
– Co siê dzieje z nowelizacj¹ ustawy o funduszu
so³eckim?

– Projekt nowelizacji ustawy o funduszu so³eckim,
wniesiony w Senacie RP w styczniu 2011 roku, po przej-
œciu pe³nej procedury w Izbie Wy¿szej napotka³ opór ze
strony czêœci pos³ów, g³ównie z Komisji Samorz¹du Tery-
torialnego i Polityki Regionalnej. W konsekwencji
przed³u¿enie procedowania w Sejmie doprowadzi³o do
tego, ¿e Izba Ni¿sza nie zd¹¿y³a przyj¹æ znowelizowanej
ustawy przed wyborami parlamentarnymi 2011 roku. 

– Jak na to zareagowali so³tysi, którzy niejedno-
krotnie postulowali zmiany w ustawie u³atwiaj¹ce
funkcjonowanie funduszu?

– Do Krajowego Stowarzyszenia So³tysów, a tak¿e do
pozosta³ych stowarzyszeñ so³tysów, jak równie¿ w trak-
cie dyskusji, spotkañ i szkoleñ w terenie, p³yn¹ sygna³y
i uwagi, ¿e nowelizacja ustawy o funduszu so³eckim jest
potrzebna. So³tysi, cz³onkowie rad so³eckich oraz sami
mieszkañcy wsi s¹ zawiedzeni, ¿e ustawa nie zosta³a
znowelizowana, ¿e nadal s¹ w niej zapisy utrudniaj¹ce
dysponowanie funduszem przez so³ectwo. Takich g³osów
jest niema³o, a s¹ bardzo wa¿ne, bo dotycz¹ istotnych
kwestii w realizacji funduszu i wskazuj¹ na bariery, jakie
napotyka tworz¹ce siê spo³eczeñstwo obywatelskie na
wsi. Jedn¹ z wa¿nych zmian, któr¹ chcieliœmy wprowa-
dziæ nowelizuj¹c ustawê, by³o usuniêcie zapisu mówi¹ce-
go, ¿e przedsiêwziêcie realizowane z funduszu so³eckie-
go musi byæ zlokalizowane w jednym so³ectwie. Zamie-
rzaliœmy w ten sposób otworzyæ mo¿liwoœæ dobrowolne-
go dzia³ania b¹dŸ inicjatywy dwóch lub trzech so³ectw
w jednym przedsiêwziêciu czy inwestycji, poniewa¿ w tra-
dycji wspó³pracy miêdzys¹siedzkiej jest organizowanie
siê np. wokó³ tej samej œwietlicy wiejskiej, boiska sporto-
wego czy przystanku autobusowego s³u¿¹cego dwóm,
trzem wioskom. Taka zmiana jest potrzebna i trzeba do
niej wróciæ.

– O jakie jeszcze zapisy bêdzie pan zabiega³, jeœli
projekt nowelizacji ustawy wejdzie pod obrady no-
wego parlamentu?

– Informacje dotycz¹ce wykorzystania funduszu so-
³eckiego, które otrzymujemy z terenu, wyraŸnie wskazu-

j¹, ¿e potrzebna jest zmiana umo¿liwiaj¹ca dokonanie
w trakcie roku bud¿etowego pewnych poprawek przez
so³ectwo. W ró¿nych wsiach fundusz jest wykorzystywa-
ny w ró¿nym stopniu, w niektórych tylko w 60–80%, czyli
nie w pe³ni. Dzieje siê tak dlatego, ¿e spo³ecznoœciom lo-
kalnym trudno jest „utrafiæ” w 100% kwot, które im siê na-
le¿¹ w ramach funduszu. Nie mobilizuje to do oszczêdno-
œci w finansowaniu przedsiêwziêcia so³eckiego, niektóre
zadania by³y realizowane nieomal na si³ê, byle tylko nie
zwróciæ nie wykorzystanych œrodków finansowych do bu-
d¿etu gminy. Rada gminy w praktyce czêsto wprowadza
poprawki do bud¿etu i wielokrotnie w ci¹gu roku go no-
welizuje, wiêc mo¿liwoœæ wniesienia takiej korekty przez
so³ectwo jest s³uszn¹ i wa¿n¹ poprawk¹.

