaci¹
œwiêtej Kingi, która uw³aszczy³a na

nich zakon klarysek. By³y to wiêc
wsie klasztorne. Z kolei w XIV wieku
sam król Kazimierz Wielki za³o¿y³
Trzetrzewinê. Zaœ w póŸniejszym
okresie w gminie osiedli arianie, 
czym dzisiejsi mieszkañcy te¿ siê
szczyc¹.

Ale nie tylko dziedzictwo histo-
ryczne wyró¿nia Che³miec. Obecnie
z uwagi na du¿¹ liczbê mieszkañców
i znaczn¹ powierzchniê  jest uwa¿any
za najwiêksz¹ gminê wiejsk¹ w na-
szym pañstwie. Liczy bowiem oko³o
27 tysiêcy mieszkañców, zajmuj¹c
przy tym ponad 112 km kwadrato-
wych powierzchni. Ze wskaŸnikiem
zaludnienia dwieœcie kilkanaœcie mie-
szkañców na kilometr kwadratowy
jest wiêc w Polsce wœród gmin wiej-
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IV skich rekordzistk¹ pod wzglêdem gê-
stoœci zaludnienia. 

Jednak to co j¹ wyró¿nia przyspa-
rza te¿ mnóstwa problemów. Naj-
wiêkszym wyzwaniem jest rekordowo
d³uga, bo licz¹ca w sumie ponad 300
km, sieæ dróg gminnych. To dziesiêæ
razy wiêcej ni¿ w przeciêtnej gminie
wiejskiej. Utrzymanie ich wszystkich
w dobrym, albo choæ znoœnym, stanie
jest bardzo trudnym i kosztownym za-
daniem, bo trzeba wci¹¿ gdzieœ ³ataæ
nawierzchniê, uzupe³niaæ, naprawiaæ
i odnawiaæ. Nic dziwnego, ¿e to
przede wszystkim naprawa dróg spê-
dza sen z powiek so³tysom 27. so-
³ectw utworzonych w 26. wsiach. 

Rada Gminy w Che³mcu ju¿
w pierwszym roku obowi¹zywania
ustawy o funduszu so³eckim uchwali-
³a zgodê na wyodrêbnienie w bud¿e-
cie gminy œrodków funduszu so³ec-
kiego i robi to rokrocznie. Do najwiêk-
szych powierzchniowo so³ectw nale-
¿¹ Paszyn i Trzetrzewina, Marcinko-
wice oraz Che³miec – w sumie zajmu-
j¹ oko³o jednej trzeciej powierzchni
gminy. Natomiast najwiêcej osób
z ogólnej liczby ludnoœci zamieszkuje
w Che³mcu, w Paszynie i w Marcinko-
wicach, przy czym ³¹cznie du¿ych,
pod wzglêdem liczby mieszkañców,
so³ectw jest dziewiêæ. I w³aœnie one
by³yby relatywnie pokrzywdzone
w stosunku do mniej zaludnionych
so³ectw, gdyby gmina nie zastosowa-
³a systemu wyrównywania „strat” spo-
wodowanych tym, ¿e dla potrzeb wy-
liczenia refundacji z bud¿etu pañstwa
wydatków gminy na fundusz so³ecki
tnie siê maksymaln¹ kwotê przypada-
j¹c¹ na so³ectwo do dziesiêciokrotno-
œci owej tzw. kwoty bazowej. Gmina
Che³miec dodaje wiêc swoim naj-
wiêkszym so³ectwom tak¹ sam¹ kwo-
tê, któr¹ „trac¹” w wyniku zastosowa-
nia w ustawie limitu maksymalnej
kwoty przypadaj¹cej na so³ectwo
z puli funduszu so³eckiego, tj. najwy-
¿ej dziesiêciokrotnoœci kwoty bazo-
wej.

W³adze gminy Che³miec uwzglê-
dniaj¹ te¿ w kwotach funduszu dla
wszystkich swoich so³ectw aktualny

wskaŸnik wzrostu dochodów gminy.
Przypomnijmy, ¿e do wyliczenia kwo-
ty przypadaj¹cej na dane so³ectwo
z algorytmu znajduj¹cego siê w usta-
wie bierze siê wykonane dochody
bie¿¹ce gminy, ale nie za ostatni rok
tylko za rok poprzedzaj¹cy dany rok
bud¿etowy a¿ o dwa lata (dotyczy to
tak¿e liczby mieszkañców gminy, te
dane w³adze gminy tak¿e aktualizuj¹
przy wyliczaniu kwot przypadaj¹cych
na so³ectwa). 

