Piękniejsza wieś!
Fundusz Sołecki – poradnik

Fundusz Sołecki
poradnik

SPIS TREŚCI

W kwietniu 2009 roku weszła w życie przygotowana przez rząd Ustawa o Funduszu Sołeckim.
Jest to kolejny krok prowadzący do decentralizacji państwa – „Trzeci Krok”.
Głównym celem naszych działań jest wzmocnienie samorządu lokalnego i wprowadzenie
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prostego, efektywnego systemu gospodarowania funduszami publicznymi.
Ustawa pozwala radom gmin na tworzenie funduszów sołeckich. Dzięki temu sołectwa będą
dysponowały środkami na finansowanie skromnych, ale bardzo istotnych działań na rzecz
swoich społeczności.
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mądrość i poczucie potrzeby działania na rzecz innych. Takimi założeniami kierował się mój
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rząd przygotowując reformę „Trzeci Krok”.
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W ustawie o funduszu sołeckim, założyliśmy odpowiedzialność państwa za skuteczność

Ustawa o funduszu sołeckim

Ustawa jest szansą. Zakłada, że sołectwa będą mogły pozyskiwać za pośrednictwem funduszu
środki na lokalne przedsięwzięcia oraz wspierać inicjatywy swoich mieszkańców. Pozwoli to
wspólnotom wiejskim bardziej efektywnie dysponować publicznymi środkami.
Musimy wyposażać ludzi w instrumenty, pozwalające im lepiej wykorzystywać własną inicjatywy

zawartych w niej rozwiązań. Dlatego też zdecydowałem, by wprowadzić zachęty dla gmin
tworzących fundusz sołecki. Fundusze będą wsparte środkami z budżetu państwa w wymiarze
do 30 procent ich wysokości.
Warunkiem sukcesu tego wspólnego przedsięwzięcia rządu, gmin i 40 tysięcy sołectw jest
zaangażowanie sołtysów. Powszechne, sprawne i efektywne wykorzystywanie tych środków,
przyczyni się do poprawy życia lokalnych społeczności wiejskich.
Wszystkim wiejskim wspólnotom życzę by skutecznie wykorzystały możliwości, które otwiera
fundusz sołecki.

Donald Tusk

Prezes Rady Ministrów RP



Drodzy Sołtysi
Uchwalenie ustawy o funduszu sołeckim jest naszym sukcesem. Od kilkunastu lat zabiegaliśmy
o jego utworzenie. Propozycje były różne, przed laty w postaci funduszu celowego, a w poprzedniej
kadencji Sejmu w formie ustawy o funduszu sołeckim zgłoszonej przez grupę posłów, po konsultacjach
z Krajowym Stowarzyszeniem Sołtysów. Wszystkie te próby były bezowocne.
W obecnej kadencji nowy projekt ustawy o funduszu sołeckim został złożony przez Radę Ministrów
pod przewodnictwem Premiera Pana Donalda Tuska, który dotrzymał słowa danego sołtysom w trakcie
spotkań w 2007 r. w województwach wielkopolskim i opolskim. Wreszcie po latach starań uzyskaliśmy
zrozumienie i wsparcie, że warto wspomóc fundusz sołecki poprzez refinansowanie części wydatków
gminy. Ustawa jest wielkim sukcesem rządu i parlamentu.
Chciałbym w imieniu Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów serdecznie podziękować wszystkim, którzy
przyczynili się do przygotowania i uchwalenia ustawy.
Dziękuję Prezesowi Rady Ministrów Panu Donaldowi Tuskowi, Wiceprezesowi Rady Ministrów,
Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji Panu Grzegorzowi Schetynie, Sekretarzowi Stanu
w MSWiA Panu Tomaszowi Siemoniakowi, a także wszystkim korporacjom samorządowym, które
poparły wspomniany fundusz w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
Drodzy Państwo,
Ustawa, chociażby najlepsza, nie rozwiązuje wszystkich problemów. Polska wieś potrzebuje wielorakiego
wsparcia, ale sama poprzez aktywność opartą na pięknej wielowiekowej tradycji wspólnotowego
działania i pomocy sąsiedzkiej może też wiele osiągnąć. Wierzę, że fundusz sołecki może odegrać
dużą rolę na wsi, wspomagając aktywnych w ich działaniach i budząc aktywność tam, gdzie jej nie ma.
O sukcesie zadecydują ludzie.
Mieszkańcy wsi podejmują często wspólne działania, aby poprawić warunki życia. Dziś otrzymują
dodatkowe ważne, bo potencjalnie obejmujące cały kraj, narzędzie. Powinno ono pomóc budować
kapitał społeczny, czyli umiejętność współdziałania i wspólnego myślenia o przyszłości.
W tym działaniu nie zabraknie Krajowego Stowarzyszenie Sołtysów i o czym jestem przekonany,
polskich sołtysów.

Z serdecznymi pozdrowieniami

Ireneusz Niewiarowski
Prezes Krajowego
Stowarzyszenie Sołtysów





Fundusz Sołecki
w pytaniach i odpowiedziach

Co ma zrobić sołectwo, aby otrzymać środki z funduszu sołeckiego?
Musi zostać zwołane zebranie wiejskie na którym zostanie uchwalony wniosek o przyznanie
środków z funduszu sołeckiego. Wniosek może być uchwalony z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej
lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. We wniosku należy wskazać co mieszkańcy
chcą zrobić (wraz z uzasadnieniem słuszności podjętych działań) oraz podać przewidywany koszt

Co to jest fundusz sołecki?
Są to pieniądze w budżecie gminy zagwarantowane dla sołectwa na wykonanie przedsięwzięć
służących poprawie warunków życia mieszkańców.

tych prac. Należy pamiętać, aby wysokość kosztów wskazanych we wniosku nie była wyższa niż ta,
która została określona dla danego sołectwa. Informacja o wysokości przysługujących na sołectwo
wniosków będzie przekazana przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) sołtysom w terminie do
31 lipca każdego roku.
Uchwalony wniosek sołtys przekazuje wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), w terminie do

Jaka jest wysokość funduszu sołeckiego?

dnia 30 września roku poprzedzającego rok w którym chcemy otrzymać pieniądze.

