
Odpowiedź Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Tadeusza Nalewajka: 

W nawiązaniu do pisma z dnia 7 sierpnia 2014 r. (znak: SPS-023-27923/14), przekazującego interpelację 

posła Macieja Orzechowskiego z dnia 23 lipca br., w sprawie możliwości wykorzystania funduszu 

sołeckiego jako źródła środków wykorzystywanych przez gminy jako wkład własny do realizacji „małych 

projektów” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju” Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w związku z art. 193 Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, 

przekazuję następujące informacje. 

Pierwotne stanowisko Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju wsi (MRiRW) wyrażone w interpretacji o znakach 

ROWwl-ss-504-99/10(5280), z dnia 18 sierpnia 2010 r., zostało przygotowane po wcześniejszych 

konsultacjach z Ministerstwem Finansów oraz Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

Ministerstwo Finansów pismem Pana Jerzego Indry Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej i 

Rolnictwa o znakach RR3/9018/342-1/KYS/10/1362 z dnia 2 czerwca 2010 r. wyraził opinię, iż podmiotem 

do rozstrzygania w powyższej sprawie jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych i Administracji w odpowiedzi przekazało opinię Krajowej Rady Regionalnych Izb 

Obrachunkowych (KRRIO), z której wynika, iż współfinansowanie małych projektów z funduszu 

sołeckiego jest możliwe. 

Jednakże, w związku z przekonującą argumentacją Samorządu Województwa Opolskiego przedstawioną w 

piśmie o znakach UM08-6930-UM0840166/13, z dnia 7 listopada br. podważającą interpretację z 2010 r., 

MRiRW ponownie przeanalizowało powyższe zagadnienie. 

W odpowiedzi skierowanej do Samorządu Województwa Opolskiego (oraz do wiadomości pozostałych 

samorządów województw) przekazanej pismem ROWwl-ss-504-94/13(4792), z dnia 13 grudnia 2013 r., 

MRiRW zweryfikowało wcześniejsze stanowisko.Stanowisko wyrażone w ww. piśmie jest następujące: 

wniesienie wkładu własnego do finansowania „małego projektu” ze środków funduszu sołeckiego jest 

możliwe jeżeli gmina nie otrzyma zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego z 

budżetu państwa w formie dotacji celowej. 

W przeciwnym razie tj. w przypadku zwrotu ww. środków z budżetu państwa, wydatkowanie z funduszu 

sołeckiego środków na realizację operacji narusza postanowienia § 3 ust. l pkt 2 lit. b rozporządzenia 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „ Wdrażanie lokalnych strategii 

rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Dz. U. z 2013 poz. 1163, 

z późn. zm.), zgodnie z którym pomoc na małe projekty jest przyznawana, jeżeli mały projekt (…), nie 

będzie finansowany z udziałem innych środków publicznych, z wyłączeniem przypadku współfinansowania 

z dochodów własnych jednostek samorządu lub subwencji ogólnej. 

Jednocześnie informuję, iż ograniczenie możliwości korzystania z funduszu sołeckiego nie jest intencją 

MRiRW, w związku z tym jest gotowe do zmiany stanowiska, jeżeli jest to zgodne z obowiązującymi 

przepisami prawa. Dlatego MRiRW, pismem ROWwl-ss-051-7/14(2898), z dnia 5 sierpnia br., wystąpiło do 

KRRIO, jako podmiotu do którego właściwości należy dokonywanie analizy aspektów prawnych 

funkcjonowania gospodarki finansowej gmin oraz analizy orzecznictwa regionalnych izb obrachunkowych i 

innych organów nadzoru w zakresie spraw finansowych gmin, z prośbą o wydanie opinii w tej sprawie. 

Źródło: http://www.maciejorzechowski.pl/30038/interpelacja-w-sprawie-wspolfinansowania-malych-projektow-ze-

srodkow-funduszu-soleckiego.html 


