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Dotyczy: Projekt zmian w Ustawie o funduszu  sołeckim 
 

Szanowny Panie Ministrze, 
 

W nawiązaniu do pisma z 18 lutego 2011 roku, w sprawie Projektu ustawy o zmianie ustawy o funduszu 
sołeckim i niektórych innych ustaw (Projekt) - w załączeniu przekazujemy uwagi naszych ekspertów.  
 
Przyjrzenie się trybowi prac na ustawą (terminy, sposób procedowania Komisji Ustawodawczej, 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi Senatu RP w sprawie projektu zmian Ustawy o funduszu sołeckim) oraz prawna 
analiza proponowanych rozwiązań, wzmocniły nasze obawy o skutki prawne i społeczne 
wywołane przez Projekt. Nasze uwagi dotyczą większości proponowanych artykułów. 
Negatywne konsekwencje przyjęcia Projektu bez szerokiej dyskusji mogą dotyczyć następujących 
obszarów: 

 Wprowadzenia dodatkowych niejasności prawnych – choć w zamierzeniu mają one 
korygować obecnie istniejące – załączona analiza wskazuje na cały szereg wątpliwości  
i niejasnych sformułowań Projektu. 

 Wyraźnego zagrożenia dla suwerenności decyzji mieszkańców, a tym samym osłabienia 
celowości ustawy. 

 Nieobjęcia ewentualnymi zmianami szeregu zagadnień, które sygnalizowane są jako 
problematyczne.  

 Prowadzą do uchwalenia „martwego” prawa – w sytuacji braku potrzeby wprowadzania 
niektórych rozwiązań, podczas gdy istniejące instrumenty np. w Kodeksie Postępowania 
Administracyjnego, pozwalają na skuteczne egzekwowanie obowiązków określonych 
Ustawą o funduszu sołeckim. 

. 
Wyrażone obawy prosimy traktować jako przyczynek do dyskusji. Nie było czasu, aby ją 
przeprowadzić, dokonać rzeczywistej diagnozy realizacji Ustawy, kluczowego aktu prawnego dla 
rozwoju demokracji lokalnej. Nie został też zakończony pierwszy cykl realizacji funduszu 
sołeckiego, który trwa 3 lata. 
 
Zwracamy się do Pana Ministra o zwrócenie uwagi na wskazywane zagrożenia. Zgodnie  
z zapowiedzią, w załączeniu przekazujemy opinie współpracujących z nami ekspertów. Uwagi 
wynikające z monitoringu wdrażania Ustawy o funduszu sołeckim i podejmowanych przez 
Stowarzyszenie działań prawnych i społecznych ją wzmacniających, przekażemy na spotkaniu  
4 marca 2011. 
 
W imieniu Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich łączę wyrazy szacunku, 
 

Szymon Osowski  
Prezes Zarządu 
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