Ilość pieniędzy dla sołectwa jest uzależniona od zamożności gminy. W ustawie o funduszu sołeckim
zawarto wzór, za pomocą którego oblicza się wysokość środków przypadających na dane sołectwo.

do 31 lipca poinformuje sołtysów o wysokości środków, które będą do wykorzystania przez dane

Co dzieje się z wnioskiem o przyznanie środków
z funduszu sołeckiego, który został przekazany wójtowi
(burmistrzowi, prezydentowi miasta) przez sołtysa?

sołectwo w następnym roku.

Jeżeli wójt (burmistrz, prezydenta miasta) oceni, że wniosek jest prawidłowo sporządzony to przekazuje

Jeżeli rada gminy uzna, że może przeznaczyć dla danego sołectwa więcej pieniędzy, może to zrobić.
Sołectwa nie będą musiały dokonywać tych obliczeń. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) corocznie

go radzie gminy. Wójt nie może oceniać, czy mieszkańcy sołectwa wybrali słuszne lub popierane przez
niego zadania. O tych sprawach decyduje zebranie wiejskie, a wójt może sprawdzić, czy sołectwo

Czy w każdej gminie powstanie fundusz sołecki?
Kto decyduje o wyodrębnieniu w budżecie gminy
środków stanowiących fundusz sołecki?

prawidłowo uchwaliło i sporządziło wniosek.

To rada gminy decyduje o wyodrębnieniu w budżecie gminy funduszu sołeckiego. Rada gminy

lub

podejmuje w terminie do 31 marca (a w 2009 r. w terminie do 31 maja) uchwałę, w której wyraża

– w terminie 7 dni od otrzymania tej informacji – przekazać ponownie wniosek (który można poprawić,

albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w następnym roku. Rada gminy może

Jeżeli natomiast wniosek nie jest prawidłowy to wójt (burmistrz, prezydent miasta):
– w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku informuje o tym sołtysa,
– sołtys może zgodzić się z oceną wójta (i nic dalej nie robić, wtedy sołectwo nie otrzyma pieniędzy),

uzupełnić) do rady gminy za pośrednictwem wójta,

także nie zgodzić się na powstanie funduszu sołeckiego w danej gminie. Pomysł na utworzenie

– w przypadku złożenia ponownie wniosku przez sołtysa, rada gminy rozpatruje ten wniosek w terminie

funduszu sołeckiego mogą zgłosić radzie radni oraz wójt gminy (burmistrz, prezydent miasta). Sołtysi

30 dni od jego otrzymania. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) musi uwzględnić rozstrzygnięcie

i mieszkańcy sołectw, którzy chcieliby utworzenia funduszu sołeckiego powinni w tej sprawie zwracać

rady gminy w tym zakresie – dlatego jest obowiązany wpisać środki finansowe na realizację zadań

się do radnych gminy (lub do wójta, burmistrza prezydenta miasta).

wskazanych we wniosku – w odpowiednich pozycjach projektu budżetu gminy.

Na co można przeznaczyć środki z funduszu sołeckiego?
Pieniądze z funduszu sołeckiego można przeznaczyć na realizację tych zadań gminy, które będą służyły

Kiedy wójt może odrzucić wniosek (stwierdzić, że jest nieprawidłowy)?
Wójt może odrzucić wniosek wtedy, gdy nie spełnia on określonych warunków (zawiera błędy)

poprawie życia mieszkańców danego sołectwa, a także usuwania skutków klęsk żywiołowych. Jeżeli

o których jest mowa w ustawie o funduszu sołeckim.

mieszkańcy danej wsi uznają, że warto np.:

Te błędy to np.:

– zbudować lub wyremontować plac zabaw dla dzieci,

– wniosek nie jest uchwalony przez zebranie wiejskie,

– naprawić chodniki,

– we wniosku nie wskazano na co mają zostać przeznaczone pieniądze,

– zadbać o porządek we wsi (np. postawić kosze na śmieci),

– wniosek nie zawiera uzasadnienia,

– posadzić drzewa, krzewy,

– nie podano przewidywanych kosztów lub koszty przewyższają te, które zostały określone dla danego

– wyremontować wiatę przystankową,
to właśnie na ten cel mogą przeznaczyć te pieniądze.
To co dane sołectwo może faktycznie zrobić, będzie zależało od wysokości środków finansowych,

sołectwa,
– wniosek został przekazany do wójta po dniu 30 września roku poprzedzającego rok w którym chcemy
otrzymać pieniądze.

które będą w jego dyspozycji. Jeżeli mieszkańcy sołectwa zdecydują, to mogą wspomóc wykonanie
konkretnych zadań – w tym poprzez własną pracę (społeczną).
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Czy rada gminy musi uwzględnić wniosek sołectwa?
Rada gminy nie musi przyjąć wszystkich wniosków sołectw. Rada uchwalając budżet gminy może
odrzucić wniosek sołectwa, w przypadku gdy uzna, że zadania które sołectwo chce realizować nie
spełniają warunków, które zostały określone w ustawie o funduszu sołeckim (np. wniosek dotyczy

Ramowy harmonogram
przyjęcia Funduszu Sołeckiego

remontu prywatnego ogrodzenia działki sołtysa czy też wymiany okien w jego budynku). Pieniądze
z funduszu sołeckiego mają służyć realizacji zdań gminy, które będą służyły poprawie życia mieszkańców.
Przeznaczenie funduszu na inny cel spowoduje odrzucenie wniosku przez urząd.

Kto dysponuje środkami funduszu sołeckiego?
Fundusz sołecki jest częścią budżetu gminy, dlatego to wójt dysponuje pieniędzmi funduszu sołeckiego,
jednak także od aktywności mieszkańców, sołtysa i radnych zależy, kiedy (w którym miesiącu danego
roku) urząd gminy uruchomi pieniądze i zakupi towary lub usługi ujęte we wniosku.

