
Organem uchwa³odawczym dzielnicy
lub osiedla jest rada dzielnicy lub ra-
da osiedla, przy czym w osiedlu orga-
nem uchwa³odawczym mo¿e byæ
ogólne zebranie mieszkañców. To za-
le¿y od tego czy rada miejska posta-
nowi taki przepis uchwaliæ w statucie
osiedla, czyli w akcie prawa miejsco-
wego reguluj¹cym ustrój i zadania
organów osiedla.

Z kolei organem wykonawczym
dzielnicy b¹dŸ osiedla jest zarz¹d
dzielnicy lub zarz¹d osiedla. Na czele
zarz¹du stoi przewodnicz¹cy. Cz³on-
kowie rady dzielnicy (osiedla) w licz-
bie od 15. do 21. wybierani s¹ w g³o-
sowaniu tajnym, bezpoœrednim spo-
œród nieograniczonej liczby kandyda-
tów czyli analogicznie jak w przypad-
ku wyborów w so³ectwie. To s¹ pryn-
cypia, ogólne podstawy dotycz¹ce
wyborów. Natomiast zasady szcze-
gó³owe i tryb czyli np. to, czy wybory
maj¹ siê odbywaæ na organizowa-
nych w tym celu zebraniach mie-
szkañców, czy w jednym dniu
i w okreœlonych godzinach w lokalu
wyborczym, podobnie jak w wybo-
rach do rady miejskiej i na burmistrza,
regulacje dotycz¹ce og³aszania ter-
minu i miejsca wyborów, zg³aszania
kandydatów, przebiegu g³osowania,
nadzoru nad wyborami itp. okreœla
statut osiedla b¹dŸ dzielnicy. Rada
obraduje na posiedzeniach zwo³ywa-
nych przez jej przewodnicz¹cego,
zasady i tryb zwo³ywania posiedzeñ
zawarte s¹ w statucie dzielnicy (osie-
dla). Zarz¹d, który reprezentuje osie-
dle (dzielnicê) wobec w³adz miasta
kieruje jego bie¿¹cymi sprawami i re-
alizuje uchwa³y rady.

Osiedla i dzielnice korzystaj¹
z mienia komunalnego przekazanego
osiedlu (dzielnicy) przez gminê miej-
sk¹ i zarz¹dzaj¹ nim oraz rozporz¹-
dzaj¹ dochodami z tego Ÿród³a, oczy-
wiœcie pod warunkiem, ¿e gmina ta
przeka¿e swoim osiedlom lub dzielni-
com okreœlone sk³adniki mienia. Sk³a-
dniki tego mienia podobnie jak w przy-

padku so³ectw powinny byæ wymie-
nione w statucie osiedla (dzielnicy)
i powinien byæ w nim, stosownie do
art. 48 ust. 1 ustawy o samorz¹dzie
gminnym, okreœlony zakres samo-
dzielnych czynnoœci dokonywanych
przez osiedle w zakresie przys³uguj¹-
cego mu mienia, np. uprawnienia do
odp³atnego wynajmu sali w budynku
przekazanym przez miasto osiedlu

lub dzielnicy z przeznaczeniem przy-
chodów na cele osiedla (dzielnicy)
albo zakres nieodp³atnego korzysta-
nia przez mieszkañców z przekaza-
nych budynków, b¹dŸ ich czêœci, 
albo terenów czy rzeczy ruchomych,
np. samochodów, autobusów. Dziel-
nica i osiedle prowadz¹ gospodarkê
finansow¹ w ramach bud¿etu gminy,
przy czym zakres uprawnieñ do pro-
wadzenia jej okreœla rada miejska
w statucie gminy. S¹ to wiêc podob-
ne rozwi¹zania jak w przypadku so-
³ectw. Do zakresu dzia³ania osiedla
(dzielnicy) nale¿¹ sprawy publiczne
o znaczeniu lokalnym oraz zadania

powierzone im przez radê miejsk¹.
S³u¿¹ zaspokajaniu potrzeb spo³ecz-
noœci lokalnej i poprawie warunków
¿ycia jej mieszkañców. 