Praktyka trzech lat funkcjonowania funduszu pokazu-
je, ¿e nie samo prawo decyduje o powodzeniu wszystkich
dzia³añ. Fundusz powinien byæ wzmocniony merytorycz-
nie, st¹d chcieliœmy, ¿eby oœrodki doradztwa rolniczego
w kraju w swoich zadaniach mia³y m.in. szkolenia na te-
mat funduszu so³eckiego czy fachowe doradztwo z nim
zwi¹zane. Powinniœmy te¿ otwieraæ ró¿ne mo¿liwoœci
dzia³ania dla samych mieszkañców wsi, dlatego w nowe-
li by³ zapis dotycz¹cy ustawy o zbiórkach publicznych.
Umo¿liwia on bez nadmiernych obci¹¿eñ przeprowadze-
nie konkretnej inicjatywy, jeœli jest tylko taka wola i chêæ
mieszkañców so³ectwa. Chcieliœmy, aby so³tys móg³
przeprowadziæ zbiórkê na cel wynikaj¹cy z wprowadze-
nia funduszu so³eckiego, poniewa¿ s¹ sytuacje wymaga-
j¹ce zaanga¿owania mieszkañców, gdy potrzeba dodat-
kowych pieniêdzy na cele so³eckie. 

– Do których zapisów poprzedniej nowelizacji
ustawodawca nie bêdzie wraca³ w nowej?

– Jednym z nich by³a kwestia „nacisku” na gminy,
które nie podejmuj¹ uchwa³y o funduszu so³eckim ani na
tak, ani na nie. Jest takich gmin w kraju oko³o trzysta. To
by³ zapis mówi¹cy, ¿e je¿eli rada gminy nie podejmie ¿ad-
nej uchwa³y, to uwa¿a siê, ¿e fundusz so³ecki zosta³
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Rozmowa z senatorem Ireneuszem Niewiarowskim
prezesem Krajowego Stowarzyszenia So³tysów

Nowelizacja
jest potrzebna

➡
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II w gminie wprowadzony. Wydaje siê, ¿e ten paragraf „za-
szkodzi³” nowelizacji, pos³owie mieli zastrze¿enia co do
domniemania wyodrêbnienia funduszu so³eckiego w gmi-
nie. Zabrak³o te¿ czasu, aby przekonaæ pos³ów, ¿e nie
mo¿na udawaæ, ¿e nie ma takiej kwestii i gminy mog¹
omijaæ prawo. Wrêcz przeciwnie, one musz¹ zmierzyæ siê
z funduszem, przedyskutowaæ, czy wdro¿¹ fundusz so-
³ecki, czy nie i podj¹æ decyzjê.

– A co z kwesti¹ niewykorzystanych pieniêdzy
z funduszu so³eckiego w danym roku. Czy bêd¹ mo-
g³y przejœæ na nastêpny? To postulat bardzo czêsto
zg³aszany przez so³tysów.

– Przypominam, ¿e fundusz so³ecki jest wyodrêbnion¹
czêœci¹ bud¿etu gminy i takie przesuniêcie nie jest mo¿-
liwe w œwietle obowi¹zuj¹cego prawa. Z drugiej jednak

strony brak tej mo¿liwoœci dyscyplinuje so³ectwo do pla-
nowego dzia³ania i realizacji inwestycji, które w danym ro-
ku po prostu da siê zrealizowaæ, a jeœli nie, to trzeba „eta-
powaæ” zadania na kolejne lata. 

– Kiedy so³tysi mog¹ spodziewaæ siê rozpoczêcia
prac legislacyjnych nad proponowanymi zmianami
w ustawie o funduszu so³eckim?

– S¹dzê, ¿e rok 2012 bêdzie czasem dyskusji w tere-
nie, zbierania opinii na temat nowych doœwiadczeñ w re-
alizacji funduszu so³eckiego. Musimy lepiej przygotowaæ
nowelizacjê tej ustawy i dopiero wtedy j¹ podj¹æ. Myœlê,
¿e nie nie stanie siê to wczeœniej ni¿ na prze³omie roku
2012/2013.

