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Dlaczego dyskusja i diagnoza stanu faktycznego realizacji Ustawy o funduszu sołeckim są 
konieczne przed rozpoczęciem prac legislacyjnych nad zmianami ustawy? 

 

Zgodnie z zasadami techniki prawodawczej, wszelka zmiana w prawie powinna być 
poprzedzona rzetelną diagnozą zastanego stanu rzeczy. Poniższy tekst dotyczy zagadnienia 
podejmowania przez rady gmin uchwał dotyczących wyrażenia zgody (bądź nie) na 
wyodrębnienie funduszu sołeckiego.  

Gminami uprawnionymi do podejmowania uchwał w sprawie wyodrębnienia w budżecie 
gminy środków stanowiących fundusz sołecki są gminy posiadające jednostki pomocnicze – 
sołectwa. Zgodnie z Ustawą o funduszu sołeckim (art.1 ust 1), na radach gmin ciąży 
obowiązek podjęcia ww. uchwał w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca każdego roku 
poprzedzającego rok budżetowy.  

Ile gmin faktycznie przyjęło uchwały dotyczące wyodrębnienia bądź nie funduszu 
sołeckiego na 2011 rok? Przykład Województwa Dolnośląskiego. 

Według danych udostępnianych przez MSWiA takich gmin było 81 (73 podjęły decyzję o 
wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego oraz 8 podjęło decyzję o 
niewyodrębnianiu) na ogólną liczbę 169 gmin Województwa Dolnośląskiego. 

Dane przekazane Stowarzyszeniu Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich przez Krajową Radę 
Regionalnych Izb Obrachunkowych zawierające wykaz decyzji (tak/nie/nie podjęto żadnej 
uchwały) poszczególnych rad gmin potwierdzają powyższą sumę. 

Analiza zastanych danych (MSWiA: zał. 1 oraz KRRIO: zał. 2) przeprowadzona przez 
Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich wskazuje, że liczba gmin w 
Województwie Dolnośląskim, które podjęły decyzję dotyczącą funduszu sołeckiego, jest inna 
niż podawana przez ww. instytucje.  

Faktyczna liczba gmin, które podjęły decyzję – jak pokazuje załączony wykaz uchwał 
znajdujących się w Biuletynach Informacji Publicznej wybranych gmin Województwa 
Dolnośląskiego (zał. 3) – jest przynajmniej o 13 gmin wyższa. Zebrane przez Stowarzyszenie 
dane wskazują, że tak dane udostępniane przez MSWiA jak i przez KRRIO zawierają istotne 
błędy, uniemożliwiające jednoznaczne stwierdzenie liczby gmin podejmujących uchwały 
dotyczące funduszu sołeckiego. 
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Co więcej liczba gmin, które podjęły decyzje może być jeszcze wyższa, gdyż niektóre z 
Biuletynów Informacji Publicznej badanych gmin nie są regularnie aktualizowane, co może 
rodzić sytuacje, w której podjęte już uchwały nie zostały w nich opublikowane.  

Osobnym problemem jest kwestia obliczania procentu gmin w których wyodrębniano 
fundusz sołecki w stosunku do liczby gmin w województwie. Przedstawione przez MSWiA 
dane nie uwzględniają liczby gmin uprawnionych do podjęcia decyzji – lecz odnoszą się do 
ogólnej liczby gmin w województwie (w tym np. gmin miejskich nie posiadających sołectw). 
Informacjami nt. liczby gmin posiadających sołectwa dysponują wojewodowie (wg. 
informacji udzielonej Stowarzyszeniu przez MSWiA, ministerstwo nie posiada takich danych), 
są one również dostępne w Wojewódzkich Urzędach Statystycznych. 

Trudności określenia liczby gmin podejmujących ww. uchwały wiążą się ze zdiagnozowanymi 
przez Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich problemami dotyczącymi 
nadzoru nad uchwałami rad gmin o wyodrębnianiu funduszu sołeckiego (zał. 6 oraz zał. 7). 
Wojewodowie stwierdzają, iż nie badają legalności uchwał podejmowanych na podstawie 
Ustawy o funduszu sołeckim. Należy zauważyć, iż żaden z wyżej podniesionych problemów 
nie znajduje rozwiązania w Projekcie ustawy o zmianie ustawy o funduszu sołeckim i 
niektórych innych ustaw (druk senacki nr. 1098), zaś proponowane rozwiązania dotyczące 
zmiany art. 1 ust. 1 Ustawy o funduszu sołeckim wydają się być sprzeczne z zasadami techniki 
prawodawczej. 