Data

Osoby odpowiedzialne

Opis działań

Do 31 marca

Radni gminy, wójt,

Podjęcie przez radę gminy uchwały o wyrażeniu

(w 2009

burmistrz

zgody albo nie wyrażeniu zgody na utworzenie

do 30 czerwca)

funduszu sołeckiego – w następnym roku
budżetowym.

Do 31 lipca

Wójt, burmistrz

Przekazanie sołtysom informacji o wysokości
funduszu sołeckiego przypadającego na sołectwo.

Do 30 września

W jakim czasie sołectwo musi wydać otrzymane pieniądze?
W ciągu danego roku. Pieniądze przyznawane są na dany rok i wtedy należy je wydać. Pieniędzy tych

Sołtys, rada sołecka

Uchwalenie przez zebranie wiejskie wniosku

(albo 15 pełnoletnich

zawierającego listę zadań do realizacji w ramach

mieszkańców sołectwa)

funduszu sołeckiego, wraz z oszacowaniem kosztów
i uzasadnieniem oraz przekazanie wniosku wójtowi,

nie można wydać w następnym roku. Sołtys sam nie będzie wydawał pieniędzy – tą sprawą będzie

burmistrzowi.

musiał zająć się urząd gminy.
Do 31 marca

Radni gminy, wójt,

Uchwalenie budżetu gminy, w którym przewidziano

następnego

burmistrz

środki do wykorzystania w ramach funduszu

Kiedy zostaną utworzone pierwsze fundusze sołeckie?

roku

Pierwsze fundusze sołeckie zostaną utworzone w 2010 r., czyli sołtysi powinni do 30 września 2009 r.

Do końca

Wójt, burmistrz, sołtys

Realizacja przedsięwzięć przewidzianych w ramach

złożyć wnioski do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o przyznanie środków z funduszu sołeckiego.

następnego

i rada sołecka

funduszu sołeckiego.

Taki termin umożliwia uwzględnienie tych wniosków na etapie przygotowania budżetu gminy.

roku

sołeckiego.

Jakie korzyści będzie miała gmina z utworzenia funduszu sołeckiego?
Korzyścią dla gminy są dodatkowe pieniądze z budżetu państwa, które w przypadku nie utworzenia
funduszu nie będą przysługiwać. Dodatkowe środki będą odpowiednio wynosić 10, 20 i 30%
wykonanych wydatków. Najwyższe dofinansowanie będą otrzymywać gminy o najniższych dochodach,
zaś najmniejsze – gminy najbogatsze.
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Przykładowy wniosek

Przykładowa uchwała Rady Gminy

Sołectwo ………………

Uchwała Nr ..................
Rady Gminy .......................

Gmina …..…………….

z dnia ................... 2009 r.
Wójt Gminy …………......……………….
W sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz

Na podstawie art. 3 ustawy o funduszu sołeckim oraz uchwały Rady Gminy w ………....................…..

sołecki.

z dnia …..............….. numer ……............… w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie funduszu
sołeckiego zgłaszamy następujące zadania do wykonania w ramach funduszu sołeckiego:
1. Wykonanie na boisku szkolnym piaskownicy i montaż huśtawki – koszt urządzeń oraz piasku 3000 zł.
2. Uporządkowanie terenu wiejskiego domu kultury i oczyszczenie i pomalowanie ogrodzenia oraz
drzwi wejściowych do remizy – koszt farby oraz materiałów do sprzątania 4000 zł.

Na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. Nr 52, poz. 420),
Rada Gminy ................. uchwala co następuje:

3. Zakup i montaż 4 ławek przy chodniku: obok szkoły i domu kultury – koszt ławek i materiałów
budowlanych 3000 zł).
Uzasadnienie

§1

Wykonanie powyższych prac spowoduje poprawę estetyki i funkcjonalności naszego sołectwa. Mały

Wyraża się zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2010 środków stanowiących fundusz

plac zabaw na boisku szkolnym jest potrzebny naszym dzieciom, które nie mają odpowiednich miejsc

sołecki

do zabawy a jednocześnie zapewni im bezpieczeństwo – będą pod nadzorem nauczycieli (w czasie ferii
szkolnych – rodziców). Otoczenie domu kultury od wielu lat jest zaniedbane i wymaga pilnej naprawy.
Ławki pozwolą na odpoczynek starszym osobom.
Wszystkie roboty wymienione w powyższych zadaniach zostaną wykonane przez mieszkańców

§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

społecznie – co zostało uchwalone przez zebranie wiejskie.
§3
Sołtys …………………..

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Sołeckiej ……….....……………
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Fundusz sołecki
jako mechanizm rozwoju

Dla wójtów i burmistrzów takie rozwiązania jak Fundusz Sołecki są pełne zalet. Eliminują tworzącą
konﬂikty uznaniowość i kolejkę sołectw do budżetu gminy (każde sołectwo otrzymuje tyle, na ile gminę
stać). Powodują realizację wielu inicjatyw, przy niewielkim organizacyjnym zaangażowaniu gminy.
Sukces jest wspólny. Jak na dłoni widać, które wiejskie przywództwo sprawdza się wykorzystując
zaoferowane możliwości, a które nie. Jednocześnie pojawia się kryterium jaką wieś dodatkowo

