
 

 

 

Wniosek z art. 241 Kodeksu Postępowania Administracyjnego 

 

Wnosimy o sprawdzenie na jakiej podstawie w roku 2014 została podjęta albo 

zostanie podjęta obowiązkowa uchwała dotycząca zgody na wyodrębnienie bądź 

niewyodrębnienie funduszu sołeckiego. 

 

Wskazujemy, iż 20 marca 2014 r. weszła w życie nowa Ustawa z dnia 21 lutego 

2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. 2014 poz. 301). Zgodnie z art. 11 nowej 

Ustawy traci moc Ustawa z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. 

Nr 52, poz. 420 z późniejszymi zmianami). Od 20 marca 2014 r. realizacja 

funduszu sołeckiego odbywa się wyłącznie na podstawie nowych przepisów, 

dotyczy to również obowiązku podejmowana uchwał przez rady gmin. 

 

Zwracamy uwagę, iż podjęcie uchwały o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego na 

podstawie uchylonej Ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim 

spowoduje, iż podjęte uchwały stracą moc, a co za tym idzie nie będzie możliwe 

realizowanie funduszu sołeckiego na rok 2015. Warto w tym miejscu wskazać 

pogląd wyrażony przez Naczelny Sąd Administracji w wyroku z dnia 6 

października 2010 r. (sygn. akt II OSK 1459/09):  

„Utrata mocy obowiązującej przepisu ustawowego (art. 98 ust. 4 u.g.n.), 

który zawierał upoważnienie do podjęcia uchwały, powoduje również utratę 

mocy obowiązującej tej uchwały, o ile przepisy przejściowe nie stanowią inaczej 

(D. Dąbek, Prawo miejscowe, Wolters Kluwer Business, seria akademicka, 

2007, s. 326; wyrok NSA z dnia 4 marca 2002 r., sygn. akt II SA/Ka 3255/01, 

ONSA 2003, nr 2, poz. 68). Powyższa zasada, że wraz z derogacją przepisu 

ustawy, na podstawie którego wydano akt wykonawczy, traci moc taki akt 

wykonawczy a tylko w przypadkach przewidzianych w przepisach przejściowych, 

jeżeli nie jest niezgodny z nowelizowaną ustawą, można go wyjątkowo zachować 

czasowo w mocy, wynika także z § 32 i 33 w związku z § 143 załącznika do 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie 

"Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908). Usunięcie przepisu 

ustawy z porządku prawnego może mieć miejsce na skutek derogacji 

parlamentarnej lub na skutek orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego o 

niekonstytucyjności tego przepisu." 

 



 

 

Zwracamy również uwagę, że problem nieważności uchwał podjętych w 2014 

roku na podstawie Ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim, 

sygnalizowany był przez ekspertów w artykule "Fundusz sołecki lepiej uchwalić 

na nowo", opublikowanym 20 marca 2014 r. w Dzienniku Gazecie Prawnej: 

 

„Eksperci mają jednak wątpliwości, czy uchwały podjęte na mocy 

dotychczasowej ustawy z 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. nr 

52, poz. 420 z późn. zm.) są ważne.” 

 

W tekście ekspert zwraca uwagę, że „wszelkie akty wykonawcze podjęte na 

mocy starej ustawy przestają obowiązywać w momencie wejścia w życie nowej i 

powstaje konieczność wydania aktualnych rozporządzeń. Taką interpretację 

można też odnieść do uchwał przyjętych na podstawie starych przepisów” oraz 

zaleca podjęcie uchwał na podstawie nowej Ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o 

funduszu sołeckim. 

 

W związku z tym wnosimy o podjęcie uchwały o wyodrębnieniu funduszu 

sołeckiego na podstawie nowych przepisów (Ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. 

o funduszu sołeckim) w celu zachowania ważności uchwały i uniknięcia 

problemów m.in. ze zwrotem z budżetu państwa części wydatków 

wykonanych w ramach funduszu sołeckiego. 

 

Więcej informacji o nowej ustawie o funduszu sołeckim na stronie 

www.funduszesoleckie.pl. W przypadku pytań proszę dzwonić na numer 22 844 

73 55 oraz pisać na adres: funduszesoleckie@sllgo.pl 
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