Prowadzone przez Stowarzyszenie działania monitorujące wskazują, iż wobec gmin które nie 
podjęły żadnej uchwały dotyczącej funduszu sołeckiego, mogą zostać podjęte przez każdego 
obywatela RP – bez konieczności wprowadzania zmian ustawowych – skuteczne działania 
skłaniające rady gmin do podjęcia uchwały o wrażeniu zgody (bądź nie) na wyodrębnienie 
funduszu sołeckiego. W załączniku znajduje się wniosek Zarządu Stowarzyszenia Liderów 
Lokalnych Grup Obywatelskich skierowany w lutym 2011 roku do ponad 100 
Przewodniczących Rad Gmin, w których według danych Stowarzyszenia w 2010 roku nie 
podjęto żadnej uchwały dot. funduszu sołeckiego. Przewodniczący zobowiązani są rozpatrzyć 
wniosek w terminie 30 dni  (przykładowa odpowiedź – informująca o podjęciu przez radę 
gminy stosownej uchwały – znajduje się w zał. 5). 

Na podstawie zgromadzonych przez MSWiA oraz KRRIO danych nie można jednoznacznie 
stwierdzić, ile gmin w Polsce przyjęło fundusz sołecki – w diagnozie stanu faktycznego mogą 
pomóc dane opublikowane przez Ministerstwo Finansów prawdopodobnie w marcu 2011 
roku, dotyczące zwrotu z budżetu państwa części wydatów wykonanych w ramach funduszu 
sołeckiego (jednak opublikowane dane będą się odnosić wyłącznie do pierwszego roku 
funkcjonowania Ustawy o funduszu sołeckim). Należy raz jeszcze podkreślić, iż dostępne 
obecnie instrumenty prawne (np. złożenie wniosku z art. 241 KPA) pozwalają skutecznie 
egzekwować obowiązujące prawo bez ingerencji w przepisy Ustawy o funduszu sołeckim. 

Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich prowadzi szczegółową analizę 
dotyczącą uchwał rad gmin w ww. zakresie na obszarze wszystkich województw dla gmin 
miejsko-wiejskich i wiejskich.  

Stowarzyszenie prowadzi również działania monitorujące wdrażanie funduszu sołeckiego w 
oparciu o prawo dostępu do informacji publicznej będące skutecznym narzędziem każdego 
mieszkańca sołectwa działającego na rzecz jawności i przejrzystości sprawowania władzy 
przez organy administracji publicznej. 
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Załączniki: 

1. Statystyka MSWiA Tabela (we fragmencie dot. Województwa Dolnośląskiego)  

2. Dane udostępnione przez KRRIO (dla wybranych gmin Województwa Dolnośląskiego) 

3. Dane uzyskane w ramach działań prowadzonych w projekcie „Budżet obywatelski” 
Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich (dla wybranych gmin Województwa 
Dolnośląskiego) 

4. Wniosek z art. 241 Kodeksu Postępowania Administracyjnego kierowany do 
przewodniczących Rad Gmin, w których nie zostały podjęte żadne uchwały w sprawie 
wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki 

5. Przykładowa odpowiedź na wniosek z art. 241 KPA skierowana do Stowarzyszenia Liderów 
Lokalnych Grup Obywatelskich 

6. Wniosek Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich do Wojewody 
Warmińsko-Mazurskiego 

7. Odpowiedź Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na wniosek Stowarzyszenia Liderów 
Lokalnych Grup Obywatelskich 

 

