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OPINIA PRAWNA 

 
 

I. Treść zadanego pytania 

 

 Czy przepisy ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim znajdują 

zastosowanie do uchwały rady gminy w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie 

funduszu sołeckiego, podjętej w okresie obowiązywania ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. 

o funduszu sołeckim ? 

 

II. Sentencja odpowiedzi 

 

 Z punktu widzenia zasad systemu prawnego uchwały w sprawie wyrażania zgody 

na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, podjęte na 

podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim, utraciły moc prawną 

wraz z uchyleniem tej ustawy. Zbieżność treściowa regulacji stanowiących podstawę 

podejmowania powyższych uchwał w ustawie z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu 

sołeckim oraz w ustawie z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim, jak i – przede 

wszystkim – wymóg ochrony zaufania samorządu terytorialnego do stanowionego 

prawa skłaniają jednak do przypisania uchwałom podjętym pod rządami ustawy z dnia 

20 lutego 2009. r. mocy prawnej także w okresie obowiązywania ustawy z dnia 

21 lutego 2014 r. 
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III. Opis stanu faktycznego 

 

 W pytaniu Urząd Gminy w X wskazał, że 4 marca 2014 r. Rada Gminy w X 

podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy 

środków stanowiących fundusz sołecki. Uchwała ta została podjęta w okresie 

obowiązywania ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim. 20 marca 2014 r. 

weszła w życie ustawa z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim, która uchyliła 

ustawę z dnia 20 lutego 2009 r. W tym stanie Urząd Gminy sformułował pytanie, czy do 

uchwały podjętej 4 marca 2014 znajduje zastosowanie ustawa z dnia 20 lutego 2009 r., 

czy też ustawa z dnia 21 lutego 2014 r.; szczególna wątpliwość została w tym względzie 

odniesiona do skutków prawnych wynikających z art. 5 ust. 8 i art. 6 ustawy z dnia 21 

lutego 2014 r. Urząd wystąpił także o odpowiedź „czy podjętą uchwałę należy rozważać 

w kontekście oświadczenia woli, a więc z uwzględnieniem dla niej działania zasad 

ustawy pod którą została podejmowana?”. 

 

IV. Podstawa prawna udzielonej odpowiedzi 

 

Art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim. 

 

V. Uzasadnienie 

 

 1. Pytający urząd powziął wątpliwość co do skutków wejścia w życie ustawy 

z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim1 (dalej jako nowa ustawa lub ustawa z 21 

lutego 2014 r.) w odniesieniu do uchwał w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie 

w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, podjętych w okresie 

obowiązywania ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim2 (dalej jako stara 

ustawa lub ustawa z 20 lutego 2009 r.). Nowa ustawa weszła w życie 20 marca 2014 r.; 

zgodnie z art. 11 tej ustawy z tym dniem nastąpiła w całości utrata mocy prawnej 

ustawy z 20 lutego 2009 r. 
 

                                                 
1 Dz. U. poz. 301. 
2 Dz. U. Nr 52, poz. 420 ze zm. 
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 2. Ustawa z 21 lutego 2014 r. nie zawiera przepisów przejściowych, regulujących 

skutki prawne wejścia w życie tej ustawy w odniesieniu do spraw związanych 

z wyodrębnieniem i wydatkowaniem funduszu sołeckiego, zainicjowanych pod rządami 

ustawy z 20 lutego 2009 r. Brak uregulowania kwestii międzyczasowych należy 

odczytywać jako wyraźną wolę ustawodawcy co do objęcia nowymi regulacjami, od 

momentu wejścia ich w życie, także aktów (czynności) związanych z wyodrębnieniem 

funduszu sołeckiego, podjętych w okresie obowiązywania ustawy z 20 lutego 2009 r. 

(tzw. zasada bezpośredniego działania nowego prawa3). Powstaje jednak zasadnicze 

pytanie, czy uchwały w sprawie wyodrębnienia funduszu podjęte na podstawie starej 

ustawy w ogóle obowiązują pod rządami nowej ustawy. 