– Trzynastoprocentowy wzrost
dochodów gminy w stosunku do sy-
tuacji sprzed 2 lat skutkuje obligato-
ryjnym wy¿szym tak¿e o 13% pozio-
mem wydatków so³eckich w roku
2012 – wyjaœnia zastêpca wójta Artur
Bochenek. I podkreœla, ¿e ³¹cznie
z mechanizmem podnoszenia kwot
dla najwiêkszych so³ectw tworzy to
sprawiedliwy system, daj¹cy spo-
³ecznoœciom so³eckim wiêksz¹ suwe-
rennoœæ. Na przyk³ad so³ectwo Che³-
miec dostawa³oby o po³owê mniejsz¹
kwotê do rozdysponowania, gdyby
gmina nie podwy¿szy³a kwoty przy-
padaj¹cej na so³ectwo. Na 2012 r.
by³oby to tylko ponad 31 tys. z³, gdy-
by kierowaæ siê wy³¹cznie przepisem
art. 2 ust. 1. Ale gmina doda³a do te-
go 44 tys. z³, wiêc ³¹cznie na Che³-
miec przypad³o na przysz³y rok 75
tys. z³. Dla porównania ³¹cznie to so-
³ectwo mia³o do rozdysponowania
w ub. r. 67 tys. z³. 

W br. rada gminy podjê³a uchwa³ê,
aby ³¹cznie wydzieliæ w bud¿ecie
gminy na 2012 r. pulê funduszu so-
³eckiego w kwocie ponad 865 tys. z³
do zadysponowania przez wszystkie
so³ectwa. Na podstawie przepisu art.
2 ust. 1 ustawy ca³kowita pula fundu-
szu so³eckiego wynosi³aby tylko po-
nad 688 tys. z³. Ale zosta³a podwy¿-
szona o kwotê ponad 177 tys. z³
przez radê gminy. 

Jednak nie wszystko posz³o od
razu jak po maœle. Rada gminy dzia-
³aj¹c w dobrej wierze pope³ni³a pó³to-
ra roku temu b³¹d, który poskutkowa³
uchyleniem jej uchwa³y przez nad-
zór finansowy, tj. przez Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej.

W uchwale tej, podjêtej w lutym 2010
roku, rada gminy bowiem: „nie zde-
cydowa³a w sposób jednoznaczny
o zwiêkszeniu œrodków funduszu so-
³eckiego ponad wysokoœæ wynikaj¹-
c¹ z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu
so³eckim ani nie okreœli³a precyzyjnie
wysokoœci dodatkowej puli œrodków
funduszu so³eckiego” – jak czytamy
w uzasadnieniu do projektu zmiany
owej uchwa³y. Po prostu tylko
uchwali³a, ¿e na podstawie art. 3 ust.
1 ustawy o funduszu so³eckim posta-
nawia siê zwiêkszyæ kwotê œrodków
funduszu so³eckiego na 2011 r. usta-
lon¹ na podstawie art. 2 ust. 1 usta-
wy o funduszu so³eckim, nie podaj¹c
jaka to ma byæ kwota. W efekcie in-
terwencji RIO rada gminy zmieni³a
ów przepis, okreœlaj¹c precyzyjnie
jaka jest kwota podwy¿szenia. W br.
w uchwale na 2012 r. równie¿ poda-
no precyzyjnie kwotê podwy¿szenia
czyli w³aœnie 177 tys. z³.

To unaocznia, ¿e rady gmin mog¹
mieæ pewien problem nie tylko ze
sformu³owaniem uchwa³y, aby by³a
poprawna, ale tak¿e z opracowaniem
zasad, na jakich bêdzie ustalana wy-
sokoœæ dodatkowej kwoty i nastêpnie
jej podzia³ pomiêdzy okreœlone so³ec-
twa. Artur Bochenek, który jest auto-
rem tych zasad w gminie Che³miec,
zapewnia, ¿e jeœli siê przyjmie nastê-
puj¹ce kryteria wyliczenia dodatko-
wej kwoty: rekompensata „uszczerb-
ku” dla najwiêkszych so³ectw i wzrost
kwoty podwy¿szenia o wskaŸnik
wzrostu dochodów gminy oraz zasto-
suje popularny program obliczeniowy
Excel, to bêdzie to ³atwizna. 

Na co so³ectwa w gminie Che³-
miec przeznaczaj¹ œrodki z puli fun-
duszu so³eckiego? Rzecz jasna g³ów-
nie na uzupe³nianie ubytków w na-
wierzchni dróg, na budowê i remonty
wiat przystankowych, na udro¿nienie
rowów przy drogach, a tak¿e na do-
posa¿enie œwietlic wiejskich. Wiêk-
sze inwestycje w so³ectwach wyma-
gaj¹ce zaanga¿owania du¿ych œrod-
ków – to zadanie gminy – podkreœla
Artur Bochenek. 
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