Wed³ug starych zasad
Ustawa o funduszu so³eckim od-

nosi siê jedynie do so³ectw na tere-
nach gmin wiejskich albo miejsko-

-wiejskich. By³ to zarzut stawiany jej
autorom podczas konstruowania
ustawy, poniewa¿ ustawa pomija jed-
nostki pomocnicze funkcjonuj¹ce na
terenie miast, czyli osiedla i dzielnice.
Nie wprowadza jednak zmian w do-
tychczasowych przepisach ustawy
o samorz¹dzie gminnym dotycz¹cych
gospodarki finansowej jednostek po-
mocniczych. Art. 51 ust. 3 tej ustawy
nadal bowiem stanowi, ¿e statut gmi-
ny okreœla uprawnienia jednostki po-
mocniczej do prowadzenia gospodar-
ki finansowej w ramach bud¿etu gmi-
ny. Art. 18 ust. 2 pkt 7 z kolei mówi,
¿e do wy³¹cznej w³aœciwoœci rady
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IZ funduszem so³eckim ku odnowie wsi

Osiedle i dzielnica, podobnie jak so³ectwo, s¹ jednostkami pomocniczymi
gminy, ale nie wiejskiej, tylko miejskiej b¹dŸ miejsko-wiejskiej, tzn. takiej,
na terenie której znajduj¹ siê zarówno miasto jak i wsie. 
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II gminy nale¿y ustalanie zakresu dzia-
³ania jednostek pomocniczych, zasad
przekazywania im mienia do korzy-
stania i zasad przekazywania œrod-
ków bud¿etowych na realizacjê za-
dañ przez te jednostki. Dziêki temu
osiedla i dzielnice maj¹ mo¿liwoœæ
decydowania na dotychczasowych
zasadach o wydatkowaniu œrodków
z bud¿etu gminy i przeznaczania do-
chodów z zarz¹dzanych sk³adników
mienia na w³asne potrzeby. Oznacza
to, ¿e osiedla i dzielnice nadal mog¹
decydowaæ o wydatkowaniu œrodków
finansowych zgodnie z tym co ustali-
³a rada gminy w statucie gminy,
w oparciu o przepis art. 51 ust. 3
ustawy o samorz¹dzie gminnym. Do-
brze siê dzieje, gdy przyk³ady sku-

tecznego wykorzystania funduszu so-
³eckiego pozytywnie wp³ywaj¹ na ra-
dy miejskie, zw³aszcza w gminach
miejsko-wiejskich, które równie¿ swo-
je dzielnice i osiedla zechc¹ wystar-
czaj¹co „doposa¿yæ” w œrodki finan-
sowe przeznaczone do dyspozycji
tych¿e osiedli i dzielnic. Stosuj¹c,
w oparciu o wymienione przepisy
ustawy o samorz¹dzie gminnym, pro-
cedury dotycz¹ce zasad uchwalania,
wnioskowania i wykorzystania œrod-
ków przez so³ectwo, mog¹ uaktywniæ
osiedla i dzielnice, pobudziæ do dzia-
³ania spo³ecznoœci lokalne i wspólno-
ty osiedlowe. A wiêc obecnie istniej¹-
ce prawo, to znaczy ustawa o samo-
rz¹dzie gminnym, jak najbardziej
umo¿liwia wydzielanie w bud¿ecie
gminy miejskiej lub miejsko-wiejskiej
puli œrodków finansowych do zady-
sponowania wydatków przez osiedla
i dzielnice, które stan¹ siê jednym
z narzêdzi ich rozwoju. 