1. Statystyka MSWiA Tabela (we fragmencie dot. Województwa Dolnośląskiego)  

Województwo Liczba gmin w 
województwie 

- ogółem 

Liczba gmin w 
których 
podjęto 
uchwały 

wyrażające 
zgodę na 

wyodrębnienie 
w budżecie 

gminy środków 
stanowiących 

fundusz sołecki 
w roku 2011 

Liczba gmin w 
których 
podjęto 

uchwały o nie 
wyrażeniu 
zgody na 

wyodrębnienie 
w budżecie 

gminy środków 
stanowiących 

fundusz sołecki 
w roku 2011  

Liczba gmin 
które nie 
podjęły 

(żadnych) 
uchwał w 
sprawie 

wyodrębnienia 
w budżecie 

gminy środków 
stanowiących 

fundusz sołecki 
w roku 2011 

% gmin w 
których 

wyodrębniano 
fundusz sołecki 
w stosunku do 
liczby gmin w 

województwie   

%   gmin w 
których nie 

wyodrębniano 
funduszu 

sołeckiego w 
stosunku do 

liczby gmin w 
województwie   

% gmin, które 
nie podjęły 

żadnych 
uchwał w 
sprawie 

wyodrębnienia 
w budżecie 

gminy środków 
stanowiących 

fundusz sołecki 
w roku 2011 

  
Dolnośląskie 
  

  
169 

  
73 

  
8 

  
88 

  
43% 

  
5% 

  
          52% 

 
Żródło: 
http://administracja.mswia.gov.pl/portal/adm/385/1771/TABELA__dane_z_15_czerwca
__2010_r.html (dostęp z 26-06-2010 i 3-03-2011). 
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2. Dane udostępnioneprzez KRRIO (dla wybranych gmin Województwa Dolnośląskiego) 

STOSZOWICE 3. Nie podjęto (żadnej) uchwały 
SULIKÓW 3. Nie podjęto (żadnej) uchwały 
ZGORZELEC 3. Nie podjęto (żadnej) uchwały 
PIELGRZYMKA 3. Nie podjęto (żadnej) uchwały 
OŁAWA 3. Nie podjęto (żadnej) uchwały 
GAWORZYCE 3. Nie podjęto (żadnej) uchwały 
SIEKIERCZYN 3. Nie podjęto (żadnej) uchwały 
CIESZKÓW 3. Nie podjęto (żadnej) uchwały 
KROŚNICE 3. Nie podjęto (żadnej) uchwały 
MIŁKOWICE 3. Nie podjęto (żadnej) uchwały 
MYSŁAKOWICE 3. Nie podjęto (żadnej) uchwały 
MĘCINKA 3. Nie podjęto (żadnej) uchwały 
ŁAGIEWNIKI 3. Nie podjęto (żadnej) uchwały 

3. Dane uzyskane w ramach działań prowadzonych w projekcie „Budżet obywatelski” 
Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich (dla wybranych gmin 
Województwa Dolnośląskiego) 

Nazwa gminy 
 
STOSZOWICE 

Adres podjętej przez radę gminy uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej 
 
http://gmina.stoszowice.sisco.info/zalaczniki_uchwaly/511/uchwala_i_9_2010.pdf 

SULIKÓW http://bip.sulikow.pl/?id=3629 
ZGORZELEC http://bip.gmina.zgorzelec.pl/cms_inc/cms_pobierz_dokument.php?id=27&dok_id=410 
PIELGRZYMKA http://pielgrzymka.bip.net.pl/?p=document&action=save&id=923&bar_id=1304 
OŁAWA http://www.bip.gminaolawa.pl/upload/4657/339_10.pdf 
GAWORZYCE 
 

http://sbip.pl/ngaworzyce/upload/Uchwaly2010/Uchwala%20181_%202010_ 
nie%20wyrazenia%20zgody%20na%20fund.doc 

SIEKIERCZYN 
 

http://archiwum-
siekierczyn.bipgmina.pl/files/sites/3117/wiadomosci/112961/files/uchwala_xl_198_10.pdf 

CIESZKÓW http://bip.cieszkow.pl/cms_inc/cms_pobierz_dokument.php?id=267&dok_id=2029 
KROŚNICE http://www.bip.krosnice.pl/content.php?cms_id=860 
MIŁKOWICE http://bip.ug-milkowice.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=720&idmp=34&r=r 
MYSŁAKOWICE http://myslakowice.signform.pl/myslakowice/file1.php?doc=uchwa%B3a%20313XLI10.PDF 
MĘCINKA http://bip.mecinka.dolnyslask.pl/files/pdf_uchwaly_06-10/Uchwala_nr_XL-260-10.pdf 
ŁAGIEWNIKI 
 

http://lagiewniki.bip.ornak.pl/pl/bip/uchwaly_podzial/uchwaly2010/xlv/273/ 
px_uchwala_nr_xlv_273_10.pdf 

 

     