Ponad 40.000 sołectw to jeden z największych polskich potencjałów – dotąd niewystarczająco
wykorzystany zasób wielorakich możliwości. Tereny wiejskie to wciąż miejsca, gdzie kumulują się
liczne bariery i problemy. Tymczasem pomyślna przyszłość mieszkańców wsi wymaga warunków
dla budowy wysokiej jakości życia i ekonomicznych podstaw trwałego rozwoju. Niemal dwadzieścia
lat funkcjonowania samorządu terytorialnego nie przyniosło systemowego rozwiązania, które
czyniłoby społeczności wiejskie podmiotem działań na rzecz ich własnych miejscowości. Przeciwnie,
odnosiło się wrażenie, iż rozwój sołectwa – jednostki pomocniczej gminy – jest „zawieszony
na klamce urzędu” i zdany jedynie na odgórne działania wójta / burmistrza i rady. Brakowało
mechanizmu, który dla wiejskich wspólnot stanowiłby skuteczne „zaproszenie do rozwoju”

wspomóc większym projektem (angażując gminny budżet, bądź składając wniosek o środki unijne,
np. z PROW), gdyż na to swym zaangażowaniem sobie zasłużyła i dała dowód, że te dodatkowe
możliwości lepiej od innych wykorzysta.
Ustawa o funduszu sołeckim, czerpiąc z europejskich wzorców wspierania rozwoju społeczności
wiejskich i doświadczeń wielu samorządów gminnych i wojewódzkich w realizacji programów
odnowy wsi, opisane tu mechanizmy tworzy dla całego kraju. Otwiera nowe możliwości dla polskiej
wsi, których wykorzystanie zależy od samych mieszkańców oraz gminnej władzy doceniającej
znaczenie pobudzenia wielkiego potencjału sołectw.

na drodze pokonywania trudności własnymi siłami, w ścisłej, partnerskiej współpracy z gminą.
Wiele samorządów – gminnych, powiatowych i wojewódzkich – od dawna zdawało sobie sprawę
z tego deficytu polskiej samorządności. Dostrzegły one fakt, że w Europie kryzys obszarów wiejskich
skutecznie przełamano tam, gdzie rozwój następował z woli mieszkańców. Gdzie zaspokajanie potrzeb
następowało przy pełnym zaangażowaniu lokalnych społeczności, poprzez wieloletnią realizację
oddolnie zbudowanych planów rozwoju.
Ta wiedza pozwoliła uruchomić w kilku miejscach kraju programy odnowy wsi, których nieodzownym
elementem było udostępnienie sołectwom zwykle niewielkich środków finansowych na wykonanie
obranych przez nie koncepcji rozwojowych. Pionierem tych działań było województwo opolskie.
System tzw. odpisów sołeckich oraz różnorodnych konkursów i grantów, w ramach których sołectwo
otrzymywało do wykorzystania kilka bądź kilkanaście tysięcy zł, sprawdził się znakomicie. Aktywnym
społecznościom wiejskim tworzył fundament dla realizacji obywatelskich inicjatyw. Dawał pewność,
że jeżeli chcą wykonać zadanie o wartości np. 30.000 zł, to mają zagwarantowane już 10.000 zł,
a zatem brakuje już tylko 20.000. W istocie te gminne 10 tysięcy wystarcza na niezbędne w każdym
projekcie zakupy. Na brakującą część musi się złożyć praca mieszkańców i sprzętu, materiały i pieniądze
ofiarowane przez darczyńców i sponsorów, składki lub pozyskane zewnętrznie granty. W ten sposób
wartość gminnej złotówki ulega podwojeniu, potrojeniu, a nawet pomnożeniu przez wartości jeszcze
większe. Ten prosty mechanizm potwierdzają tysiące znanych przypadków, z których kilka w niniejszym
informatorze jest opisanych.
Ów prosty mechanizm, dostępny dla wszystkich sołectw i wszystkim tworzący te same możliwości,
staje się miernikiem dojrzałości gminy, która środki udostępnia oraz probierzem umiejętności sołectwa,
które środki te stara się optymalnie wykorzystać i pomnożyć. Po kilku latach widać wyraźne różnice
pomiędzy sołectwami, które w taki sposób wsparte – rozwijają się, a tymi, które tkwią w zastoju,
marnując czas w oczekiwaniu na zaspokojenie wszystkich swych potrzeb przez gminę. Różnice są
widoczne gołym okiem: w sposobie zagospodarowania przestrzeni publicznej, w wyposażeniu
w infrastrukturę na rzecz ogólnego użytku, w zorganizowaniu się mieszkańców oraz w zakresie oferty
życia społecznego, a szerzej, jakości życia w ogóle. Charakter, zakres projektów, śmiałość ich realizacji
oraz atrakcyjność są nie do porównania z miejscowościami, które zdały się jedynie na działanie gminy.
W istocie wytwarza się klimat i krajobraz rozwoju, który ostro kontrastuje z atmosferą stagnacji
i obrazem zaniedbania.
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Przykłady inicjatyw społeczności wiejskich
powstałych przy wykorzystaniu gminnego
systemu wsparcia lub zrealizowanych
z udziałem małych dotacji o wymiarze
podobnym jak fundusz sołecki

Opis projektu: Projekt polegał na wykonaniu przez mieszkańców
dwóch apiinhalatorów. Ponadto mieszkańcy zagospodarowali teren wokół apiinhalatorów – usypano ścieżkę prowadzącą do tych
pomieszczeń.
Wartość projektu: 19 800 zł:
12 300 zł – środki gminnego systemu wsparcia (Gminny Konkurs
Odnowy Wsi)
6 700 zł – wkład własny mieszkańców
800 zł – sponsorzy

Gmina Nysa (województwo opolskie)

fot. Tomasz Paluch

Gminny system wsparcia funkcjonuje od 1999 roku.

Sołectwo: Kępnica

Sołectwo: Bażany

Liczba mieszkańców: 676

Liczba mieszkańców: 734

Środki do dyspozycji sołectwa: 19 517 zł (2009 rok)

Środki do dyspozycji sołectwa: 13 200 zł (2009 rok)

Projekt: Wyposażenie świetlicy wiejskiej

Projekt: Ogólnodostępna strefa rekreacji w Bażanach

Cel: Podniesienie standardu świetlicy oraz stworzenie lepszych
warunków do organizowania spotkań i uroczystości oraz uzyska-

Czas realizalicji projektu: lata 2007–2008

nie dodatkowych środków finansowych dla sołectwa z wynajmo-

Cel: Stworzenie miejsca spotkań i wypoczynku dla mieszkańców w plenerze; integracja społeczności

wania sali.

wiejskiej.