Ustawowa mo¿liwoœæ wyodrêb-
nienia funduszu so³eckiego wy³¹cznie
dla so³ectw nie oznacza wiêc, ¿e po-

zosta³e jednostki pomocnicze, m. in.
osiedla i dzielnice, nie mog¹ ju¿ li-
czyæ na zadysponowanie kwot¹ w ra-
mach przyznanej im puli z bud¿etu
gminy. Tyle tylko, ¿e nie mo¿e siê to
odbywaæ w trybie ustawy o funduszu
so³eckim, ale w trybie ustawy o samo-
rz¹dzie gminnym. 

Zasady gospodarki finansowej
jednostek pomocniczych nie objêtych
ustaw¹ o funduszu so³eckim, czyli
przede wszystkim osiedli i dzielnic,
musz¹ byæ okreœlone w statucie gmi-
ny. Natomiast same ramy prawne do-
tycz¹ce gospodarki finansowej jedno-
stek pomocniczych, które trzeba wy-
pe³niæ treœci¹ w³aœnie w statucie gmi-
ny, znajduj¹ siê w ustawie o samorz¹-
dzie gminnym w art. 51 ust. 3 a tak¿e

w art. 18 ust. 2 pkt 7 i w ustawie o fi-
nansach publicznych w art. 184 ust. 4.
Trzeba pamiêtaæ o podstawowych
pryncypiach, tj. o tym, ¿e gospodarka
ta musi byæ prowadzona w ramach
bud¿etu gminy, a œrodki przeznaczo-
ne na wydatki dla jednostek pomocni-
czych nie bêd¹cych so³ectwami mu-
sz¹ znaleŸæ siê w planach rzeczowo-
-finansowych, stanowi¹cych za³¹cz-
niki do bud¿etu miasta.

I tak na przyk³ad Rada Miejska
w £odzi w 1997 roku na podstawie
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorz¹dzie terytorialnym (art. 18
ust. 2 pkt 7) podjê³a uchwa³ê w spra-
wie zasad przekazywania œrodków
bud¿etowych na realizacjê zadañ sta-
tutowych jednostek pomocniczych
miasta. Uchwali³a, ¿e œrodki finanso-
we dla jednostek pomocniczych
uchwala siê corocznie w bud¿ecie
miasta. Ka¿da jednostka pomocnicza
otrzymuje sta³¹ kwotê, która jednak
rokrocznie jest urealniana zgodnie ze
wskaŸnikiem zmiany bud¿etu miasta
przyjêtym na dany rok bud¿etowy, nie

mniejsz¹ jednak ni¿ w poprzedzaj¹-
cym roku bud¿etowym, w dodatku
powiêkszon¹ co najmniej o przewidy-
wany przez resort finansów wskaŸnik
inflacji. Dodatkowo przydzielane s¹
œrodki w wysokoœci wynikaj¹cej
z przemno¿enia okreœlonej kwoty
przez liczbê mieszkañców w po-
szczególnych jednostkach pomocni-
czych. Kwotê tê (przypadaj¹c¹ na
jednego mieszkañca) ustala corocz-
nie rada miejska. Œrodki finansowe
jednostek pomocniczych s¹ groma-
dzone na bankowych subkontach.
Jednoczeœnie jednak so³ectwa le¿¹-
ce na terenie gminy £ódŸ (bo i takie
jednostki znajduj¹ siê w obrêbie tej
metropolii) trac¹ czêœæ pochodz¹c¹
z planowanych wp³ywów z podatku
rolnego. Jednym z miejskich osiedli
£odzi maj¹cym cechy wiejskie,
wch³oniêtym przez miasto, jest osie-
dle Lublinek-Pienista w dzielnicy Po-
lesie. W jego sk³ad wchodz¹ dwa
dawne pod³ódzkie so³ectwa: Lublinek
i Nowy Józefów, gdzie wci¹¿ s¹ pola
uprawne (jest dwóch aktywnych rolni-
ków), ogródki dzia³kowe, nieu¿ytki
i 90 hektarów lasów. Dziœ maj¹ status
osiedla, a nie so³ectwa, i jako jedno-
stki pomocnicze s¹ finansowane
przez bud¿et miasta.