 Trzeba zauważyć, że uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie 

w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, pomimo ich mieszanego 

charakteru (zawierają w znacznej części postanowienia o charakterze indywidualno-

konkretnym), zaliczają się do generalnej kategorii aktów normatywnych. Nie 

rozstrzygając w tym miejscu zagadnienia, czy jest to akt o charakterze wewnętrznym, 

czy powszechnie obowiązującym, konstrukcja przyjęta w obu ustawach o funduszu 

sołeckim nakazuje jednoznacznie uznać, że powyższa uchwała jest aktem wykonawczym 

do ustawy. Utrata mocy prawnej przez przepis ustawowy, na podstawie którego została 

wydana taka uchwała (co nastąpiło z dniem 20 marca 2014 r.) powoduje tym samym 

jednocześnie – ex lege – wygaśnięcie aktów normatywnych, wydanych na podstawie 

takiego przepisu. Pozostawienie w mocy uchwał podjętych na podstawie przepisów 

ustawowych, które utraciły moc prawną jest możliwe, wymagałoby jednak 

wprowadzenia stosownych przepisów przejściowych, utrzymujących w mocy takie akty. 

W ustawie z 21 marca 2014 r. brak jest jednak jakichkolwiek przepisów przejściowych, 

które przewidywałyby dalsze obowiązywanie uchwał podjętych na podstawie ustawy 

z 20 lutego 2009 r. po wejściu w życie nowej ustawy. 

                                                 
3 Zasada ta polega na tym, że: „nowe przepisy od momentu wejścia w życie regulują wszystkie zdarzenia – 
zarówno przyszłe, jak i przeszłe, w tym nawet takie, które w całości zostały zakończone przed wejściem w 
życie tej ustawy […] Zaletą bezpośredniego obowiązywania nowego prawa jest to, że nie różnicuje ono 
sytuacji podmiotów ocenianych w tym samym czasie i lepiej niż dotychczasowe prawo odzwierciedla 
aktualne stosunki prawne i wolę prawodawcy” (wyrok TK z 12 maja 2009 r., sygn.. akt P 66/07). 
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 W związku z powyższym podzielić należy pogląd wyrażający zasadniczą 

wątpliwość co do dalszego obowiązywania po wejściu w życie nowej ustawy 

uchwał w sprawie wyodrębnienia środków stanowiących fundusz sołecki, 

podjętych przed 20 marca 2014 r. Stanowisko takie wyraża m.in. U. Winkowska-

Zakrzewska, wskazując że: „W doktrynie pojawiają się opinie, że zgodnie z zasadami 

techniki prawodawczej uchwały rad gmin przestają obowiązywać z chwilą utraty mocy 

obowiązującej przez ustawę na podstawie, której uchwały te zostały podjęte. Zasada ta nie 

znajduje jednak zastosowania, w sytuacji gdy przepisy przejściowe zawierają odmienną 

regulację. Skoro ustawa o funduszu sołeckim nie zawiera regulacji przejściowych w tym 

względzie, to uchwały podjęte przed 19.3.2014 r. mogą zostać uznane za nieważne”
4
. 

 

 3. Przy ocenie skutków prawnych wejścia w życie ustawy z 21 lutego 2014 r. 

w odniesieniu do uchwał podjętych na podstawie starej ustawy nie można jednak 

pomijać niektórych, bardzo istotnych z punktu widzenia adresatów ocenianych 

przepisów, okoliczności. Przede wszystkim trzeba zauważyć, że ustawodawca 

wprowadził termin na podjęcie przez radę gminy uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

na wyodrębnienie funduszu sołeckiego (por. art. 2 ust. 2 ustawy z 21 lutego 2014 r., 

w myśl którego uchwała podjęta po dniu 31 marca roku poprzedzającego rok 

budżetowy, którego dotyczy, jest nieważna). Uwzględniając termin wejścia w życie 

nowej ustawy, tj. 20 marca 2014 r. oznacza to, że ustawodawca pozostawił radom gmin 