Rozmawia³a Gra¿yna Kaniewska
Fot. archiwum

Gmina Aleksandrów Ku-
jawski wdro¿y³a fundusz
so³ecki jako jedyna w po-
wiecie aleksandrowskim
w województwie kujawsko-
-pomorskim. Zdaniem wój-
ta Andrzeja Olszewskiego,
fundusz so³ecki to dla gmi-
ny korzyœci i problemy jed-
noczeœnie, jednak ca³ym
sercem zachêca do jego
tworzenia. W ustawie o fun-
duszu so³eckim mówi siê
o szacunkach kosztów (art.
4 ust. 2 …wraz z oszaco-
waniem ich kosztów i uza-
sadnieniem). Andrzej Ol-
szewski uwa¿a, ¿e jest to
zbyt szczegó³owe zapisa-
nie pewnych elementów. 
– Jeœli dziœ zapiszemy, ¿e
kupimy metr p³otu za 100
z³, a jutro kupimy go za 110
z³, to co potem zrobiæ, jeœli
w kosztorysie jest uwzglê-
dniona wczeœniejsza kwo-
ta? – pyta. – Je¿eli nato-
miast oszacuje siê, ¿e re-
mont p³otów wyniesie 10
tys. z³, z czego zakup mate-
ria³ów 5 tys. z³, a drugie ty-
le robocizna, to taki zapis
uwa¿am za wystarczaj¹cy.
Skarbnik dzia³aj¹c w ra-
mach swoich uprawnieñ
ma oszacowaæ te wydatki
i wpisaæ do projektu bud¿e-
tu – stwierdza wójt.

On sam poczeka³by z no-
welizacj¹ ustawy o funduszu
so³eckim, poniewa¿ czasami
mo¿na tak poprawiæ ustawê,
¿e zamiast ³atwiej bêdzie tru-
dniej. Plusem ustawy jest to,
¿e jest „ma³a”, nie ma obo-
strzeñ.  Andrzej Olszewski
zwraca równie¿ uwagê na
pewn¹ niedogodnoœæ termi-
nów i koñcowych dat podej-
mowania uchwa³ i sk³adania
wniosków, które s¹ zapisane
w ustawie. Ustawa mówi, ¿e

bud¿et powinien byæ wyko-
nany, czyli przyjêty i uchwa-
lony, w roku poprzedzaj¹-
cym rok, w którym bêdzie re-
alizowany (w wyj¹tkowych
sytuacjach do 31 stycznia).
Mo¿e siê okazaæ, ¿e w pro-
jekcie bud¿etu gminy, który
musi byæ przedstawiony do
15 listopada, so³eckich pro-
jektów nie ma, bo mimo
wszystko siê nie zd¹¿y z³o-
¿yæ ich w przepisowym cza-
sie. A rada gminy mog³aby je
nieco póŸniej w formie auto-
poprawki czy samodzielnie
wprowadziæ do bud¿etu. So-
³ectwa ze zg³oszeniem swo-
ich wniosków najczêœciej
czekaj¹ dok³adnie do dnia
30 wrzeœnia (art. 4 ust. 4 
– W terminie do 30 wrze-
œnia roku poprzedzaj¹cego
rok bud¿etowy, którego do-
tyczy wniosek so³tys prze-
kazuje wniosek wójtowi
(burmistrzowi, prezydento-
wi) celem uwzglêdnienia go
w projekcie gminy) i nieo-
mal w ostatnim momencie
podejmuj¹ uchwa³y o plano-
wanym zadaniu na nastêp-
ny rok. Wczeœniejsze podjê-
cie decyzji daje wiêcej cza-
su, nawet jeœli siê oka¿e, ¿e
nie do koñca by³a ona traf-
na. A przecie¿ so³tysi w ter-
minie do 31 lipca otrzymuj¹
informacje o wysokoœci na-
le¿nych œrodków w ramach
funduszu so³eckiego. Po 30
wrzeœnia nie mo¿na zmie-
niæ tego, co ju¿ zosta³o pod-
jête. 

