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Odpowiadając na Pani pismo z dnia 18 sierpnia 2011 r. znak: 

WF.G.E.3021/37/2011 otrzymane w dniu 22 sierpnia 2011 r. w sprawie wydatko-
wania środków funduszu sołeckiego uprzejmie informuję, iż przedmiotowe za-
gadnienie było analizowane na posiedzeniach Kolegium Izby w dniach 31 sierpnia 
2011 r. oraz 19 września 2011 r. 

Kolegium Izby stwierdziło, iż zgodnie z przepisem art. 1 ust. 3 ustawy 
o funduszu sołeckim, środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, 
które należą do zadań własnych gminy, zgłoszonych przez sołectwo w wniosku, 
o którym mowa w art. 4 ustawy. Wniosek powinien zawierać wskazanie przed-
sięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze so łectwa wraz z oszacowaniem 
ich kosztów i uzasadnieniem.  

Fundusz sołecki stanowi integralną część budżetu gminy. Wydatki realizo-
wane w ramach funduszu sołeckiego ujmowane są jako wydatki budżetu gminy 
i klasyfikowane według właściwych podziałek klasyfikacji budżetowej.  

Z uwagi na powyższe należy stwierdzić, że wydatkowanie środków fundu-
szu sołeckiego podlega rygorom określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych, jak każdy wydatek budżetowy. Dodatkowo jednak nale-
ży uwzględnić szczególne regulacje zawarte w ustawie o funduszu so łeckim oraz 
rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie trybu 
zwrotu części wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego (Dz.U. 
Nr 21, poz. 106). 

W świetle obowiązujących przepisów należy uznać, iż odpowiedzialność za 
prawidłowe wykonanie wydatków ujętych w funduszu sołeckim spoczywa, tak jak 
w zakresie realizacji całego budżetu, na burmistrzu. Zmiany powyższych wydat-
ków w trakcie roku są możliwe na takich samych zasadach, jak zmiany innych 
wydatków budżetowych, czyli w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicz-
nych. Jednakże każdorazowo należy mieć na uwadze, czy dokonana zmiana nie 
spowodowała zmiany charakteru wydatku a więc, czy mamy do czynienia z fun-
duszem sołeckim, czy z normalnym zadaniem finansowanym z budżetu gminy, 
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a w konsekwencji , czy gminie należy się z budżetu państwa częściowy zwrot po-
niesionych wydatków.  

Stosownie do art. 2 ust. 4 ustawy o funduszu so łeckim, gmina otrzymuje 
z budżetu państwa zwrot, w formie dotacji celowej, części wydatków wykonanych 
w ramach funduszu. W ocenie Kolegium Izby „wydatki wykonane w ramach fun-
duszu” to wydatki poniesione na realizację przedsięwzięć ujętych we wniosku so-
łectwa, uchwalonym i złożonym przez sołectwo zgodnie z przepisami art. 4 usta-
wy.  

Kolegium Izby wskazuje, iż ustawa o funduszu sołeckim nie przewiduje 
zmian wniosków w trakcie roku budżetowego, a wydatki poniesione w następ-
stwie takiej zmiany nie są już wykonywane w „ramach funduszu”, gdyż ich prze-
znaczenie nie wynika z wniosków sołectw, złożonych w trybie ustawy o funduszu 
sołeckim. 

Odnosząc się do możliwości dokonywania przesunięć środków z jednego 
przedsięwzięcia na inne istniejące, a więc między przedsięwzięciami, w ramach 
sołectwa, w ocenie Kolegium Izby, nie ma przeszkód prawnych do tego typu dzia-
łań jednakże należy mieć na uwadze, iż kwota zwiększenia wydatków na realiza-
cję przedsięwzięcia ponad kwoty wykazane we wniosku sołectwa nie może być 
wliczana do wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego, od której 
przysługuje częściowy zwrot środków na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy. 

Odnosząc się do pytania dotyczącego dopuszczalności wydatkowania środ-
ków z funduszu sołeckiego na nowe nieuchwalone wcześniej przedsięwzięcie, na-
leży zauważyć, iż w przypadku rezygnacji z realizacji przedsięwzięcia lub niemoż-
ności jego wykonania z przyczyn niezależnych od mieszkańców sołectwa, istnieje 
możliwość przeznaczenia niewydatkowanych środków na wykonanie innych zadań 
wskazanych przez sołectwo. Wydatek taki, powinien być jednak potraktowany ja-
ko wydatek budżetu, od którego nie przysługuje zwrot z budżetu państwa w formie 
dotacji celowej. 

 
 

 