zaledwie 7 dni roboczych na podjęcie tego typu uchwał. Zarazem ustawodawca skrócił 

termin vacatio legis do 7 dni (por. art. 13 ustawy z 21 lutego 2014 r.), a więc gminom 

pozostawiono znacznie mniej czasu na podjęcie działań przygotowawczych związanych 

z wejściem w życie nowej ustawy (przygotowanie się do podjęcia nowej uchwały), niż 

zgodnie z zasadami ogólnymi (14-dniowe vacatio legis). Gminy zostały zatem 

zaskoczone wejściem w życie nowej ustawy i jednocześnie ustawodawca poprzez brak 

utrzymania w mocy uchwał podjętych na podstawie starej ustawy unieważnił wolę gmin 

(tak jak w przypadku Rady Miejskiej w X), które jednoznacznie wyraziły już wolę, 

                                                 
4 U. Winkowska-Zakrzewska, Nieważność uchwały o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego, system informacji 
prawnej Legalis, https://sip.legalis.pl/document-full.seam?documentId=mjuwelrrgu3demy 
&conversationId=255075. 
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zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym, co do wyodrębnienia funduszu 

sołeckiego w 2015 r. 

 Niepewność co do terminu wejścia w życie nowej ustawy połączona z nałożeniem 

bezwzględnego obowiązku podejmowania stosownych uchwał do 31 marca danego 

roku skłoniła liczne gminy, chcące wyodrębnić fundusz sołecki, do przyjmowania tych 

uchwał w pierwszym kwartale 2014 r., zgodnie z własnym harmonogramem prac 

budżetowych i terminarzem sesji rady gminy. Nie uwzględniając tych okoliczności 

ustawodawca całkowicie pominął wolę gmin co do wyodrębnienia funduszu sołeckiego, 

wyrażoną zgodnie z obowiązującymi przepisami przed wejściem w życie nowej ustawy. 

Trzeba przy tym zauważyć, że ustawodawca zastawił na gminy swoistą pułapkę – rady 

gmin, które zgodnie z obowiązującym porządkiem podjęły uchwały przed 20 marca 

2014 r. zmuszone zostały do ponownego podejmowania tych uchwał w terminie, który 

w praktyce przez olbrzymią większość gmin nie mógł zostać dotrzymany (7 dni 

roboczych). Skutkiem braku podjęcia w tym terminie przedmiotowej uchwały jest brak 

w ogóle możliwości wyodrębnienia funduszu sołeckiego w 2015 r., mimo że rada gminy 

– pod rządami starej ustawy – stosowną uchwałę podjęła, wyrażając wolę w tym 

zakresie. Takie działanie prawodawcy niewątpliwie narusza uzasadniony interes gmin, 

prowadząc do niezgodności z konstytucyjną zasadą ochrony zaufania samorządu 

terytorialnego do państwa i stanowionego przez nie prawa, stanowiącej element 

składowy konstytucyjnej zasady państwa prawnego (art. 2 Konstytucji). 

 Ratując niefrasobliwość ustawodawcy (a używając bardziej dosadnych 

sformułowań – dążąc w praktyce do usunięcia ewidentnego bubla prawnego) 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji przesłała do wojewodów 

w dniu 19 marca 2014 r. pismo (nr DWJST-WSUST.70-10/2014/DZ), w którym wyraziła 

jednoznacznie pogląd o zachowaniu po 20 marca 2014 r. mocy prawnej przez uchwały 

podjęte pod rządami starej ustawy. Stanowisko to oczywiście nie zostało w żaden 

sposób uzasadnione, co nie dziwi w kontekście jego niezgodności z podstawowymi 

zasadami wynikającymi z relacji pomiędzy ustawą a wydawanymi na jej podstawie 

aktami wykonawczymi. Stanowisko Podsekretarz Stanu respektuje natomiast 

uzasadniony interes gmin, które działały w zaufaniu do norm stanowionych przez 

prawodawcę. Nie można w tym miejscu przesądzić, czy stanowisko to zostanie 
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podtrzymane przez regionalne izby obrachunkowe5 oraz w szczególności przez sądy 

