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Miasta i Gminy Golaricz

W odpowiedzi na pismo z dnra 20 sierpnia 2009 r. Q.{r: Fin 3000/l/2009) skierowane
do Ministerstwa Finans6w, dorEczone Regionalnej Izby obrachunkowej w poznaniu w dniu
17 wrzesnia 2009 t. przy piSmie Ministerstwa Spraw wewnEtrznych (mak DAp-026,
268l09lDZ) a dotyczqce mo2liwosci ptzekazania srodk6w funduszu soleckiego do instltucji
ku1tury w formie dotacji podmioto\i/ei (g 2480) lub doracji celowei (g 2800), tut. Izba
informuje, co nastQpuj e.

Ustawa z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu soleckim @2.u. Nr 52, poz. 420) stanowi
podstawQ do uczestnictwa solectw w decydowaniu o przeznaczeriu okreslonej puli wydatk6w
bud2etu gminy na przedsigwziqcia soleckie. Instytucja funduszu soleckiego, wbrew swej
nazwie, nie prowadzi do powstania odrpbnego od budzetu zasobu dochod6w soleckich, z
jakimi wiqTatyby siQ wydatki solectw. r['przepisie art. I ust. 2 stanowi sig,2e flrndusz solecki
niejest firnduszem celowlnn w rozumieniu z dnia30 czerwca2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, po2.2104 ze nn.).

ustawodawca nie definiuje pojgcia fundusz solecki. w literaturze wskazuje sig, ze
mozna go okreslii jako wyodrqbnione w budZecie gminy srodki (w formie wydatk6w
budzetowych) przeznaczone na realizacjp okreslonych we wnioskach solectw przedsiEwzipi

[por. M. Paczocha,,,F'ndusz solecki jako natzEdzie realizacji zadan gminy ptzez solectwa,',
Finanse komunalne 7 -8/2009, str. 10.]. W t1,rn znaczeniu fundusz solecki nie r6ini sie zbr,tnio



od dokonyvanego w niekt6rych grninach wyodrgbnienia w budZetach Srodk6w ,,do
dyspozycji solectd'. R6Znice dotyczqznacznego sformalizowania postgpowania zwiqzanego

m.in. z wyodrgbnieniem w bud2ecie Srodk6w frrnduszu soleckiego, a tak2e przeznaczenia

tych 5rodk6w.

Zgodne z treSci4 przepisu art. I ust. 3 ustawy o firnduszu soleckim Srodki funduszu

ptzeznacza siE na reqlizacjeprzedsigwziqd zgloszonych przez solectwo we wniosku, o kt6rym

mowa w ar1. 4 ustawy. kt6re nalez4 do zadan wlasnych gminy. Srodki musz4 shrzyi poprawie

warunk6w :fcia mieszkafc6w i byi zgt>dne ze strategiq rozrvoju grniny. Nale2y podke5lii,

ze wszystkie powyzsze warunki winny zosta6 spelnione l4cznie. Niewypeinienie jednego z

nich uniemoZliwia sfinansowalie przedsipwzigcia z funduszu soleckiego.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym

Qz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. l59I ze zm.) do zadaA wlasnych grniny nalezy zaspokajanie

zbiorowych potrzeb wsp6lnoty. Biorqc pod uwagg cltowany powyzej przepis art. 1 ust. 3

ustawy o funduszu soleckim, srodki firnduszu mogQ zostai przeznaczone na rcalizacjg

kazdego przedsigwzigcia wymienionego w katalogu z afi. j tf,st. 1 ustawy o samorzeclzie

gmimym oraz innych zadari wiasnych, o kt6rych mowa w przepisach odrpbnych. JednaliZe
przepisy szczeg6lne niekiedy wyczerpuj4co regulujq spos6b wykonl'rvania okreslonych zadari

przez gminE, jak np. prowadzenie gminnych instytucji kuitury czy bibliotek gminnych. Tym

samym realizacja tych zadari w ramach funduszu soleckiego nie bEdzie mo2liwa.

Zgodrne z definicj4 z art. 106 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych kazda

dotacja podmiotowa jest ptzeznaczona na dofinansowanie dzialalnoici biezqcej ustawowo

wskazanego podmiotu. Udzieienie dotacji podmiotowej dla instltucji kultury, bEdzie

wypelnia6 znamion4 spoczywajqcego na orgarizatorze instl'tucji kulhry, nalo2onego
przepisem art. 12 ustawy z &tta 25 pzdaemika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu

dzialalnoSci kulturalnej @z.IJ. z 2001 r. Nr 13 , poz. 123 ze zrrt.), obowi4zku ,,zapewnienia
Srodk6d' na prowadzenie dzialalnodci kulturalnej oraz do utrzy,rnania obiektu, w kt6rym ta

dzialalno66 j est prowadzona.

Jak wskazano polvy2ej, realizacja tego celu w ramach firnduszu soleckiego, nie jest

dopuszczalna.

Ponadto, naLeiry zwr6cl(, uwagQ, na okeSlenie przez ustawodawcE przedmiotu

finansowania z firnduszu soieckiego. Mianowicie w:
- art. I ust. 3 ustawy o funduszu soleckim stanowi o przedsigwzigciach zgloszonych we

vmiosku, a nastgpnie w



* art. 4 ust. 3, 2e wniosek powinien okre51a6 przedsigwzigcia przewidziane do realizacji

na obszarze solectwa.

Fundusz solecki shrZy wigc, z woli ustawodawcy, wykonl.waniu konkretnych, SciSle

okre6lonych przedsiEwziE6 opisanych we wniosku solectwa. Przedsiqwzipcie soleckie sklada6

sig bpdzie z okreSlonych rodzajowo platnoSci (np. zakupu material6w, usfug itp.),

dokonywanych przez jednostkg budZetow4 realizuj4c4 budzet w jego czpSci soleckiej.

Srodki funduszu soieckiego to mc innego, jak wydatki bud2etu gminy, kt6rc zostaiy

jedynie formalnie wyodrgbnione. Solectwo nie jest jednostk4 organizacyjn4 jednostki

samorz4du terytorialnego aby moglo rnie6 wlasny plan frnansowy, rachunek bankowy i ksiggi

finansowe, ptzez co zadania soleckie, przy uwzglpdnieniu zasady z arI. 786 ust. 3 ustawy o

finansach publicmych, majd4sig w wiEkszodci w planie finansowym urzgdu gminy.

{ 
' 
;' w zwi4Tku z po wzszym, w dwietle firnkcjonujqcych obecnie rozwiqzafr prawnych, w

ocenie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu brak jest podstaw do przekazywania w
formie dotacji Srodk6w funduszu soleckiego do instyhrcji kultury.

Do wiadomo5ci:

1. Paa Grzegorz Ziomek

D1'rektor Departamentu

Administracj i Publicznej

Ministerstwa Spraw WewnEtrznych i Administracji

2. Paru Zdzislawa WasqZnik

Dy'reklor Departamentu

Finans6w Samorzqdu Terytorialnego

Ministerstwa Finans6w
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