
 

 

Fundusz sołecki 

Co to jest fundusz sołecki?   
Są to pieniądze w budżecie gminy zagwaranto-
wane dla sołectwa na wykonanie przedsię-
wzięd służących poprawie warunków życia 
mieszkaoców. 
Jaka jest wysokośd funduszu sołeckiego?  
Ilośd pieniędzy dla sołectwa jest uzależniona 
od zamożności gminy. W ustawie o funduszu 
sołeckim zawarto wzór, za pomocą którego 
oblicza się wysokośd środków przypadających 
na dane sołectwo. Jeżeli rada gminy uzna, że 
może przeznaczyd dla danego sołectwa więcej 
pieniędzy, może to zrobid. Sołectwa nie będą 
musiały dokonywad tych obliczeo. Burmistrz 
corocznie do 31 lipca jest zobowiązany poin-
formowad sołtysów o wysokości środków, 
które będą do wykorzystania przez dane sołec-
two w następnym roku budżetowym. 
Czy w każdej gminie powstanie fundusz sołecki? 
Kto decyduje o wyodrębnieniu w budżecie 
gminy środków stanowiących fundusz sołecki?  
To rada gminy decyduje o wyodrębnieniu  
w budżecie gminy funduszu sołeckiego. 
Na co można przeznaczyd środki z funduszu 
sołeckiego?  
Pieniądze z funduszu sołeckiego można prze-
znaczyd na realizację tych zadao gminy, które 
będą służyły poprawie życia mieszkaoców 
danego sołectwa, a także na usuwanie skut-
ków klęsk żywiołowych, jeżeli mieszkaocy da-
nej wsi uznają, że warto. To, co dane sołectwo 
może faktycznie zrobid, zależy od wysokości 
środków finansowych, które są w jego dyspo-
zycji. Jeżeli mieszkaocy sołectwa tak zdecydu-
ją, to mogą wspomóc wykonanie konkretnych 
zadao – m.in. poprzez własną pracę 
(społeczną). 
Co ma zrobid sołectwo, aby otrzymad środki z 
funduszu sołeckiego?  
Musi zostad zwołane zebranie wiejskie, na 
którym zostanie uchwalony wniosek o przy-
znanie środków z funduszu sołeckiego. Wnio-
sek może byd uchwalony z inicjatywy sołtysa, 
rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich 
mieszkaoców sołectwa. We wniosku należy 
wskazad, co mieszkaocy chcą zrobid (wraz  
z uzasadnieniem słuszności podjętych działao) 
oraz podad przewidywany koszt tych prac. 
Należy pamiętad, aby wysokośd kosztów wska-
zanych we wniosku nie była wyższa niż ta, 
która została określona dla danego sołectwa. 
Informacja o wysokości przypadających na 
sołectwo środków będzie przekazana przez 
burmistrza sołtysom w terminie do 31 lipca 
roku poprzedzającego rok budżetowy. Uchwa-
lony wniosek sołtys przekazuje burmistrzowi, 
w terminie do dnia 30 września roku poprze-
dzającego rok, w którym chcemy otrzymad 
pieniądze. 
Co dzieje się z wnioskiem o przyznanie środków 
z funduszu sołeckiego, który został przekazany 
burmistrzowi przez sołtysa?  
Jeżeli burmistrz oceni, że wniosek jest prawi-
dłowo sporządzony, to przekazuje go radzie 
gminy. Burmistrz nie może oceniad, czy miesz-
kaocy sołectwa wybrali słuszne lub popierane 
przez niego zadania. O tych sprawach decydu-
je zebranie wiejskie, a burmistrz może spraw-
dzid, czy sołectwo prawidłowo uchwaliło  
i sporządziło wniosek. 
Jeżeli natomiast wniosek nie jest prawidłowy 
to burmistrz: 
 odrzuca go w terminie 7 dni od dnia otrzy-

mania,  jednocześnie  informuje o tym 
sołtysa, 

 sołtys może zgodzid się z oceną burmistrza 
(i nic dalej nie robid, wtedy sołectwo nie 
otrzyma pieniędzy), lub 

 w terminie 7 dni od otrzymania tej infor-
macji – sołtys może podtrzymad wniosek 
niespełniający warunków określonych  
w ustawie, kierując go do rady gminy za 
pośrednictwem burmistrza 

