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Art. 1. 1. Rada gminy rozstrzyga o wyodr´bnieniu
w bud˝ecie gminy Êrodków stanowiàcych fundusz so-
∏ecki, zwany dalej „funduszem”, do dnia 31 marca ro-
ku poprzedzajàcego rok bud˝etowy, podejmujàc
uchwa∏´, w której wyra˝a zgod´ albo nie wyra˝a zgo-
dy na wyodr´bnienie funduszu w roku bud˝etowym.

2. Fundusz nie jest funduszem celowym w rozu-
mieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z póên. zm.1)).

3. Ârodki funduszu przeznacza si´ na realizacj´
przedsi´wzi´ç, które zg∏oszone we wniosku, o którym
mowa w art. 4, sà zadaniami w∏asnymi gminy, s∏u˝à
poprawie warunków ˝ycia mieszkaƒców i sà zgodne
ze strategià rozwoju gminy.

4. Ârodki funduszu mogà byç przeznaczone na po-
krycie wydatków na dzia∏ania zmierzajàce do usuni´-
cia skutków kl´ski ˝ywio∏owej w rozumieniu ustawy
z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie kl´ski ˝ywio∏owej
(Dz. U. Nr 62, poz. 558, z póên. zm.2)).

Art. 2. 1. WysokoÊç Êrodków przypadajàcych na
dane so∏ectwo wynosi:

 Lm   F = 2 + ——— × Kb,
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gdzie poszczególne symbole oznaczajà:

F — wysokoÊç Êrodków przeznaczonych na dane so-
∏ectwo, jednak nie wi´cej ni˝ dziesi´ciokrot-
noÊç Kb,

Lm — liczb´ mieszkaƒców so∏ectwa wed∏ug stanu na
dzieƒ 30 czerwca roku poprzedzajàcego rok
bud˝etowy, okreÊlonà na podstawie prowadzo-
nego przez gmin´ zbioru danych sta∏ych miesz-
kaƒców, o którym mowa w art. 44a ust. 1 pkt 1
lit. a ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewiden-
cji ludnoÊci i dowodach osobistych (Dz. U.
z 2006 r. Nr 139, poz. 993, z póên. zm.3)),

Kb — kwot´ bazowà — obliczonà jako iloraz wykona-
nych dochodów bie˝àcych danej gminy, o któ-

rych mowa w przepisach o finansach publicz-
nych, za rok poprzedzajàcy rok bud˝etowy
o dwa lata oraz liczby mieszkaƒców zamieszka-
∏ych na obszarze danej gminy, wed∏ug stanu na
dzieƒ 31 grudnia roku poprzedzajàcego rok bud-
˝etowy o dwa lata, ustalonej przez Prezesa
G∏ównego Urz´du Statystycznego.

2. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) w terminie
do dnia 31 lipca roku poprzedzajàcego rok bud˝etowy
przekazuje so∏tysom informacj´ o wysokoÊci Êrod-
ków, o których mowa w ust. 1.

3. Ârodki funduszu niewykorzystane w roku bud-
˝etowym wygasajà z up∏ywem roku.

4. Gmina otrzymuje z bud˝etu paƒstwa zwrot,
w formie dotacji celowej, cz´Êci wydatków wykona-
nych w ramach funduszu. Zwrot obejmuje wydatki
wykonane w roku poprzedzajàcym rok bud˝etowy.

5. Wydatki wykonane w ramach funduszu podle-
gajà zwrotowi, o którym mowa w ust. 4, w nast´pujà-
cej wysokoÊci:

1) 30 % wykonanych wydatków — dla gmin, w któ-
rych Kb, jest mniejsze od Êredniego Kbk w skali
kraju,

2) 20 % wykonanych wydatków — dla gmin, w któ-
rych Kb wynosi od 100 % do 120 % Êredniego Kbk
w skali kraju,

3) 10 % wykonanych wydatków — dla gmin, w któ-
rych Kb jest wi´ksze od 120 % Êredniego Kbk
w skali kraju,

gdzie Kbk oznacza — 

Êrednià kwot´ bazowà w kraju — obliczanà dla gmin
wiejskich i miejsko-wiejskich, uj´tych w rejestrze te-
rytorialnym, o którym mowa w art. 47 ustawy z dnia
29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U.
Nr 88, poz. 439, z póên. zm.4)), wed∏ug stanu na dzieƒ
1 stycznia roku poprzedzajàcego rok bud˝etowy.

6. Ârednià kwot´ bazowà w kraju oblicza si´, dzie-
làc ∏àcznà kwot´ wykonanych dochodów bie˝àcych
gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, o których mowa
w przepisach o finansach publicznych, przez liczb´
mieszkaƒców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich we-
d∏ug stanu na dzieƒ 31 grudnia roku poprzedzajàcego
rok bud˝etowy o dwa lata, ustalonà przez Prezesa
G∏ównego Urz´du Statystycznego.
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USTAWA

z dnia 20 lutego 2009 r.

o funduszu so∏eckim

———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104,
poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381
i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88,
poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r.
Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370
i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100.