W 2011 roku w £odzi rezerwa celo-
wa przeznaczona na zadania inwesty-
cyjne i remontowe dla jednostek po-
mocniczych, a wiêc osiedli i dzielnic
(£ódŸ wci¹¿ powiêksza swój obszar
wch³aniaj¹c kolejne so³ectwa znajduj¹-
ce siê na granicy aglomeracji miej-
skiej), wynios³a 9 mln z³. Mo¿na dysku-
towaæ, czy to jest kwota wystarczaj¹ca
dla inwestycyjnego rozwoju jednostek
pomocniczych miasta, czy nie, ale to
pieni¹dze, za które s¹ realizowane
przedsiêwziêcia zg³aszane przez sa-
me osiedla i dzielnice, a nie narzucane
przez w³adze miasta. Idea jest wiêc
podobna jak w przypadku funduszu
so³eckiego i to jest w tym mechanizmie
najcenniejsze. W 2011 roku Rada Miej-
ska £odzi przeznaczy³a œrodki na dzia-
³alnoœæ statutow¹ osiedli w wysokoœci
1 915 160 z³. Ka¿de z osiedli otrzyma-
³o jednakow¹ dla wszystkich sta³¹
kwotê w wysokoœci 21 835 z³ oraz
kwotê dodatkow¹ w zale¿noœci od
liczby mieszkañców osiedla w wyso-
koœci 1,61 z³ na osobê. Najwiêcej
z uwagi na liczbê mieszkañców do-
sta³o licz¹ce prawie 53 tys. mieszkañ-
ców osiedle Chojny-D¹browa.

Nie dla 
„funduszu osiedlowego”

Zasady, procedury, warunki i tryb
okreœlone w ustawie o funduszu so-
³eckim nie mog¹ byæ zastosowane
wobec osiedli i dzielnic przez rady
miejskie i nie mog¹ byæ nazwane jak
w ustawie o funduszu so³eckim. Do-
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IIIwodzi tego przyk³ad osiedla Hanulin
w Kêpnie; uchwa³¹ Rady Miejskiej
w Kêpnie (nr XLIII/276/2009) z dnia
29 wrzeœnia 2009 r. dokonano zmian
w statucie osiedla Hanulin i wydziele-
nia w bud¿ecie miasta œrodków do
dyspozycji Hanulina na zasadach ta-
kich samych jakie s¹ przewidziane dla
so³ectw w ustawie o funduszu so³ec-
kim. Uchwa³a znalaz³a siê z tego po-
wodu pod lup¹ organu nadzoru, tj.
wojewody i nastêpnie Wojewódzkiego
S¹du Administracyjnego, chocia¿ fun-
duszu dla Hanulina nie nazwano „fun-
duszem so³eckim” tylko „funduszem
osiedlowym”.

