
 

 

 
Uwagi dotyczące stanowiska Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 
marca 2014 r. o niezgodności z prawem przeznaczania środków funduszu 
sołeckiego jako wkładu własnego gminy w małych projektach realizowanych w 
ramach PROW 
 

Uwagi 
 

Ministerstwo zaprezentowało pogląd, że wydatkiem w ramach fundusz 
sołeckiego nie może być wkład własny w małych projektach realizowanych                      
z dofinansowaniem ze środków PROW. Należy podkreślić, że stanowisko to nie 
znajduje uzasadnienia w świetle przepisów ustawy z dnia 21 lutego 2014 r.                    
o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.                  
o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) oraz regulacji zawartych 
w rozporządzeniu 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 PROW 2007-
2013 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1163). 
 

Po pierwsze należy wskazać, że ani ustawa o funduszu sołeckim, ani przepisy 
przywołanego rozporządzenia dotyczące warunków otrzymywania pomocy 
finansowej z PROW nie zakazują przeznaczania środków funduszu sołeckiego na 
takie cele. Ustawa o funduszu sołeckim w art. 2 ust. 6 wymaga, aby przedsięwzięcie 
finansowane z funduszu sołeckiego posiadało cechy zadania własnego gminy, 
służyło poprawie warunków życia mieszkańców i było zgodne ze strategią rozwoju 
gminy. Ustawa o funduszu sołeckim nie ogranicza żadnej z form, w jakiej dane 
przedsięwzięcie zgłoszone przez sołectwo może być zrealizowane (zlecenie, 
udzielenie dotacji, wniesienie wkładu w projekcie, wykonanie systemem 
gospodarczym). Nie ma też w systemie prawnym norm określających takie zakazy. 
 

Argumentacja MRiRW skutkująca wnioskiem o sprzeczności z prawem 
przeznaczania środków funduszu sołeckiego na wkład własny w małych projektach 
PROW oparta jest na § 3 ust. 1 pkt 1 lit. b) przywołanego wyżej rozporządzenia 
MRiRW z dnia 8 lipca 2008 r., zgodnie z którym warunkiem przyznania pomocy jest 
okoliczność, że mały projekt nie będzie finansowany z innych środków publicznych,                
z wyłączeniem przypadku współfinansowania z dochodów własnych jednostek 
samorządu terytorialnego lub subwencji ogólnej. Za źródło finansowania projektu, 
według interpretacji MRiRW, należy zaś uznawać zwrot z budżetu państwa części 
wydatków wykonanych przez gminę w ramach funduszu sołeckiego. Uważam, że 
taka konstrukcja nie ma żadnego uzasadnienia – do finansowania projektu dochodzi 
w momencie przeznaczenia środków na jego realizację (dokonania wydatków). 
Przeznaczenie środków funduszu sołeckiego jest zaś tożsame z przeznaczeniem 
środków budżetu gminy na dany rok, w ramach którego funduszu jest wyodrębniany 
do dyspozycji sołectw. Jest to więc zgodne z § 3 ust. 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia, 
ponieważ funduszu sołecki nie ma żadnego odrębnego źródła finansowania. Zatem 
nieuprawnione jest – na tle ogólnych zasad konstrukcji budżetu gminy – zakładanie, 
iż środki wydatkowane w ramach funduszu sołeckiego nie pochodzą z dochodów 
własnych gminy czy subwencji ogólnej. 



 

 

 
 
Dochód osiągnięty przez gminę z budżetu państwa tytułem zwrotu części 

wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego nie może być traktowany jako 
„źródło finansowania projektu”, a ewentualnie może być oceniony jako dochód 
związany z realizacją projektu. Zwrot wydatków poniesionych na finansowanie 
przedsięwzięcia następuje zawsze w roku następującym po roku realizacji wydatków 
w ramach funduszu, zatem nie może być ujęty jako zmniejszenie poniesionych 
wydatków na poszczególne przedsięwzięcia – stanowi dochód budżetu kolejnego 
roku otrzymywany w formie dotacji celowej, o przeznaczeniu której decyduje rada 
gminy – art. 50a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 ze zm.). 
 

Reasumując, nie ma – poza ustawą o funduszu sołeckim – żadnych regulacji, 
które określałyby cele, na które mogą bądź nie mogą być przeznaczone środki 
funduszu sołeckiego, ani też przepisów, które uzależniałyby możliwość 
przeznaczenia środków od wybranej formy wykonania przedsięwzięcia (formy 
poniesienia wydatku, np. jako wkład własny). Dochodu z tytułu zwrotu z budżetu 
państwa części wydatków wykorzystanych w ramach funduszu nie można uznać za 
źródło finansowania projektu, ponieważ po pierwsze jest to niemożliwe z punktu 
widzenia zasad ewidencji, a po drugie sprzeczne z art. 50a ustawy o dochodach 
jednostek samorządu terytorialnego. Z punktu widzenia zasad finansowania projektu, 
w którym wkład własny stanowią środku wydatkowane w ramach funduszu 
sołeckiego, jedyną wątpliwość może wzbudzać okoliczność, czy otrzymany                 
z budżetu państwa zwrot części wydatków powinien być uznany za dochód związany 
z projektem, a jeżeli tak, to czy według umowy o dofinansowanie (zasad 
przyznawania pomocy ze środków projektu) powinien on być rozliczany z instytucją 
przyznająca dofinansowanie. Nawet twierdząca odpowiedź na to pytanie nie może 
jednak skutkować nadinterpretacją, za która należy uznać odbieranie możliwości 
wydatkowania środków w ramach funduszu sołeckiego jako wkładu własnego                   
w realizację przedsięwzięcia zgodnego z przepisami ustawy o funduszu sołeckim.     
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