Opis projektu: Projekt polegał na zakupie krzeseł, stołów, dekora-

Opis projektu:

cji sali oraz efektów świetlnych do świetlicy.

1. Wykonano plac zabaw przy świetlicy wiejskiej. Zamontowano zakupione urządzenia zabawowe
(zestaw ze zjeżdżalnią i karuzelę tarczową), wykonano i zamontowano ławki z drewnianych bali, przy-

Wartość projektu: 15 508 zł:

gotowano trawniki i klomby – 2007 rok.

9 808 zł – środki gminnego systemu wsparcia

2. Wykonanie drewnianej altany rekreacyjnej, służącej mieszkańcom do spotkań plenerowych. Miesz-

3 000 zł – Starostwo Powiatowe w Nysie
2 700 zł – niefinansowy wkład mieszkańców sołectwa

kańcy przygotowali teren i zagospodarowali (wysianie trawy, nasadzenia). Została położona kostka
fot. Agnieszka Ciołko

i zamontowano drewnianą altanę. W altanie urządzono grilla, postawiono drewniane stoły i ławki.
Oprócz tego mieszkańcy wykonali plakaty i ulotki promujące przedsięwzięcie – 2008 rok.
Wartość projektu w 2007 roku: 20 358zł
14 926 zł – środki gminnego systemu wsparcia (Gminny Konkurs Odnowy Wsi)

Gmina Kluczbork (województwo opolskie)

5 432 zł – wkład własny (praca mieszkańców, materiały promocyjne, sponsorzy)

Gminny system wsparcia funkcjonuje od 1996 roku.

Wartość projektu w 2008 roku: 27 604 zł

Sołectwo: Maciejów

14 999 zł – środki gminnego systemu wsparcia (Gminny Konkurs Odnowy Wsi)

Liczba mieszkańców: 176

- 4 246 zł – wypracowane przez sołectwo

Środki do dyspozycji sołectwa: 3 100 zł (2009 rok)

- 3 732 zł – praca mieszkańców

Projekt: Budowa apiinhalatorów – pomieszczeń inhalacji zdrowot-

- 700 zł

– praca sprzętu

- 3 927

– materiały

12 605 zł – wkład własny:

nej umożliwiających swobodne oddychanie powietrzem z ula
Czas realizalicji projektu: 2008 rok
Cel: Promocja miejscowości, która chce być wsią tematyczną, specjalizującą się w apiterapii – metodzie profilaktyki i leczenia przy
pomocy produktów pochodzenia pszczelego.

1

fot. Tomasz Paluch

1

Plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Bażanach:
i kwiaty ozdobne. Poza tym postawiono tablice z nazwą
i herbem sołectwa i gminy oraz tablicę informacyjną.
2. Stworzeniu placu na pojemniki do segregacji odpadów.
Wyodrębniony plac został przez mieszkańców ogrodzony i wyłożony kostką chodnikową. Następnie ustawiono
w nim pojemniki na segregację odpadów.
Wartość projektu: 21 023 zł
13 753 zł – Gminny Konkurs Odnowy Wsi
4 338 zł – sponsorzy
2 932 zł – praca własna mieszkańców

fot. Maciej Knapa

fot. Artur Nowak

fot. Maciej Knapa

Sołectwo: Kuniów

Wykonanie drewnianej altany rekreacyjnej:

Liczb mieszkańców: 1148
Środki do dyspozycji sołectwa: 19 530 zł (2009 rok)
Projekt: „Zagospodarowanie zbiornika przeciwpożarowego na rekreacyjny”
Czas realizacji projektu: lata 1999 – 2000
Cel: Stworzenie miejsca spotkań i rekreacji oraz integracji społeczności lokalnej.
Opis

projektu:

Projekt

polegał

na

przekształceniu

zbiornika przeciwpowodziowego w staw rekreacyjny.
Wymieniono obudowę skarp usuwając beton, oczyszczono nieckę z mułu. Zadbano o estetykę stawu poprzez
posadzenie wokół ozdobnych krzewów, kwiatów oraz
fot. Karina Lepsy

fot. Karina Lepsy

wykonano dwa skalniaki, w taﬂi wodnej nasadzono lilie.

fot. Stanisław Konarski

Zagospodarowano teren wokół stawu – posadzono trawę i zamontowano ławki.
Wartość projektu: 7 000 zł:
3 000 zł – środki gminnego systemu wsparcia
4 000 zł – wkład własny sołectwa (praca mieszkańców,

Sołectwo: Ligota Dolna

praca sprzętu)

Liczba mieszkańców: 642
Środki do dyspozycji sołectwa: 11 500 zł (2009 rok)
Projekt: „Zielona wizytówka”
1. Zagospodarowanie skweru w centrum wsi – „Mały Rynek”
2. Utworzenie placu na pojemniki do segregacji śmieci
– „Zakątek Ekologiczny”.
fot. Stanisław Konarski

Cel: Promocja wsi, stworzenie w dłuższej perspektywie wsi
tematycznej charakteryzującej się dbałością o ekologię.
Opis projektu: Projekt polegał na:
1. Zagospodarowaniu „Małego Rynku”. Usypano nawierzchnię, położono kostkę chodnikową, posadzono krzewy
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fot. Artur Nowak

fot. Stanisław Konarski
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Sołectwo: Kuniów

Sołectwo: Lasowice Wielkie

Liczb mieszkańców: 1148

Liczba mieszkańców: 744

Wysokość funduszu sołeckiego: 19 530 zł

Wysokość funduszu sołeckiego: 6 000 zł

Projekt: „Zagospodarowanie byłego mieszkania nauczycielskie-

Projekt: Górka „ELABERG” do zjazdów saneczkowych i narciarskich

go w budynku szkoły na Wiejski Dom Kultury”

Czas realizacji projektu: 2008 rok

Czas realizacji projektu: lata 2002 – 2004

Cel: Zwiększenie atrakcyjności miejsca rekreacyjno-

Cel: Stworzenie ośrodka animacji kulturalnej dla mieszkańców

-sportowego poprzez budowę mini stoku saneczkowo-

sołectwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

-narciarskiego.