administracyjne, jednak należy wyrazić pogląd, że organy te zobowiązane będą 

uwzględnić skutki wynikające z zasady ochrony zaufania jednostek samorządu 

terytorialnego do stanowionego prawa, stanowiącego zasadę pochodną wywodzoną 

z klauzuli demokratycznego państwa prawnego (art. 2 Konstytucji). W tym kontekście 

należy wyrazić pogląd, że organy Gminy X mają uzasadnione podstawy uznawać, że 

podjęta 4 marca 2014 r. uchwała w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego 

powinna wywoływać skutki prawne, także w sytuacji, gdy nie znajduje to potwierdzenia 

w ogólnych zasadach systemu prawa dotyczących relacji pomiędzy ustawą a 

wydawanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi. 

 Brak jest natomiast podstaw, aby skutki tej uchwały pojmować w kontekście 

„oświadczenia woli” Rady Gminy i właśnie z tego punktu widzenia uznawać jej 

skuteczność także po 20 marca 2014 r. Oświadczenie woli jest konstrukcją 

o proweniencji przede wszystkim cywilistycznej. W przypadku organów władzy 

publicznej (a taki charakter ma zarówno rada gminy, jak i – choć w ograniczonym 

stopniu – również zebranie wiejskie) mamy do czynienia z aktami, które są 

podejmowane jako wyraz realizacji kompetencji (obowiązków) przewidzianych 

prawem. Podejmując uchwałę w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego (odmowy 

wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego) Rada Miejska w X realizowała 

tym samym obowiązek nałożony przez art. 1 ust. 1 ustawy z 20 lutego 2009 r. Skutki 

podjęcia powyższej uchwały regulują przepisy prawne, w tym w szczególności ustawa z 

20 lutego 2009 r., zaś od 20 marca 2014 r. – zgodnie z zasadą bezpośredniego działania 

nowego prawa – ustawa z 21 lutego 2014 r. Zbędne i nieadekwatne jest natomiast 

rozpatrywanie skutków tej uchwały jako formy wyrażenia oświadczenia woli. 

Dodatkową trudność w odpowiedzi na tak sformułowane pytanie wynika stąd, że 

pytający Urząd nie wyjaśnia, wobec kogo takie oświadczenie woli miałoby zostać 

złożone (wobec sołectw, będących jednostkami pomocniczymi gminy?) i z jakich relacji 

wynikają ewentualne skutki prawne w tym względzie. 
 

                                                 
5 Aprobatywnie w tym względzie wypowiedziała się dotychczas Regionalna Izba Obrachunkowa 
w Lublinie (por. informacja zamieszczona w BIP RIO w Lublinie – adres publikacyjny 
http://www.lublin.rio.gov.pl/?a=2182). 
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 4. Urząd Gminy w X powziął ponadto in concreto wątpliwości dotyczące 

obowiązywania art. 5 ust. 8 oraz art. 6 ustawy z 21 lutego 2014 r. w stosunku do uchwał 

podjętych przed 20 marca 2014 r. 

 Artykuł 5 ust. 8 ustawy z 21 lutego 2014 r. odnosi się do sytuacji, w której wójt 

(burmistrz, prezydent) odrzucił wniosek sołectwa o przyznanie środków z funduszu 

z uwagi na brak spełnienia warunków określonych w art. 5 ust. 2-4 ustawy. W razie 

odrzucenia wniosku sołtys może podtrzymać wniosek, kierując go do rady gminy 

(ust. 6). Jednocześnie ust. 8 dopuszcza poprawienie wniosku niespełniającego 

warunków określonych w art. 5 ust. 2-4 ustawy, co odbywa się poprzez ponowne 

uchwalenie wniosku (w zmienionej treści) przez zebranie wiejskie. Artykuł 5 ust. 8 

ustawy z 21 lutego 2014 r. stanowi nowość normatywną, nie znajdując swojego 

odpowiednika w ustawie z 20 lutego 2009 r. Wprowadzenie tej normy daje możliwość 

poprawienia przez sołectwa (zebrania wiejskie) wniosków, które nie spełniają 

warunków określonych w ustawie. 

