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w zwi4zku zie rikierowany-'r zapytaricm dotycz4cym ustawy z crnia 20 lutego 2009 r.o_ fu'duszu solcckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420 ze nn-.) _-pismo z d,u,- 26 muca ZO|O ,. ,*a.iKs 0717-19/2010 - poni2ej ustosunkowuiq siq do poruszanyclr zagadnierl. Nalezv iednskzastrzc(r. i2 jakkoJwiek uzqdy adnrinistracji rz4crowci, w iukrerie ,.uti"o**vrt iuJJ,prezentui4 opinie i stan.owiska, niern'iej nic rnai4 onc waloru fr6del prnwa ("tr;;;lail;,

stenowiqc jedn4 z nroiliwych intcrprctacji w tym zrkresie).
Naleiy tak2e parniqtat!, tc_-lcdnostka ,a*orrqdu terytorillnego uczestniczqca wsprawowaniu wladzy publicznej podlegn nadzorowi Frezesu Rady Nlini-strOw. *oj.;;;, Ircgionalnych izb obrachunkowycrr (w zakrcsic spraw finansowych) z punkru wi<rzenialcgalnoici (zgod,oici z prawem)- zgod'tic z art. l uit. r us.awy z dnia z pafriziernika 1992 r.o regitrnalnyclr izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. l,ti SS, pot.'577 )a )r*l _"i):ry

snrawujQ.liinkcic prulstwowych orgy6w uadzoru i kontroli gospodar.ki .linansowef jertnosteil
samorz4du tcrytorialnego oraz w zakLesie 'lriqtynr nadzoreur-i kontror4 prowadz4 hziaiar'o6cinformncyjnx insrnrktaiow{ oraz szkolcniow4 (vide art. L ust 4 ww_ ustowy;. ti ;;.r*U;;;powyiszyrl 

.w przypadku powstania jakiohkolwiek w4tpliwo*ci, pozostaj{cyci ;lcompctcncji rio, mb2ns zwrircii siq bezpo{rednio z pro(b4- o wyjaSnicnia ao'.irrusciwe.i
regionalnej izby obruchunkowej.

. ustosunkowui4c siq do pytuni:r zrrdaneg. w przedmiotowyrn piSmic - crotvczacvmzml'ny prueznaazerria *rodktiw przyznanych solccwu w rarnach h:ncluszu ,or..r,i.go ;iu;ew. spouobu w jaki to mo2na zrobic naleZy podkreSlii, ie w ustawie o frur.lu*zu stliect<imprzedmiotowa kwcstia. nie zostala urqgulowanl, panriqtaC .iednak nale2y, 2c $rodki finansowcprzekazywane solectwom w ramecir ww.,fundrszu s4 czq6ci4 finans6w pubricznych (w ivmprzypadku-- czq$oiq budietu gminy/miasta) i za ioh clysponowanic - zgoinic ,arr. o0 urt.i'iust. 2 pkt 3 ust4wy z dnia 8 ntarca.l gg0 r. o s"morzqd"ie girninnynr (i2.. U.2200t r. Nr 142poz.. l59l z1 zm-) - odpowiada w6jt (burmistrz). t46iy ritym iakresie tlokonuiu *VOortO*b.dietowych _(a podtegle mu stuiby s4 o.powicdzialne za odpowiednie .bk;;#;;;;

x'

I-akze. wJr'iocznie w6jtowi (burmishzowi) prz-vstu.guje prawo

lill? 1i*:*okrc6lii. ze.organe.;r.,t"yr,t"r;;;;68;fiy*=Cli;li;;"1?;',;#
J.'.oo1:]:1'.'1..:1l1lYh:'dzccie.sminy(miasta)jcstwyl4cznicradagminy(rac{arninsta).

stqd tei ewentuatna zmiCna $iotrk6w iunau*r., ;;;; p;#il;il' ;;;;*#;;","-;lustaw{ o funduszu soleckim flroic skurkowac uznar:icm, iZ dane irodki'rr;;i ;;;;;il;; ifunduszn soleckiego rv znaczeniu ustawy. 
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Jcdynic la marginesic naleiy podkredlid, ie ro orgal:y gminy decyrtujq o sposohie
wykorzystania Srodk6w finansowyoh furojekt, uchwrlanig wykonanie'budiitu gminyj. Je"rti
uznaj4 z* celowe dofinansowanie iniojntyw obywatelskich w iednostkach fomrlcniczyctt
Eminy (np. solectjwach), to mog4 to aobid zgodnie z zasadami wynikai4cymi z innych
obowiqzuj4cych akt6w prawnych (vide: np. ustswa o finarrssch pubticinych, usto*o u
samorz4dzic gminnym), Ustawa o fundusru soteokim nie stanowi przeciet jedynie
dopuszczalnego Fpesotlq wydatkowania 6rodk6w na rzcczjcdnostek pomocniczych,
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