Opis projektu: W ramach projektu odremontowano i wyposa-

Opis projektu: Projekt polegał na usypaniu skarpy, wy-

żono poszczególne pomieszczenia, z przeznaczeniem na:
bibliotekę i czytelnię (zakupiono półki na księgozbiór, krzesła

równaniu terenu wokół i wyposażeniu go w ławki, urząfot. Stanisław Konarski

i stoliki);

dzenia do zabaw dla dzieci.
Wartość projektu: 4 780 zł

pracownię komputerową z dostępem do Internetu (zakupiono

2 320 zł – środki gminnego systemu wsparcia

6 komputerów);

2 460 zł – wkład własny:

pokój gier wyposażony w stół bilardowy i grę, tzw. „piłkarzyki”;

- 900 zł – praca mieszkańców

toalety.

- 600 zł – materiały

Wartość projektu: 102 973 zł:

- 960 zł – praca sprzętu

47 470 zł – środki gminnego systemu wsparcia

fot. Marta Felusiak

55 503 zł – wkład własny

fot. Stanisław Konarski

Gmina Strzelce Opolskie (województwo opolskie)
System wsparcia funkcjonuje od 1994 roku.

Sołectwo: Kadłub

Gmina Lasowice Wielkie (województwo opolskie)
Gminny system wsparcia funkcjonuje od 2003 roku.

Liczba mieszkańców: 960
Środki do dyspozycji sołectwa: 10 420 zł (2009 rok)

Sołectwo: Lasowice Wielkie

Projekt: Budowa „Placu Anioła Stróża”

Liczba mieszkańców: 744

Czas realizacji projektu: 2006 rok

Środki do dyspozycji sołectwa: 6 000 zł (2009 rok)

Cel: Zagospodarowanie terenu koło cmentarza z miejscem
na zabytkową kapliczkę Anioła Stróża.

Projekt: Budowa zadaszenia sceny na Placu Floriana

Opis projektu: Mieszkańcy przygotowali teren pod plac,

Czas realizacji projektu: 2008 rok

następnie zasiali trawę, posadzili krzewy i drzewka. Poło-

Cel: Zwiększenie możliwości organizowania imprez kultural-

żono kostkę chodnikową i zamontowano ławeczki. Na ko-

nych niezależnie od warunków pogodowych, poprawa estety-

fot. Gabriela Puzik

niec umieszczono zabytkową kapliczkę Anioła Stróża, od

ki Placu Floriana jako centralnego miejsca organizacji imprez

której plac ma swoją nazwę.

plenerowych.

Wartość projektu: 39 200 zł:

Opis projektu: W ramach projektu mieszkańcy wybudowali za-

9 600 zł – środki gminnego systemu wsparcia

daszenie sceny w formie stylowej altany.

6 000 zł – sponsorzy

Wartość projektu: 9 428 zł:

10 800 zł – praca mieszkańców

3 848 zł – środki gminnego systemu wsparcia

8 200 zł – praca sprzętu mieszkańców

5 580 zł – wkład własny:

4 600 zł – materiały mieszkańców sołectwa

- 3 700 zł – praca mieszkańców
- 1 200 zł – materiały
- 680 zł – praca sprzętu
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fot. Marta Felusiak

fot. Sylwia Wieczorek
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Gmina Kietrz (województwo opolskie)

Gmina Popielów (województwo opolskie)

Sołectwo: Pilszcz

Sołectwo: Stare Kolnie

Gminny system wsparcia funkcjonuje od 1997 roku.

Gminny system wsparcia funkcjonuje od 2001 roku.

Liczba mieszkańców: 762

Liczba mieszkańców: 225

Środki do dyspozycji sołectwa: 5 000 zł (2009 rok)

Środki do dyspozycji sołectwa: 3 150 zł (2009 rok)

Projekt: „Kwitnące ZOO”

Projekt: „Święto Pieroga”

Czas realizacji projektu: 2006 rok

Czas realizacji projektu: cyklicznie od 2007 roku

Cel: Promocja wsi, tworzenie wsi tematycznej

Cel: Promocja miejscowości

Opis projektu: Mieszkańcy uformowali z ziemi i obsa-

Opis projektu: Projekt polega na organizacji „Święta

dzili kwiatami figury o kształtach zwierząt (paw, za-

Pieroga” – lokalnych dożynek wiejskich. W ramach

jąc, sowa, motyl, hipopotam, żółw). Wykorzystali zakupiony torf oraz kupione i podarowane przez spon-

święta prowadzony jest konkurs kulinarny „Pie-

fot. Danuta Rudnicka

rogi na różne sposoby”. Mogą wziąć w nim udział

sorów kwiaty. „Kwitnące ZOO” jest projektem żywym,

poszczególni mieszkańcy, bądź uczestnicy zbio-

ze względu na swoją specyfikę wymaga ciągłych prac

rowi – koła gospodyń wiejskich i stowarzyszenia

pielęgnacyjnych.

z całego regionu.

Wartość projektu: 49 009 zł:

Wartość projektu: 27 350 zł:

9 223 zł – środki gminnego systemu wsparcia

1 500 zł – środki gminnego systemu wsparcia

29 786 zł – wkład sołectwa (praca własna, sponsorzy)

10 000 zł – Urząd Marszałkowski w Opolu

10 000 zł – Fundacja Wspomagania Wsi

8 600 zł – środki Samorządowego Centrum Kul-

fot. Krzysztof Pachura

tury, Turystyki i Rekreacji
7 250 zł – praca własna mieszkańców
fot. Krzysztof Pachura
fot. Danuta Rudnicka

Sołectwo: Chróścielów
Liczba mieszkańców: 468

Sołectwo: Stare Siołkowice

Środki do dyspozycji sołectwa: 5 000 zł (2009 rok)

Liczba mieszkańców: 1991

Projekt: „Chróścielów – wsi sielska, anielska”
– budowa placu zabaw dla dzieci.

