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W odpowiedzina pismoz dnia 12 lutfuo b.r., zrak: DAPl07l3-l3l10tDZ,w sprawie
mo2liwoSci finansowania z funduszu soleckiegoprzedsiEwziEina terenach wiejskich
wsp6lnotqruntowychuprzejmieinformujE,2e zgodttrez art. I ustawyz dnta20 lutego2009
roku o funduszu soleckim (Dz.U.Nr 52, poz. 420 z pbin.zrn.) rada gminy rozstrzyga
o wyodrqbnieniuw bud:Zeciegrniny Srodk6wstanowiqcychfunduszsolecki do dnia 31 marca
rok bu&Zetowypodejmuj4cuchwalE,kt6ra wyruin zgodEalbo nie
roku poprzedzaj4cego
Wralazgody na wyodrEbnieniefunduszuw roku budZetowymkt6re zgloszoneprzez
siE na realizacjgprzedsiEwziE6,
Srodki funduszu przezr.:r,rcza
miasta:
solectwowe wniosku zlolotymdo w6jta burmistrza,prezydenta
- s4zadaniamiwlasnymigminy,
- shr:24
poprawiewarunk6wiryciamieszkaric6w,
- s4zgodnieze strategi4rozwoju
gminy.
na pokrycie wydatk6w na dzialania ntierzaiqce do
Srodki te mogEby6 takze przezrraczone
usuniEciaskutk6w klEski zywiolowej w rozumieniuustawyz dtia 18 kwietnia 2002 roku
o stanieklEskizywiolowej(Dz.U.Nr62,po2.588z p6in:nn.).
Regulacjedotycz4cewsp6lnotgruntowychzawarlezostaly w przepisachustawy dnia
wsp6lnot gruntowych(Dz.U.Nr 28, poz. 169
29 czerwca1963 roku o zagospodarowaniu
rolne,lesneoraz obszarywodne,
zp6in. zm.). Wspolnotamigruntowymisq nieruchomoSci
os6b
o kt6rych mowa w art. 1 ust. 1 w/w ustalvy, stanowi4ceprzedmiotwsp6hvlasnoSci
we
do
udzialu
uprawnionychdo udziatuwe wsp6lnociegruntowej. Osobamiuprawnionymi
rolne, ieleIi w ci4gu
wsp6lnocies4 osoby ftryczr.relub prawneposiadaj4cegospodarstwa
ostatniegoroku przeddniemwejSciaw Zycieustawyfaktyczriekorzystalyz tej wsp6lnoty.
Z piSmiennictwadotyciqcegowsp6lnotgruntowychwynika, 2e stan prawny wielu
z nich pozostaje do dnia dzisiejszegonieuregulowany. Grunty uZytkowane ptzez
mieszkaric6wwsi posiadajqw rejestrachgrunt6w r62ne naz.vy,np. wsp6lnoty wiejskie,
wsp6lnotywsi, ziemie gromadzkie,czy te2 wsp6lnotygruntowe.Koniecznymjest wiEc
ustalenie,czy nieruchomoScite stanowi4w Swietleprzepis6wustawy o zagospodarowaniu
wsp6lnot gruntowych - wsp6lnotE gruntowq cry teL mienie gromadzkie.Organem
decyzjEna podstawieart. 8 ust.
kt6rywydajestosown4
wlaSciwymw tej sprawiejest starosta,
5 w/w ustawy
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Zarzqd gruntami tworzqcymi wsp6lnotE sprawuje sp6tka utworzona pnez osoby
uprawnionedo udzialu we wsp6lnocie gruntowej. Sp6lkajest osob4 prawn% daala na
podstawie statutu z"atvtiefizsnegoprzez wla$ciwegow6jta purmistrz4 prezydenta),a jej
czlonkamisqosobyuprawnionedo udziatuwe wsp6lnociegruntowej(art. 14i 15ustawy).