W gminie Sitkówka-No-
winy w województwie œwiê-
tokrzyskim wszystkie so³ec-
twa dysponuj¹ funduszem
so³eckim.  So³tys Ewa Fu-
dali (so³ectwo Szewce-Za-
wady) jest zadowolona
z mo¿liwoœci finansowania
wiejskich inwestycji, o któ-
rych decyduj¹ sami mie-
szkañcy. Zwraca jednak
uwagê na istotny manka-
ment ustawy o funduszu
so³eckim zawarty w art. 2
ust. 3, który mówi, ¿e œrod-
ki niewykorzystane w ro-
ku bud¿etowym wygasaj¹
z up³ywem roku. Zdaniem
Ewy Fudali, niewykorzysta-
na kwota powinna automa-
tycznie przechodziæ na rok
nastêpny, aby mo¿na by³o
sfinansowaæ kosztowniej-
sze przedsiêwziêcie. Poda-
je przyk³ad inwestycji z za-
kresu ma³ej architektury
wiejskiej. W jej so³ectwie
jest to altana z urz¹dze-
niem do grillowania, drew-
nianymi ³awami i sto³em na
50 osób, przez wiêksz¹
czêœæ roku pe³ni¹ca funkcjê
miejsca spotkañ mieszkañ-
ców na œwie¿ym powietrzu.
To kosztowna inwestycja,
której nie sfinansuje siê
z funduszu so³eckiego
przypadaj¹cego so³ectwu
Szewce-Zawady w danym
roku. – W bogatej gminie,
jak¹ jest Sitkówka-Nowiny,
moje so³ectwo dosta³o do-
datkowe pieni¹dze z gmin-
nego bud¿etu niezbêdne

do sfinansowania tej inwe-
stycji – mówi Ewa Fudali. 
– W mniej zamo¿nej na taki
„gest” nie ma co liczyæ,
a niewykorzystane w da-
nym roku pieni¹dze prze-
padaj¹. Gdyby mo¿na by³o
fundusz z dwóch kolejnych
lat zdublowaæ, wówczas ³a-
twiej sfinansowa³oby siê
dro¿sz¹ inwestycjê.

So³tys Ma³gorzata Wal-
kowiak (so³ectwo Kamionki,
gmina Kórnik, wojewódz-
two wielkopolskie) ma za-
strze¿enia co do sposobu
liczenia wysokoœci œrodków
przypadaj¹cych na so³ec-
two (algorytm zapisany
w art. 2.1). – Uderza on
w du¿e so³ectwa, takie jak
moje licz¹ce dwa tysi¹ce
mieszkañców – ¿ali siê pa-
ni so³tys. – Po przeliczeniu
dostajê 18 z³ „na g³owê”,
podczas gdy ma³e so³ectwa
w mojej gminie kilkakrotnie
wiêcej. To krzywdz¹ce, po-
niewa¿ skala inwestycji
oraz potrzeby w ma³ym
i du¿ym so³ectwie s¹ ró¿ne.
Mamy wiele dobrych pomy-
s³ów i projektów dotycz¹-
cych m.in. wykorzystania
œwietlicy wiejskiej czy orga-
nizacji wspólnych przedsiê-
wziêæ z OSP w Kamion-
kach. Ale brakuje nam fun-
duszy, zaœ w œwietlicy musi
siê wiele dziaæ, ¿eby mie-
szkañcy wsi stosownie do
swojego wieku mogli ucze-
stniczyæ w ciekawych zajê-
ciach, warsztatach, spotka-
niach. Przy takim nalicza-
niu funduszu, jaki narzuca
ustawa, du¿e so³ectwa s¹
pokrzywdzone.

Ustawa okreœla algo-
rytm ustalania wysokoœci
œrodków funduszu dla 
poszczególnych so³ectw

Opinia so³tysa, 
s³owo wójta 
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Do naszej redakcji czêsto nap³ywaj¹
pytania so³tysów i pracowników urzê-
dów gmin czy mo¿na dokonywaæ
zmian wydatków z puli funduszu so-
³eckiego ujêtych we wniosku uchwa-
lonym przez zebranie wiejskie i ju¿
przekazanym wójtowi. 

OdpowiedŸ nie jest jednoznaczna.
Szczerze powinna brzmieæ: w zasa-
dzie nie, bo nie przewiduj¹ tego prze-
pisy ustawy o funduszu so³eckim, ale
z kolei z uwagi na przepisy ustawy
o finansach publicznych czasem jest
to mo¿liwe, ale zale¿y kiedy i zale¿y
kto mia³by je wprowadziæ oraz jakie to
mia³yby byæ zmiany. 

W zasadzie w pewnych okoliczno-
œciach i pod pewnymi warunkami
zmiany s¹ wiêc mo¿liwe. Jednak za-
sadniczo takich zmian nie powinno
siê wprowadzaæ z kilku powodów. 