Środki do dyspozycji sołectwa: 4 950 zł (2009 rok)

Czas realizacji projektu: 2008 rok

Projekt: Zagospodarowanie placu w centrum wsi

Cel: Stworzenie miejsca zabaw dla dzieci

Czas realizacji projektu: 2006 rok

Opis projektu: Mieszkańcy przygotowali teren

Cel: Poprawa estetyki i zorganizowanie miejsca

pod plac zabaw (uprzątnięcie, zasianie trawy,

spotkań mieszkańców w plenerze.

zasadzenie krzewów ozdobnych). Następ-

Opis projektu: Projekt polegał na wyłożeniu kostki

nie zamontowano urządzenia do zabaw oraz

brukowej, usypaniu nawierzchni, posadzeniu tra-

ustawiono ławeczki i wykonano ogrodzenie.

wy i krzewów ozdobnych oraz zamontowaniu ła-

Wartość projektu: 13 360 zł:

wek.

5 000 zł – środki gminnego systemu wsparcia

Wartość projektu: 13 500 zł:

(konkurs „Aktywna Wieś”)

10 000 zł – środki gminnego systemu wsparcia

6 548 zł – środki wypracowane przez sołec-

3 500 zł – praca własna mieszkańców

fot. Gabriela Miller

two:
- 5 368 zł – praca własna mieszkańców
- 1 180 zł – sponsorzy
1 812 zł – Fundacja Wspomagania Wsi
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fot. Iwona Kopaniecka
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Gmina Mrocza (województw kujawsko-pomorskie)
Gminny system wsparcia funkcjonuje od 2000 roku.

Sołectwo: Samsieczynek

Cel: Inicjowanie i koordynowanie wspólnych przedsię-

Liczba mieszkańców: 203

wzięć, poprzez utworzenie miejsca będącego wizytów-

Środki do dyspozycji sołectwa: 2 384 zł

ką wsi na parkingu przykościelnym.

(2009 rok)

Opis projektu: Projekt polegał na zagospodarowaniu te-

Projekt: „Plac z ogniskiem „Nad tarasem” szan-

renu wokół parkingu, postawieniu tablicy informacyjnej,

są na integrację i aktywizację Samsieczyńskiej

położeniu chodnika wzdłuż parkingu; posadzono iglaki

społeczności. Etap I”

i krzewy ozdobne oraz posiano trawę wokół chodnika.

Czas realizacji projektu: 2008 rok

Wartość projektu: 11 860 zł:

Cel: Utworzenie miejsca spotkań mieszkańców

5 000 zł – środki gminnego systemu wsparcia

wsi na organizację imprez plenerowych i oko-

1 400 zł – Starostwo Powiatowe w Gliwicach

licznościowych, a także podniesienie walorów

2 600 zł – sponsorzy

estetycznych wsi i promocja miejscowości

2 860 zł – wkład własny
fot. Renata Böhm

Opis projektu: Projekt polegał na zagospodarowaniu centrum wsi, uporządkowaniu te-

fot. Małgorzata Mikołajczak

renu oraz przygotowaniu placu z tarasem
i ogniskiem. Nawieziono kamienie do kręgu ogniskowego, nasypano grunt, posadzono drzewka, zamontowano ławki oraz tabli-

Gmina Krzyżanowice (województwo śląskie)

cę. Zorganizowano uroczyste otwarcie placu

Gminny system wsparcia funkcjonuje od kilkunastu lat.

z udziałem społeczności wsi.
Wartość projektu: 16 705 zł:

Sołectwo: Chałupki

1 755 zł – środki gminnego systemu wsparcia
5 000 zł – Starostwo Powiatowe w Nakle nad

Liczba mieszkańców: 1 720

Notecią

Środki do dyspozycji sołectwa: 7 660 zł (2009 rok)

9 950 zł – wkład sołectwa (materiały, praca

Projekt: „Centrum przyjazne rodzinie” – wyposażenie

mieszkańców i sprzętu)

terenu Wiejskiego Centrum Wypoczynku i Rekreacji
fot. Małgorzata Mikołajczak

w Chałupkach
Czas realizacji projektu: 2008 rok
Cel: Podniesienie walorów estetycznych i wypoczynko-

Gmina Rudziniec (województwo śląskie)

Gminny system wsparcia funkcjonuje od kilku lat.

wych Wiejskiego Centrum Wypoczynku i Rekreacji
Opis projektu: Przygotowanie miejsca do organizacji
spotkań „przy grillu”. Zakupiono murowany rożen, stół
i 2 ławki, wysypano nawierzchnię tłuczniem, posadzono

Sołectwo: Rudno

krzewy, zakupiono zadaszenie nad ławkami i grillem.

Liczba mieszkańców: 1089

Wartość projektu: 5 830 zł:

Środki do dyspozycji sołectwa: 7 100 zł (2009 rok)
Projekt: „Zagospodarowanie Centrum Wsi”
Czas realizacji projektu: lata 2007 – 2008
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fot. Zdzisław Ciapka

4 480 zł – środki gminnego systemu wsparcia
500 zł – Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
850 zł – wkład własny

2

USTAWA
z dnia 20 lutego 2009 r.
o funduszu sołeckim
(Dz. U. Nr 52 poz. 420)

Art. 1.
1. Rada gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,
zwany dalej „funduszem”, do dnia 31 marca roku poprzedzającegom rok budżetowy, podejmując
uchwałę, w której wyraża zgodę albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu w roku budżetowym.
2. Fundusz nie jest funduszem celowym w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.1)).
3. Środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które zgłoszone we wniosku, o którym
mowa w art. 4, są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są
zgodne ze strategią rozwoju gminy.
4. Środki funduszu mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558, z późn. zm.2)).
Art. 2.
1. Wysokość środków przypadających na dane sołectwo wynosi:

(

)