 Kontekst faktyczny przywołany przez pytający Urząd nakazuje postawić pytanie, 

czy w przypadku podjęcia przez radę gminy przed 20 marca 2014 r. uchwały w sprawie 

wyodrębnienia funduszu sołeckiego możliwe jest zastosowanie procedury 

przewidzianej w art. 5 ust. 8 ustawy z 21 lutego 2014 r. Jest to możliwe oczywiście 

jedynie wówczas, gdy przyjmie się dalszą moc obowiązującą uchwał podjętych przed 20 

marca 2014 także pod rządami nowej ustawy (por. pkt V.2-3 opinii). W takim przypadku 

do wniosków odrzuconych przez wójta na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z 21 lutego 

2014 r. mogłaby znajdować zastosowanie procedura określona w art. 5 ust. 8 tej ustawy 

(zebranie wiejskie może ponownie uchwalić wniosek, który uprzednio został odrzucony 

przez wójta na podstawie art. 5 ust. 5 w związku z ust. 2-3 ustawy), o ile przed upływem 

7-dniowego terminu wskazanego w ust. 8 zaczęła już obowiązywać ustawa z 21 lutego 

2014 r. i w tym okresie doszło do ponownego uchwalenia wniosku przez zebranie 

wiejskie. Jeżeli natomiast termin 7-dniowy, w którym można było kwestionować 

odrzucenie wniosku, upłynął przed 20 marca 2014 r., wówczas omawianie uprawnienie 

dotyczące ponownego uchwalenia wniosku nie przysługuje zgromadzeniu wiejskiemu. 

 Drugi z przepisów wskazanych przez pytający Urząd – art. 6 ustawy z 21 lutego 

2014 r. –dotyczy realizacji przez dwa lub więcej sołectw wspólnych przedsięwzięć. 
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Wypada jednak zauważyć, że art. 6 ustawy z 21 lutego 2014 r. tylko pozornie stanowi 

nowość normatywną. W razie przedsięwzięć, które mają być realizowane wspólnie 

przez dwa lub więcej sołectwa, nadal mamy do czynienia z wnioskami odrębnie 

składanymi przez każde z zainteresowanych sołectw, które jedynie odnoszą się one do 

wspólnych zamierzeń. Realizacja wspólnych przedsięwzięć w rzeczywistości w pełnym 

zakresie była możliwa także na gruncie ustawy z 20 lutego 2009 r. (zainteresowane 

sołectwa każde we własnym zakresie występowały z wnioskami o dofinansowanie, 

które odnosiły się do wspólnych inwestycji), tyle że ustawa ta expressis verbis nie 

przewidywała takiej możliwości. Jeżeli zatem uznać dalsze obowiązywanie uchwał 

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego podjętych przed 

20 marca 2014 r. także pod rządami nowej ustawy, to w praktyce art. 6 ustawy z 21 

lutego 2014 r. może w tym zakresie znajdować odpowiednie zastosowanie. 

 

VI. Wykaz wykorzystanego orzecznictwa oraz publikacji 

 
- U. Winkowska-Zakrzewska, Nieważność uchwały o wyodrębnieniu funduszu 

sołeckiego, system informacji prawnej Legalis, https://sip.legalis.pl/document-

full.seam?documentId=mjuwelrrgu3demy &conversationId=255075; 

- Pismo nr DWJST-WSUST.70-10/2014/DZ Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 

Administracji i Cyfryzacji z 19 marca 2014 r. 

 
 

Niniejsza porada prawna nie jest oficjalnym stanowiskiem zarówno Ministerstwa 
Administracji i Cyfryzacji, jak i Partnerów biorących udział w projekcie.  
 
Udzielane porady prawne nie mogą być wykorzystywane w jakichkolwiek postępowaniach 
sądowych, administracyjnych i innych, jako dowód na poparcie stanowiska stron, 
posiadają bowiem walor doradczo-informacyjny. 