Nie namawiam so³ectw do zmian
przedsiêwziêæ ujêtych w ju¿ uchwalo-
nym i przekazanym wójtowi wniosku.
Po pierwsze jest du¿o takich sytuacji,
kiedy nie jest to mo¿liwe ze wzglêdu
na formalne rygory ustawy o funduszu
so³eckim. Na przyk³ad z uwagi na
przekroczenie terminu ustawowego,
tj. dnia 30 wrzeœnia, z³o¿enia przez
so³tysa nowego wniosku zawieraj¹ce-
go zmiany ten nowy wniosek bêdzie

niewa¿ny i zmiany bêd¹ niemo¿liwe
do zrealizowania. Bêdzie wtedy wa¿-
ny pierwszy wniosek i wójt bêdzie zo-
bligowany do ujêcia w bud¿ecie gmi-
ny w odpowiednich podzia³kach kla-
syfikacji bud¿etowej wydatków wy-
szególnionych w pierwszym wniosku
przez zebranie wiejskie (oczywiœcie
z generalnym zastrze¿eniem, ¿e
wniosek zebrania wiejskiego jest po-
prawny i nie zawiera formalnych b³ê-
dów, bo wtedy w ogóle powinien byæ
odrzucony przez wójta). Ca³e to za-
mieszanie bêdzie niepotrzebnie rodzi-
³o napiêcia i czasem mo¿e zniechêciæ
w³adze konkretnej gminy do anga¿o-
wania siê w ogóle w fundusz so³ecki.
I tak jest sporo z nim zachodu, bo to
anga¿uje nie tylko radê gminy do
przedyskutowania czy wyraziæ zgodê
na fundusz czy nie, ale tak¿e nak³ada
na aparat finansowy gminy koniecz-
noœæ obliczenia kwot przypadaj¹cych
na so³ectwo, rozpatrzenia przez wójta
wniosków i odpowiedniego rozpisania
wydatków w bud¿ecie, a nastêpnie
ujêcia ich w sprawozdaniu z bud¿etu,
a ponadto dope³nienia formalnoœci
zwi¹zanych z uzyskaniem czêœciowe-
go zwrotu z bud¿etu pañstwa. 

Po drugie zmiany nie bêd¹ mo¿li-
we do zrealizowania z powodu ujêcia

przez so³ectwo we wniosku przedsiê-
wziêæ nie mieszcz¹cych siê w zada-
niach w³asnych gminy. A czêsto jeste-
œmy pytani przez sko³owanego so³ty-
sa co robiæ, bo ju¿ po uchwaleniu
wniosku przez zebranie wiejskie
grupka mieszkañców domaga siê ca³-
kowitej zmiany wniosku. Na przyk³ad
¿¹da ona wydania puli œrodków przy-
padaj¹cych na so³ectwo nie na festyn
i imprezy integracyjne na jego terenie
tylko na zakup nowych ³awek do ko-
œcio³a. Otó¿ w tym konkretnym przy-
padku zmiana nie bêdzie mo¿liwa, bo
przedsiêwziêcie to nie mieœci siê
w zadaniach w³asnych gminy – jest
sprzeczne z przepisami art. 7 ustawy
o samorz¹dzie gminnym. 

Co innego jednak zmiany przed-
siêwziêæ dokonane we wniosku przez
so³ectwo, a co innego zmiany w bud-
¿ecie gminy dokonane przez wójta
w zakresie wydatków funduszu so³ec-
kiego. Zgodnie z wyk³adni¹ Departa-
mentu Administracji Publicznej Mini-
sterstwa Spraw Wewnêtrznych i Ad-
ministracji z dnia 9 sierpnia 2010 r.
(znak DAP-WOST-026-5-2/10/DZ)
„wy³¹cznie wójtowi (burmistrzowi)
przys³uguje prawo zg³aszania propo-
zycji zmian w bud¿ecie gminy np. na
wniosek w³aœciwego so³ectwa (po