lub 
  

 w przypadku niepełnienia warunków okre-
ślonych w art. 5 ust. 2 lub 3 ustawy o fun-
duszu sołeckim – zebranie wiejskie może 

ponownie uchwalid wniosek. Sołtys jest 
jednak zobowiązany w terminie 7 dni od 
dnia otrzymania informacji od burmistrza 
o odrzuceniu wniosku przekazad nowy, 
uchwalony przez zebranie wiejskie wnio-
sek radzie gminy za pośrednictwem burmi-
strza  

 w przypadku złożenia ponownie wniosku 
przez sołtysa rada gminy rozpatruje ten 
wniosek w terminie 30 dni od jego otrzy-
mania. Rada gminy odrzuca wniosek nie-
spełniający warunków określonych w art. 5 
ust. 2-4 ustawy lub podtrzymany po termi-
nie. Jeżeli rada gminy wyda pozytywną 
opinię - burmistrz musi uwzględnid roz-
strzygnięcie rady gminy w tym zakresie. 
Dlatego jest zobowiązany wpisad środki 
finansowe na realizację zadao wskazanych 
we wniosku w odpowiednich pozycjach 
projektu budżetu gminy. 

Kiedy burmistrz może odrzucid wniosek 
(stwierdzid, że jest nieprawidłowy)? 
Burmistrz może odrzucid wniosek wtedy, gdy 
nie spełnia on określonych warunków (zawiera 
błędy), o których jest mowa w ustawie o fun-
duszu sołeckim (art. 5 ust. 2-4). Te błędy to 
np.: 
 wniosek nie jest uchwalony przez zebranie 

wiejskie, 
 we wniosku nie wskazano, na co mają 

zostad przeznaczone pieniądze, 
 wniosek nie zawiera uzasadnienia, 
 nie podano przewidywanych kosztów lub 

koszty przewyższają te, które zostały okre-
ślone dla danego sołectwa, 

 wniosek został przekazany do burmistrza 
po dniu 30 września roku poprzedzającego 
rok, w którym chcemy otrzymad pieniądze. 

Czy rada gminy musi uwzględnid wniosek sołec-
twa?  
Rada gminy nie musi przyjąd wszystkich wnio-
sków sołectw. Rada, uchwalając budżet gminy, 
może odrzucid wniosek sołectwa w przypadku, 
gdy uzna, że zadania, które sołectwo chce 
realizowad, nie spełniają warunków, jakie zo-
stały określone w ustawie o funduszu sołeckim 
(np. wniosek dotyczy remontu prywatnego 
ogrodzenia działki sołtysa czy też wymiany 
okien w jego budynku, planowany jest np. 
remont parkingu – a grunt jest np. własnością 
parafii). Pieniądze z funduszu sołeckiego mają 
służyd realizacji zadao gminy, które będą służy-
ły poprawie życia mieszkaoców danego sołec-
twa.  Przeznaczenie funduszu na inny cel niż 
ten, który został określony w ustawie, spowo-
duje odrzucenie wniosku przez radę gminy. 
Czy sołectwo może zmienid przedsięwzięcia lub 
ich zakres, które będą realizowane ze środków 
funduszu sołeckiego (tzn. zmienid „pierwotny” 
wniosek sołectwa)?  
Tak.  Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o funduszu 
sołeckim zmiana może zostad dokonana  
w trakcie danego roku budżetowego, jednak 
nie szybciej niż po uchwaleniu budżetu gminy 
na dany rok i nie później niż do dnia 31 paź-
dziernika danego roku budżetowego. Należy 
jednak pamiętad o zasadach uchwalania takie-
go wniosku (należ stosowad przepisy art. 5 ust. 
2,3 i 5 – 11 ustawy). 
Kto dysponuje środkami funduszu sołeckiego?  
Fundusz sołecki jest częścią budżetu gminy, 
dlatego to burmistrz dysponuje pieniędzmi 
funduszu sołeckiego, jednak także od aktyw-
ności mieszkaoców, sołtysa i radnych zależy, 
kiedy (w którym miesiącu danego roku) zosta-
ną uruchomione pieniądze na zakup towarów 
lub usługi ujęte we wniosku. 
W jakim czasie sołectwo musi wydad przyznane 
pieniądze?  
W ciągu danego roku budżetowego. Pieniądze 
przyznawane są na dany rok i wtedy należy je 
wydad. Pieniędzy tych nie można wydad  
w następnym roku. Sołtys sam nie wydaje 
pieniędzy, to pracownicy urzędu gminy koor-
dynują wydawanie środków z funduszu sołec-
kiego. 