Osiedle miejskie Hanulin jest po-
³o¿one 3 km od centrum Kêpna w po-
wiecie kêpiñskim w województwie
wielkopolskim. S¹ tu tereny leœne, ³¹-
ki i stawy rybackie, jest te¿ osiedle
domków jednorodzinnych, s¹ równie¿
plany dalszej rozbudowy czêœci mie-
szkaniowej Hanulina. Niby miasto,
a ¿yje siê jak na wsi, mieszkañcy s¹
aktywni i zmotywowani do pracy na
rzecz swojego osiedla. Gdy pojawi³a
siê mo¿liwoœæ utworzenia funduszu
so³eckiego, postanowiono z niej sko-
rzystaæ, dokonaæ zmian w statucie
osiedla Hanulin, moc¹ uchwa³y po-
wo³aæ do ¿ycia fundusz osiedlowy,
aby Hanulin móg³ dysponowaæ w³as-
nymi œrodkami na wzór funduszu so-
³eckiego. Okaza³o siê jednak, ¿e nie
jest to zgodne z obowi¹zuj¹cym pra-
wem. Organ nadzoru czyli wojewoda
przyzna³ co prawda, ¿e zgodnie z art.
5 ustawy o samorz¹dzie gminnym,
gmina mo¿e tworzyæ jednostki po-
mocnicze: so³ectwa, dzielnice, osie-
dla i inne. Jednak Uchwa³a Rady
Miejskiej Kêpna dotyczy zmian w sta-
tucie osiedla, a nie w statucie so³ec-
twa. W tym przypadku nie znajduje
wiêc zastosowanie ustawa z dnia 20
lutego 2009 roku o funduszu so³ec-
kim (Dz. U. z 2009 r. nr 52 poz. 420),
która przewiduje wyodrêbnienie
w bud¿ecie gminy œrodków stanowi¹-
cych fundusz so³ecki wy³¹cznie dla
so³ectw.

W ocenie organu nadzoru nie by³o
¿adnych podstaw prawnych do tego,
aby Rada Miejska w Kêpnie wyodrêb-
ni³a w bud¿ecie gminy œrodki stano-
wi¹ce fundusz osiedlowy. Do utwo-
rzenia funduszu osiedlowego nie
uprawni³a Rady Miejskiej ani ustawa
o samorz¹dzie gminnym, ani ustawa
o funduszu so³eckim. Te przes³anki
sprawi³y, ¿e wojewoda wielkopolski
uzna³, i¿ dokonana zmiana w statucie
osiedla Hanulin stanowi naruszenie
prawa i stwierdzi³ niewa¿noœæ uchwa-
³y Rady Miejskiej w Kêpnie z dnia 29
wrzeœnia 2009 roku.

Kêpno nie zgodzi³o siê z tym roz-
strzygniêciem wojewody i zaskar¿y³o
je do Wojewódzkiego S¹du Admini-
stracyjnego w Poznaniu, czyli z³o¿y³o
wniosek o uchylenie rozstrzygniêcia

nadzorczego w ca³oœci. Rada Miejska
w Kêpnie zarzuci³a wojewodzie b³êd-
n¹ wyk³adniê wielu przepisów ustawy
o samorz¹dzie gminnym. W uzasa-
dnieniu skargi Rada Miejska w Kêp-
nie przyzna³a, na co wskaza³ wojewo-
da, i¿ do zakwestionowanej uchwa³y
nie mog¹ mieæ zastosowania przepi-
sy ustawy z 20.02.2009 r. o funduszu
so³eckim, ale podkreœlono, i¿ Rada
Miejska w Kêpnie podejmuj¹c uchwa-
³ê nie wskaza³a wcale jako podstawy
prawnej przepisów powy¿szej usta-
wy. Nie mo¿na by³o, jej zdaniem, sta-
wiaæ zarzutu, ¿e zaskar¿ona uchwa³a
naruszy³a przepisy ustawy, jeœli nie
jest wskazana jako podstawa prawna
do jej uchwalenia. Wyrazi³a te¿ po-
gl¹d, ¿e brak jest przeciwwskazañ
prawnych, aby zagadnienia zwi¹zane
z gospodark¹ finansow¹ jednostek
pomocniczych – osiedli, w tym wyo-
drêbnienie wydatków w ramach bu-
d¿etu gminy, nie mog³y byæ w statu-
tach osiedli podobnie unormowane,
jak zosta³o to przewidziane dla so-
³ectw.

Dalej w skardze wskazano, i¿ bez-
zasadny jest zarzut organu nadzoru,
¿e brak jest podstawy prawnej, aby
Rada Miejska mog³a wyodrêbniæ
w bud¿ecie gminy œrodki dla osiedla
Hanulin okreœlone w kwestionowanej
uchwale jako tzw. fundusz osiedlowy.
Podano, ¿e z treœci art. 51 ust. 3 usta-
wy o samorz¹dzie gminnym oraz art.
184 ust. 4 ustawy o finansach pu-
blicznych wynikaj¹ wprost uprawnie-
nia jednostek pomocniczych, a zatem
i osiedli, do prowadzenia gospodarki
finansowej w ramach bud¿etu gminy.