i uzale¿nia go od kondycji
finansowej gminy. Algorytm
naliczania œrodków opiera
siê na wysokoœci przeliczo-
nych na jednego mieszkañ-
ca dochodów bie¿¹cych
gminy, które nie s¹ docho-
dami maj¹tkowymi. Wyso-
koœæ œrodków dla konkret-
nego so³ectwa zale¿y wiêc
od tzw. kwoty bazowej,
wspólnej dla wszystkich
mieszkañców, i liczby mie-
szkañców. Z rozmów z so³-
tysami, którzy realizuj¹
u siebie fundusz so³ecki
wynika, ¿e bez wzglêdu na
to, czy so³tysuj¹ w du¿ym li-
czebnie so³ectwie, czy
w ma³ym, pieniêdzy za-
wsze brakuje na realizacjê
so³eckich przedsiêwziêæ.
A tylko nieliczne gminy (jak
Nysa na Dolnym Œl¹sku)
przekazuj¹ so³ectwom do-
datkowe, poza funduszem
so³eckim, œrodki finansowe.

– W gminie Nowa Wieœ
Lêborska w województwie
pomorskim rada podejmuje
uchwa³ê o funduszu so³ec-
kim, jednak¿e w pe³ni zo-

sta³ on zrealizowany tylko
w pierwszym roku funkcjo-
nowania. W moim so³ec-
twie z tych pieniêdzy wy-
mieniliœmy stolarkê okien-
n¹ w œwietlicy wiejskiej wy-
magaj¹cej gruntownego re-
montu i modernizacji –
mówi Leszek Wrzesieñ,
so³tys Wilkowa Nowowiej-
skiego. – Maj¹c tylko jeden
rok doœwiadczeñ w pracy
z funduszem trudno jest mi
powiedzieæ, czy ustawê
o funduszu so³eckim nale-
¿a³oby znowelizowaæ. Dwa
lata temu nie widzieliœ-
my wiêkszych problemów
zwi¹zanych z jego wykona-
niem, a ustawa wydawa³a
siê spójna i przejrzysta.

Wójt Ryszard Wittke po-
twierdza, ¿e obecnie reali-
zacja funduszu so³eckiego
w gminie Nowa Wieœ Lê-
borska napotyka bariery fi-
nansowe ze wzglêdu na
kilka du¿ych przedsiêwziêæ
prowadzonych przez gmi-
nê: budowê dróg, oczy-
szczalni œcieków i poprawê
infrastruktury komunalnej,

a tak¿e emisjê obligacji ko-
munalnych, które maj¹ sfi-
nansowaæ gminne inwesty-
cje. Uchwa³y o wyodrêb-
nieniu w bud¿ecie gminy
œrodków stanowi¹cych fun-
dusz s¹ przez radê gminy
podejmowane. Gmina do-
sta³a równie¿ z bud¿etu
pañstwa zwrot czêœci wy-
datków (50 tys. z³) ponie-
sionych w ramach fundu-
szu so³eckiego za poprze-
dni rok. Mo¿na wiêc powie-
dzieæ, ¿e w tej gminie fun-
dusz tkwi „w zawieszeniu”
czekaj¹c na lepsze czasy.
Pytany o mankamenty
obecnej ustawy, wójt Ry-
szard Wittke optuje za
mo¿liwoœci¹ dokonania
w trakcie roku bud¿etowe-
go zmian zadania zg³oszo-
nego na dany rok przez so-
³ectwo. Zdarza siê, ¿e ze-
branie wiejskie chce zmie-
niæ decyzjê podjêt¹ znacz-
nie wczeœniej pod presj¹
czasu. Na taki „manewr”
ustawa o funduszu so³ec-
kim nie zezwala. Ze szko-
d¹, zdaniem wójta Ryszar-

da Wittke, dla realizacji in-
westycji potrzebnych w so-
³ectwach. Z mocy ustawy
przedsiêwziêcie zawarte
we wniosku uchwalonym
przez zebranie wiejskie
i zatwierdzone przez orga-
ny gminy nie mo¿e byæ
zmienione na inne w trak-
cie roku bud¿etowego. Nie
pomo¿e ani uchwa³a ze-
brania wiejskiego, ani
uchwa³a rady w sprawie
zmian bud¿etu gminy.