Wsp6lnoty gruntowe nie stanowiq mienia komunalnego(gminnego), se to grunty
wsp6lne, w kt6rych poszczeg6lnimiesdcancyposiadaj4udzialy zaleine od powierzchni
gospodarstw.
Wsp6lnoty gruntowe zgodnie z przepisamiustalvy moge byt pruemaczanena cele
publicare lub spolecznetylko za zgodqwla6ciwegow6jta (burmisrz4 prezydentamiasta),
w razie zaS sprzedaZynieruchomoScistanowi4cejwsp6lnotg gruntow4 gminie przystuguje
prawopierwokupu.
W przypadlat natomiast Sdyby nieruchomo{ci stanowily w przeszloSci mienie
gromadzkienaleiy miet na ttwadze,2ena podstawieart. 98 ust. 2 obowiqzujqcejdo 27 maja
1990roku ustawyz dnia 2 stycznia 1958r.o radachnarodowych(Dz.U.z 1975r.Nr 26,poz.
139z p6in. zm.) dotychczasowe
mieniegromadzHestalo siq mieniemgminnym.Nastqtnie
przedmiotowemienie, bqdqcedotychczas przedmiotemwlasnoici panstwowej,stalo siq
z dniem wejicia w Zycie ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorzqdzieterytorialnym
(Dz.U.Nr16,poz. 95)z mocyprcrwamieniemgminy,na obszarzekthrejbylopoloione.
Maj4c na uwadzepowyZszenalety zauwaf6, ze ewentualnamozliwoS6finansowania
jest, w pierwszejkolejnoSci,
zadaf na terenachwiejskich wsp6lnotgruntowychuzale2niona
od ustalenia aktualnego stanu prawnego nieruchomoSci,na kt6rych planowane sQ
przedsigwzigcia.
Z jednej strony wspotwlaScicielami
grunt6w stanowiqcychwsp6lnotpnie
muszq byd wszyscy mieszkancygminy, z drugiej zaSmogq by6 nimi osoby nie bEd4ce
mieszkaricami(z takq sytuacj4moZemymiei do czynieniaw przypadkudnedziczentaudzialu
we wsp6lnocie).
Ponadtonalefi mie6 na wzglgdziewskazaneprzezustawodawcE
w art. I ust. 3 ustawy
o funduszusoleckim przeslanki,kl6re musz4zosta6spelnionelqcmie, aby mozna bylo
przernczy6 na realizacjg okreSlonegoprzedsiEwziEciaSrodki z funduszu soleckiego
(przedsiEwziEcie
to musi: byt, zgloszonew formie wnioskuprzez solectwo,stuzyi poprawie
warunk6w irycia mieszkarlc6w,byd zgodnym ze strategi4rozwoju wsi, byi zadaniem
wlasnymgminy).
Niespelnieniechodbyjednegoz ustawowookreSlonych
warunk6wczyni niemozliwym
sfinansowanieprzedsigwzipcia
z funduszusoleckiego.
Przy powyhszymnalefr mie6 na uwadze,2e zadati4 kt6re mog4by6 sfinansowane
ze Srodk6wfunduszusoleckiegoto przedsiEwzigcia
istotnez punktu widzeniaspoleczroSci
lokalnej, tak wiqc nie mog4 one rrierza(, do realizacjiprywatnychcel6w poszczeg6lnych
mieszkaric6w.
wymagafakt,2e do wydatkowaniaSrodk6wz funduszusoleckiegobEd4
PodkreSlenia
mialy zastosowaniewszystkie zasady wydatkowaniaSrodk6w publicznych wynikaj4ce
z obowi4gujqcych
przepis6wprawa bowiemsq to, pomimo pewnegowyodrgbnieni4Srodki
j ednostkisamorzEdu
terytorialnego.
OcenazasadnoSci
takiego ukierunkowaniaSrodk6wfimduszumoze zostzddokonana
wyl4cznie w odniesieniudo konkretnegoprzypadku.
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