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 50, poz. 360 i Nr 191,
poz. 1410, z 2007 r. Nr 89, poz. 590 oraz z 2009 r. Nr 11,
poz. 59.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, z 2007 r.
Nr 21, poz. 125, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 171, poz. 1056,
Nr 195, poz. 1198 i Nr 220, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 22,
poz. 120 i Nr 39, poz. 306.

———————
4) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121,
poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668,
z 2001 r. Nr 100, poz. 1080, z 2003 r. Nr 217, poz. 2125,
z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362,
z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 166, poz. 1172,
z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97.
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7. Podstaw´ do wyliczenia Êredniej kwoty bazowej
w kraju stanowià wykonane dochody bie˝àce wykaza-
ne za rok poprzedzajàcy rok bud˝etowy o dwa lata
w sprawozdaniach gmin wiejskich i miejsko-wiej-
skich, których obowiàzek sporzàdzania wynika z prze-
pisów o finansach publicznych w zakresie sprawo-
zdawczoÊci bud˝etowej, z uwzgl´dnieniem korekt z∏o-
˝onych do w∏aÊciwych regionalnych izb obrachunko-
wych, w terminie do dnia 30 czerwca roku poprzedza-
jàcego rok bud˝etowy.

8. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych oblicza na dany rok Êrednià kwot´ bazowà w kra-
ju i podaje jà do wiadomoÊci w Biuletynie Informacji
Publicznej do dnia 31 sierpnia roku poprzedzajàcego
rok bud˝etowy.

9. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, tryb zwrotu
cz´Êci wydatków gmin w ramach funduszu, kierujàc
si´ potrzebà zapewnienia Êrodków finansowych dla
gmin.

Art. 3. 1. Rada gminy mo˝e zwi´kszyç Êrodki fun-
duszu ponad wysokoÊç obliczonà na podstawie art. 2
ust. 1.

2. Zwi´kszona wysokoÊç Êrodków funduszu nie
jest wliczana do wydatków wykonanych w ramach
funduszu, od których przys∏uguje cz´Êciowy zwrot na
podstawie art. 2 ust. 4.

Art. 4. 1. Warunkiem przyznania w danym roku
bud˝etowym Êrodków z funduszu jest z∏o˝enie do
wójta (burmistrza, prezydenta miasta) przez so∏ectwo
wniosku.

2. Wniosek danego so∏ectwa uchwala zebranie
wiejskie z inicjatywy so∏tysa, rady so∏eckiej lub co naj-
mniej 15 pe∏noletnich mieszkaƒców so∏ectwa.

3. Wniosek powinien zawieraç wskazanie przed-
si´wzi´ç przewidzianych do realizacji na obszarze so-
∏ectwa w ramach Êrodków okreÊlonych dla danego
so∏ectwa na podstawie informacji, o której mowa
w art. 2 ust. 2, wraz z oszacowaniem ich kosztów i uza-
sadnieniem.

4. W terminie do dnia 30 wrzeÊnia roku poprzedza-
jàcego rok bud˝etowy, którego dotyczy wniosek, so∏-
tys przekazuje wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi
miasta) wniosek celem uwzgl´dnienia go w projekcie
bud˝etu gminy.

5. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) w terminie
7 dni od dnia otrzymania odrzuca wniosek niespe∏nia-
jàcy warunków okreÊlonych w ust. 2—4, informujàc
jednoczeÊnie o tym so∏tysa. So∏tys mo˝e w terminie
7 dni od dnia otrzymania tej informacji podtrzymaç
wniosek, kierujàc go do rady gminy za poÊrednic-
twem wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

6. W przypadku podtrzymania wniosku przez so∏-
tysa, rada gminy rozpatruje ten wniosek w terminie
30 dni od dnia jego otrzymania. Wójt (burmistrz, pre-
zydent miasta) zwiàzany jest rozstrzygni´ciem rady
gminy w tym zakresie.

7. Uchwalajàc bud˝et, rada gminy odrzuca wnio-
sek so∏ectwa, w przypadku gdy zamierzone zadania
nie spe∏niajà wymogów okreÊlonych w art. 1 ust. 3.

Art. 5. W ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rzàdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
z póên. zm.5)) w art. 7 w ust. 1 pkt 17 otrzymuje
brzmienie:

„17) wspierania i upowszechniania idei samorzàdowej,
w tym tworzenia warunków do dzia∏ania i rozwo-
ju jednostek pomocniczych i wdra˝ania progra-
mów pobudzania aktywnoÊci obywatelskiej;”.

Art. 6. W 2009 r. rada gminy podejmuje uchwa∏´,
o której mowa w art. 1 ust. 1, do dnia 30 czerwca.

Art. 7. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 kwietnia
2009 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski

———————
5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167,
poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457,
z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r.
Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458.