Wykaz zadań do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego na 2018 rok 

L.p. Sołectwo Nazwa zadania 
Kwota na  
zadania  
(w zł) 

1. Bobrowniki 1. Budowa budynku gospodarczego 22 823,17 

2. Draby 1. Ogrodzenie placu zabaw 
2. Promocja miejscowości Draby, Młynki, Węże, Bugaj 

14 000,00 
5 299,87 

3. Grądy 1. Budowa placu zabaw dla dzieci 
2. Siłownia zewnętrzna dla dorosłych 

7 300,00 
3 191,61 

4. Kiedosy 1. Remont świetlicy wiejskiej 
2. Organizacja imprezy mającej na celu promowanie aktywności 

obywatelskiej mieszkaoców sołectwa 

13 000,00 
2 111,05 

5. Kolonia Lisowice 1. Kontynuacja remontu budynku gospodarczego, przygotowanie 
projektu i zakup materiałów budowlanych oraz stolarki 

2. Zakup bramy na plac szkolny i przęsła ogrodzeniowego na plac 
zabaw 

3. Promowanie i integracja mieszkaoców sołectwa 

20 000,00 
 

3 000,00 
 

6 204,26 

6. Lisowice 1. Wyposażenie placu zabaw wokół świetlicy wiejskiej w Lisowi-
cach 

2. Zorganizowanie Dnia Dziecka 

10 666,04 
 

1 000,00 

7. Niżankowice 1. Modernizacja dróg lokalnych - gminnych  18 321,17 

8. Posmykowizna 1. Zakup kostki brukowej 12 527,30 

9. Raciszyn 1. Budowa świetlicy wiejskiej 39 147,80 

10. Sadowiec Wieś 1. Dofinansowanie budowy siłowni zewnętrznej na gminnej dział-
ce 519 

2. Budowa miejsca paleniskowego na gminnej działce 519 

10 000,00 
 

3 271,10 

11. Sadowiec  
Wrzosy 

1. Ogrodzenie działki dokupionej w ramach Funduszu Sołeckiego 
2017 

2. Impreza kulturalna 

12 000,00 
 

3 345,94 

12 Stacja 1. Budowa świetlicy wiejskiej i placu zabaw wraz z wyposażeniem 22 705,72 

13. Szczyty 1. Zakup kostki brukowej na remont placu wokół strażnicy OSP 
Szczyty 

2. Zakup komputerów po ocenie oraz specyfikacji przez specjali-
stę do klasy komputerowej w Szkole Filialnej w Szczytach  

19 147,80 
 

20 000,00 

14. Trębaczew 1. Doposażenie Zespołu Szkół w Trębaczewie w sprzęt sportowy 
2. Dofinansowanie działalności LZS Trębaczew 
3. Dofinansowanie zakupu bramy dla OSP Trębaczew 
4. Zakup jednego elementu siłowni zewnętrznej 
5. Dofinansowanie imprezy środowiskowej 

5 000,00 
20 000,00 
2 147,80 
5 000,00 
7 000,00 

15. Zalesiaki 1. Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych mieszkaoców 
sołectwa Zalesiaki 

2. Zakup altanki drewnianej 
3. Ogrodzenie świetlicy i wyłożenie terenu kostką 

4 375,50 
 

7 000,00 
11 800,00 

16. Zalesiaki Pieoki 1. Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych 
2. Zakup działki z przeznaczeniem na plac zabaw 

1 835,02 
8 500,00 

B i u l e t y n  I n f o r m a c y j n y  M i a s t a  i  G m i n y  D z i a ł o s z y n  16 

Kwoty dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa  

na realizację własnych zadań bieżących gmin z tytułu  

zwrotów części wydatków wykonanych w ramach funduszu 

sołeckiego w latach 2014 – 2017 wynosi 317 233,11 zł. 