Po dwóch latach funk-
cjonowania funduszu za-
równo so³tysi, jak i wójto-
wie dostrzegaj¹ koniecz-
noœæ pewnych zmian w za-
pisach ustawy o funduszu
so³eckim, podyktowanych
doœwiadczeniem zwi¹za-
nym z jego wdra¿aniem.
Sonda zaprezentowana
powy¿ej to potwierdza,
chocia¿ nie brakuje g³o-
sów, ¿e jest to zbyt krótki
czas (od 2009 roku, gdy
fundusz so³ecki wszed³
w ¿ycie), by w pe³ni oceniæ
ustawê.

Gra¿yna Kaniewska

Zmiany wydatków funduszu so³eckiego
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IV podjêciu stosownej uchwa³y przez zebranie wiejskie”), je-
œli zmiany te dotycz¹ funduszu so³eckiego. Z kolei roz-
strzygniêcie czy zg³oszone zmiany s¹ zasadne i celowe
nale¿y do rady gminy. Na etapie wprowadzenia zmian so-
³ectwo ju¿ nie ma nic do powiedzenia. 

Jednak¿e jak zastrzeg³a Regionalna Izba Obrachunko-
wa w Szczecinie w piœmie skierowanym do wójtów i bur-
mistrzów w woj. zachodniopomorskim z dnia 3.10.2011 r.
(K-0542/71/KK/11): „Jednostka samorz¹du terytorialnego
mo¿e dokonywaæ w ci¹gu roku zmian w bud¿ecie w za-
kresie wydatków funduszu so³eckiego polegaj¹cych na
przesuniêciu œrodków miêdzy przedsiêwziêciami przewi-
dzianymi do realizacji na obszarze danego so³ectwa na
podstawie z³o¿onego wniosku, przy czym nie mog¹ one
prowadziæ do utworzenia nowego przedsiêwziêcia (nie
przewidzianego wczeœniej we wniosku)”. 

Drugim zasadniczym powodem, dla którego nie nama-
wiam do wprowadzania tych zmian, jest to, ¿e jeœli bêdzie
to sta³a praktyka inicjatywê na co przeznaczyæ fundusz
mo¿e przej¹æ wójt albo urzêdnicy gminni. A wtedy mo¿e to
ca³kowicie wypaczyæ ideê funduszu so³eckiego, która po-
lega na tym, ¿e to mieszkañcy, na prawomocnym zebra-
niu wiejskim, wyra¿aj¹ swoj¹ wolê dotycz¹c¹ przeznacze-
nia przypadaj¹cej na so³ectwo kwoty z puli funduszu so-
³eckiego, a nie wójt czy urzêdnicy gminni. I nikt tego nie
mo¿e zmieniæ, o ile wniosek jest poprawny pod wzglêdem
formalnym, czyli zgodny z ustaw¹ o funduszu so³eckim
i z art. 7 ustawy o samorz¹dzie gminnym. To jest decyzja
mieszkañców so³ectwa i ich prawo. I to jest istota fundu-
szu so³eckiego, bo tylko to tak naprawdê odró¿nia œrodki
nazwane „funduszem so³eckim” w bud¿ecie gminy od po-
zosta³ych œrodków bud¿etowych. 

Nie namawiamy tak¿e wójtów do wprowadzania zmian
wydatków funduszu so³eckiego w bud¿ecie gminy z tej sa-
mej przyczyny. Chyba, ¿e istnieje pilna koniecznoœæ, bo
okaza³o siê, ¿e so³ectwo z du¿ym b³êdem przeszacowa³o
we wniosku koszty jednego przedsiêwziêcia, a niedosza-
cowa³o kosztów drugiego przedsiêwziêcia. Jeœli wiêc
mia³yby byæ dokonane jakieœ zmiany w wydatkach
funduszu so³eckiego przez wójta, to tylko na wniosek
so³ectwa i pod warunkiem, ¿e œrodki te nie strac¹
charakteru funduszu so³eckiego, ¿e bêdzie to tylko
przesuniêcie œrodków miêdzy przedsiêwziêciami
przewidzianymi do realizacji, a nie utworzenie nowe-
go przedsiêwziêcia.