W odpowiedzi na skargê wojewo-
da wielkopolski wniós³ o jej oddalenie
i podtrzyma³ dotychczasow¹ argu-
mentacjê. Podkreœli³, ¿e jako organ

nadzoru nie kwestionuje uprawnieñ
gminy i jednostek pomocniczych do
prowadzenia gospodarki finansowej
w ramach wyodrêbnionego bud¿etu.
Jednak¿e nie ma podstaw prawnych
ani w ustawie o samorz¹dzie gmin-
nym, ani w ustawie z 20.02.2009 r.
o funduszu so³eckim do utworzenia
„funduszu osiedlowego”. Wskazano,
¿e kwestionowana uchwa³a nie za-
wiera w swej podstawie prawnej
odwo³ania do ustawy o funduszu so-
³eckim, jednak¿e cytuje dos³ownie
sformu³owania art. 1 do 4 powo³anej
ustawy, zamieniaj¹c jedynie wyra¿e-
nie „so³ectwo” na „osiedle”. Jak pod-
kreœli³ wojewoda w uzasadnieniu roz-
strzygniêcia nadzorczego istotne na-
ruszenie prawa przez Radê Miejsk¹
Kêpna polega³o na tym, ¿e nie mia³a
ona podstawy prawnej do tego, aby
wyodrêbniæ w bud¿ecie miasta œrodki
stanowi¹ce „fundusz osiedlowy”, po-
niewa¿ do utworzenia funduszu osie-
dlowego nie uprawnia ani ustawa
o samorz¹dzie gminnym, ani ustawa
o funduszu so³eckim.

Wojewódzki S¹d Administracyjny
orzekaj¹c w sprawie, nie kieruje siê
zasadami s³usznoœci, czy te¿ celowo-
œci i nie ocenia kwestionowanego
w skardze rozstrzygniêcia z punktu
widzenia zasad wspó³¿ycia spo³ecz-
nego. S¹d rozstrzyga w granicach
danej sprawy, nie bêd¹c jednak zwi¹-
zany zarzutami i wnioskami skargi,
powo³an¹ podstaw¹ prawn¹, b¹dŸ
poprawnoœci¹ przytoczonej w skar-
dze argumentacji. 

Przedmiotem kontroli s¹du admi-
nistracyjnego w przypadku prawa
o postêpowaniu przed s¹dami admi-
nistracyjnymi jest legalnoœæ samego
aktu nadzoru. Zawarcie w uzasadnie-
niu rozstrzygniêcia nadzorczego wy-
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IV czerpuj¹cego i prawid³owego uzasa-
dnienia faktycznego i prawnego jest
obowi¹zkiem organu nadzoru, wyni-
kaj¹cym z art. 91 ust. 3 ustawy o sa-
morz¹dzie gminnym, który wa¿y
w istocie o mo¿liwoœci jego akceptacji
przez s¹d administracyjny. Dodaæ je-
szcze przy tym nale¿y, i¿ jeœli organ
nadzoru decyduje siê na stwierdzenie
niewa¿noœci poddanej jego kontroli
uchwa³y organu gminy w ca³oœci, to
uzasadnienie wydawanego rozstrzy-
gniêcia nadzorczego przekonywaæ
musi o sprzecznoœci z prawem
w istotnym zakresie wszystkich po-
stanowieñ zawartych w uchwale. 