Lm
F = 2 + –––
– Kb,
100
gdzie poszczególne symbole oznaczają:
F – wysokość środków przeznaczonych na dane sołectwo, jednak nie więcej niż dziesięciokrotność Kb,
Lm – liczbę mieszkańców sołectwa według stanu na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy, określoną na podstawie prowadzonego przez gminę zbioru danych stałych mieszkańców,
o którym mowa w art. 44a ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności
i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, z późn. zm.3)),
Kb – kwotę bazową – obliczoną jako iloraz wykonanych dochodów bieżących danej gminy, o których
mowa w przepisach o finansach publicznych, za rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata oraz liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze danej gminy, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata, ustalonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
2. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) w terminie do dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy przekazuje sołtysom informację o wysokości środków, o których mowa w ust. 1.
3. Środki funduszu niewykorzystane w roku budżetowym wygasają z upływem roku.
4. Gmina otrzymuje z budżetu państwa zwrot, w formie dotacji celowej, części wydatków wykonanych
w ramach funduszu. Zwrot obejmuje wydatki wykonane w roku poprzedzającym rok budżetowy.
5. Wydatki wykonane w ramach funduszu podlegają zwrotowi, o którym mowa w ust. 4, w następującej wysokości:
1) 30% wykonanych wydatków – dla gmin, w których Kb, jest mniejsze od średniego Kbk w skali kraju,
2) 20% wykonanych wydatków – dla gmin, w których Kb wynosi od 100% do 120% średniego Kbk
w skali kraju,

2

2

Art. 5.

3) 10% wykonanych wydatków – dla gmin, w których Kb jest większe od 120% średniego Kbk w skali kraju,

W ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn.

gdzie Kbk oznacza –

zm.5)) w art. 7 w ust. 1 pkt 17 otrzymuje brzmienie: „17) wspierania i upowszechniania idei samorzą-

średnią kwotę bazową w kraju – obliczaną dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, ujętych w re-

dowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania pro-

jestrze terytorialnym, o którym mowa w art. 47 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce

gramów pobudzania aktywności obywatelskiej;”.

publicznej (Dz.U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm. ), według stanu na dzień 1 stycznia roku poprzedza4)

Art. 6.

jącego rok budżetowy.
6. Średnią kwotę bazową w kraju oblicza się, dzieląc łączną kwotę wykonanych dochodów bieżą-

W 2009 r. rada gminy podejmuje uchwałę, o której mowa w art. 1 ust. 1, do dnia 30 czerwca.

cych gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, o których mowa w przepisach o finansach publicznych,
Art. 7.

przez liczbę mieszkańców gmin wiejskich i miejskowiejskich według stanu na dzień 31 grudnia
roku poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata, ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Sta-

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2009 r.

tystycznego.
7. Podstawę do wyliczenia średniej kwoty bazowej w kraju stanowią wykonane dochody bieżące wykazane za rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata w sprawozdaniach gmin wiejskich i miejskowiejskich, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie
sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych
izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy.
8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych oblicza na dany rok średnią kwotę bazową w kraju i podaje ją do wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej do dnia 31 sierpnia roku poprzedzającego rok budżetowy.
9. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb zwrotu
części wydatków gmin w ramach funduszu, kierując się potrzebą zapewnienia środków finansowych dla gmin.
Art. 3.
1. Rada gminy może zwiększyć środki funduszu ponad wysokość obliczoną na podstawie art. 2 ust. 1.
2. Zwiększona wysokość środków funduszu nie jest wliczana do wydatków wykonanych w ramach
funduszu, od których przysługuje częściowy zwrot na podstawie art. 2 ust. 4.
Art. 4.
1. Warunkiem przyznania w danym roku budżetowym środków z funduszu jest złożenie do wójta (bur-

1)

mistrza, prezydenta miasta) przez sołectwo wniosku.

poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r.

2. Wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co naj-

Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112,

mniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.
3. Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze so-

Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100.
2)

łectwa w ramach środków określonych dla danego sołectwa na podstawie informacji, o której
mowa w art. 2 ust. 2, wraz z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem.

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 50,
poz. 360 i Nr 191, poz. 1410, z 2007 r. Nr 89, poz. 590 oraz z 2008 r. Nr 11, 59.2

3)

4. W terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, którego dotyczy wniosek,

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 144,
poz. 1043, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 171, poz. 1056, Nr 195, poz. 1198

sołtys przekazuje wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) wniosek celem uwzględnienia go
w projekcie budżetu gminy.

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45,

i Nr 220, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120.
4)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88,

5. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) w terminie 7 dni od dnia otrzymania odrzuca wniosek nie-

poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080,

spełniający warunków określonych w ust. 2–4, informując jednocześnie o tym sołtysa. Sołtys może

z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, z 2006 r. Nr 170,

w terminie 7 dni od dnia otrzymania tej informacji podtrzymać wniosek, kierując go do rady gminy
za pośrednictwem wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

poz. 1217, z 2007 r. Nr 166, poz. 1172, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97.3
5)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz.

6. W przypadku podtrzymania wniosku przez sołtysa, rada gminy rozpatruje ten wniosek w terminie

220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.

30 dni od dnia jego otrzymania. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) związany jest rozstrzygnięciem

717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r.

rady gminy w tym zakresie.

Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r.

7. Uchwalając budżet, rada gminy odrzuca wniosek sołectwa, w przypadku gdy zamierzone zadania
nie spełniają wymogów określonych w art. 1 ust. 3. 4
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Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz.
1458.
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Dobre praktyki oraz rozdział Fundusz Sołecki jako mechanizm rozwoju
opracował Ryszard Wilczyński.
Zdjęcia wewnątrz broszury udostępnione dzięki uprzejmości autorów.

Informacje na temat Funduszu Sołeckiego będzie można znaleźć na stronie:
www.mswia.gov.pl/solecki.

Druk i dystrybucja poradnika finansowana ze środków Projektu
Zdiagnozowanie samorządu terytorialnego
w wybranych aspektach jego funkcjonowania
oraz wsparcie reformy decentralizacji administracji publicznej
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Dystrybucja bezpłatna

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
ul. Batorego 5, 02-951 Warszawa
www.mswia.gov.pl