Dla gmin zbyt daleko posuniête zmiany w bud¿ecie
gminy w zakresie wydatków funduszu so³eckiego mog¹
byæ tak¿e dotkliwe jeœli chodzi o skutki finansowe. Mo¿e
zostaæ bowiem uznane przez RIO i s³u¿by Ministerstwa Fi-
nansów, ¿e na skutek przesuniêæ w bud¿ecie gminy
i utworzenia nowego przedsiêwziêcia nie ujêtego we
wniosku so³ectwa: „dane œrodki trac¹ charakter funduszu
so³eckiego w znaczeniu ustawy” (jak wynika z pisma
MSWiA z dn. 09.08.2010 r.). A na skutek tego zostanie za-

kwestionowane prawo gminy do uzyskania refundacji
z bud¿etu pañstwa czêœci wydatków dokonanych z fundu-
szu so³eckiego. 

Jak wskaza³a Regionalna Izba Obrachunkowa
w Szczecinie w piœmie z dnia 20 wrzeœnia 2011 r. (K-
O 542/67/UG/11) skierowanym do burmistrza Wêgorzyna:
„Fundusz so³ecki jest integraln¹ czêœci¹ bud¿etu gminy.
Wydatki realizowane w ramach funduszu so³eckiego uj-
mowane s¹ jako wydatki bud¿etu gminy i powinny byæ kla-
syfikowane wed³ug w³aœciwych podzia³ek klasyfikacji bu-
d¿etowej. Z uwagi na powy¿sze nale¿y stwierdziæ, ¿e wy-
datkowanie œrodków funduszu so³eckiego podlega rygo-
rom okreœlonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fi-
nansach publicznych, jak ka¿dy wydatek bud¿etu gminy.
Dodatkowo jednak nale¿y uwzglêdniæ szczególne regula-
cje zawarte w ustawie o funduszu so³eckim i w rozporz¹-
dzeniu Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 2010 r.
w sprawie trybu zwrotu czêœci wydatków gmin wykona-
nych w ramach funduszu so³eckiego (Dz. U nr 21, poz.
106). W œwietle obowi¹zuj¹cych przepisów nale¿y uznaæ,
¿e odpowiedzialnoœæ za prawid³owe wykonanie wydatków
ujêtych w funduszu so³eckim spoczywa, tak jak w zakre-
sie realizacji ca³ego bud¿etu, na burmistrzu. Zmiany po-
wy¿szych wydatków w trakcie roku s¹ mo¿liwe na takich
samych warunkach jak zmiany innych wydatków bud¿eto-
wych, czyli w oparciu o przepisy ustawy o finansach pu-
blicznych. Jednak¿e ka¿dorazowo nale¿y mieæ na uwa-
dze, czy dokonane zmiany nie spowodowa³y zmiany cha-
rakteru wydatków, a wiêc czy mamy do czynienia z nor-
malnym zadaniem finansowanym z bud¿etu gminy,
a w konsekwencji czy gminie nale¿y siê z bud¿etu pañ-
stwa czêœciowy zwrot wydatków”. 

Aby wiêc zmiany w bud¿ecie gminy wydatków doty-
cz¹cych funduszu so³eckiego nie by³y konieczne trzeba
w³o¿yæ stosowny wysi³ek w przygotowanie nie tylko po-
prawnego pod wzglêdem formalnym wniosku, ale te¿ ta-
kie obliczenie kosztów przedsiêwziêæ, aby korekty w bu-
d¿ecie gminy nie by³y potem niezbêdne. To jest zadanie
so³tysa i nikt go z tego zadania nie zwolni. Projekt wnio-
sku so³tys powinien przygotowaæ wiêc du¿o wczeœniej,
powinien najpierw przeprowadziæ kilka spotkañ informa-
cyjnych z mieszkañcami na temat tego czym jest fundusz
i na co mo¿na go przeznaczyæ, a na co nie. Dobrze by by-
³o, gdyby w³adze gminy zaanga¿owa³y urzêdników w takie
spotkania edukacyjne. Nastêpnie dobrze by by³o, ¿eby
so³tys zwo³a³ zebranie wiejskie, na którym roboczo zosta-
nie ustalone na co mieszkañcy chcieliby przeznaczyæ
przypadaj¹c¹ im kwotê funduszu so³eckiego, ale jeszcze
bez przeg³osowania formalnego wniosku. Potem so³tys
powinien przy pomocy skarbnika (ksiêgowej gminy) usta-
liæ jakie bêd¹ koszty tych przedsiêwziêæ, aby na zebraniu
wiejskim uchwalaj¹cym wniosek nie pope³niæ w rachunku
kosztów istotnych b³êdów. 

Janina Jastrzêbiec 
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