Zgodnie z art. 171 Konstytucji RP
dzia³alnoœæ samorz¹du terytorialnego
podlega nadzorowi z punktu widzenia
legalnoœci. Kompetencje nadzorcze
wojewody s¹ okreœlone w przepisach
ustaw ustrojowych: w przypadku gmi-
ny – w ustawie z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym. W myœl
przepisu art. 87 tej ustawy organy
nadzoru mog¹ wkraczaæ w dzia³al-
noœæ gminn¹ tylko w przypadkach
okreœlonych ustaw¹. Nadzór nad wy-
konywaniem zadañ gminy jest spra-
wowany na podstawie kryterium
zgodnoœci z prawem. Oznacza to, ¿e
tylko sprzecznoœæ z prawem mo¿e
prowadziæ do wydawania rozstrzy-
gniêæ nadzorczych stwierdzaj¹cych
niewa¿noœæ uchwa³ lub zarz¹dzeñ
organów gminy. Rozstrzygniêcie
nadzorcze wojewody musi wskazy-
waæ konkretny przepis naruszony
uchwa³¹ organu gminy, a naruszenie
prawa nie mo¿e byæ wyprowadzane
w drodze analogii czy te¿ oceny ra-
cjonalnoœci rozwi¹zañ prawnych. 

Wskazany jako podstawa prawna
zakwestionowanej uchwa³y art. 35
ust. 1 ustawy z 8.03.1990 r. o samo-
rz¹dzie gminnym stanowi, ¿e – orga-
nizacjê i zakres dzia³ania jednostki
pomocniczej okreœla rada gminy
odrêbnym statutem, po przeprowa-
dzeniu konsultacji z mieszkañcami.
Powy¿szy przepis nie mo¿e byæ sa-
modzieln¹ podstaw¹ prawn¹ do do-
konania zmian w statucie osiedla Ha-
nulin w sposób w jaki chcia³aby Rada
Miejska w Kêpnie. W tym miejscu na-
le¿y doprecyzowaæ, ¿e kwestionowa-
na przez wojewodê uchwa³a dotyczy

zmian w statucie osiedla Hanulin. Ak-
tualnie obowi¹zuj¹cy statut tego¿
osiedla stanowi za³¹cznik do Uchwa-
³y nr XXII/142/2008 Rady Miejskiej
w Kêpnie z dnia 13.03.2008 r. w spra-
wie ustalenia statutu osiedla Hanulin.
Art. 51 ust. 3 ustawy o samorz¹dzie
gminnym stanowi, ¿e gmina samo-
dzielnie prowadzi gospodarkê finan-
sow¹ na podstawie bud¿etu gminy,
zwanego dalej bud¿etem. Ust. 3 sta-
nowi, ¿e statut gminy okreœla upraw-
nienia jednostki pomocniczej do pro-
wadzenia gospodarki finansowej
w ramach bud¿etu gminy. Nie ma ra-
cji Rada Miejska zarzucaj¹c wojewo-
dzie, ¿e rozstrzygniêcie nadzorcze
narusza przepis art. 51 ust. 3. W tym
miejscu s¹d wskazuje na dominuj¹cy
pogl¹d, ¿e gmina w zakresie gospo-
darki finansowej mo¿e czyniæ tylko to,
na co zezwalaj¹ przepisy prawne. 

W wyroku z dnia 16.03.1999 r.
(K.35/98) Trybuna³ Konstytucyjny wy-
jaœni³, ¿e samodzielnoœæ finansowa to
prawo do samodzielnego prowadze-
nia gospodarki finansowej: pobierania
dochodów okreœlonych w ustawach
(w³adztwo dochodowe) oraz dyspono-
wania nimi – w granicach okreœlonych
przez ustawy – do realizacji prawnie
okreœlonych zadañ (w³adztwo wydat-
kowe). Samodzielnoœæ finansowa
gminy nie ma zatem charakteru abso-
lutnego. Jej ograniczenie w drodze
ustawy mo¿e byæ uzasadnione przez
inne cele i wartoœci chronione przez
Konstytucjê. Granice samodzielnoœci
wydatkowej gmin wyznaczone s¹
przez ustawy. S³uszne jest stanowi-
sko organu nadzoru, ¿e nie ma ¿ad-
nego przepisu prawa, który dawa³by
podstawê prawn¹ do tworzenia tzw.
funduszu osiedlowego. W szczegól-
noœci nie jest takim przepisem art. 35
ust. 1 ustawy o samorz¹dzie gmin-
nym, nie ma te¿ ¿adnej podstawy pra-
wnej odsy³aj¹cej do zastosowania
wskazywanego przez Radê Miejsk¹
w Kêpnie w skardze przepisu art. 184
ust. 4 ustawy o finansach publicz-
nych. Wskazany przepis art. 184 ust.
4 ustawy z 30.06.2005 r. o finansach
publicznych (Dz.U. z 2005 nr 249 poz.
2104) w brzmieniu, które obowi¹zy-
wa³o w dacie rozstrzygniêcia nadzor-
czego (poniewa¿ od 1.01.2010 r.

przepis ten utraci³ moc) stanowi³, ¿e
uchwa³a bud¿etowa gminy mo¿e rów-
nie¿ okreœlaæ: wydatki jednostek po-
mocniczych gminy; uprawnienia jed-
nostki pomocniczej do prowadzenia
gospodarki finansowej w ramach bu-
d¿etu gminy. Z literalnego brzmienia
tego¿ przepisu wynika jednoznacznie,
¿e reguluje on zakres spraw podejmo-
wanych w uchwale bud¿etowej gminy.
Tymczasem w przedmiotowej sprawie
zosta³a podjêta uchwa³a w przedmio-
cie zmian w statucie osiedla Hanulin.

W ocenie s¹du organ nadzorczy
trafnie wskaza³ w uzasadnieniu swo-
jego rozstrzygniêcia na art. 5 ustawy
o samorz¹dzie gminnym. Zgodnie
z tym przepisem gmina mo¿e tworzyæ
jednostki pomocnicze: so³ectwa oraz
dzielnice, osiedla i inne. Kwestiono-
wana uchwa³a dotyczy zmian w statu-
cie osiedla, a nie so³ectwa. Wpraw-
dzie w podstawie kwestionowanej
uchwa³y nie powo³ano siê na ustawê
z 20.02.2009 r. o funduszu so³eckim,
ale w istocie w kwestionowanej
uchwale dos³ownie zacytowano sfor-
mu³owania art. 1 do 4 tej¿e ustawy
i zupe³nie bezpodstawnie zapisano
o zwo³ywaniu zebrania „wiejskiego”
i dobrowolnych wp³atach na rzecz
„so³ectwa”. W ocenie S¹du powy¿-
szych zapisów uchwa³y w ¿adnej
mierze nie mo¿na uznaæ za nic nie
znacz¹ce pomy³ki redakcyjne. Nie
jest to przypadek, o którym mowa
w art. 91 ust. 4 ustawy o samorz¹dzie
gminnym, zgodnie z którym w sytua-
cji nieistotnego naruszenia prawa
organ nadzoru nie stwierdza niewa¿-
noœci uchwa³y lub zarz¹dzenia ogra-
niczaj¹c siê do wskazania, i¿ uchwa-
³ê lub zarz¹dzenie wydano z narusze-
niem prawa.

S¹d stwierdzi³ te¿, ¿e nie ma racji
Rada Miejska twierdz¹c, ¿e jest
uprawniona do zastosowania rozwi¹-
zañ przewidzianych dla gospodaro-
wania funduszem so³eckim do gospo-
darowania „funduszem osiedla”. Ta-
kiego uprawnienia nie daje ¿aden
przepis prawa, a dysponowanie fun-
duszami gminnymi mo¿e odbywaæ
siê w granicach okreœlonych przez
ustawy.

Gra¿yna Kaniewska
Janina Jastrzêbiec
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