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JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY – SOŁECTWA 
 
Sołtys w społeczności wiejskiej – rys historyczny 

Tradycje funkcjonowania samorządu wiejskiego w Polsce są bardzo długie. Urząd sołtysa 
pojawił się na przełomie XII i XIII wieku we wsiach lokowanych na prawie niemieckim. Znaczenie, 
rola oraz kompetencje sołtysów, a także samorządu wiejskiego zmieniały się w kolejnych okresach 
historii Polski i były ściśle związane z panującym w danym czasie ustrojem oraz sytuacją 
geopolityczną. W przeciwieństwie do innych urzędów i instytucji nawet radykalne zmiany ustroju 
pozostawiły do dnia dzisiejszego urząd sołtysa na polskiej wsi.  

W okresie średniowiecza w Polsce w społeczeństwie stanowym funkcję sołtysa pełnił zasadźca 
wsi. Sołtys posiadał uprawnienia samorządowe i występował z jednej strony jako przedstawiciel 
chłopów, bowiem najczęściej sam wywodził się z tej warstwy, z drugiej zaś strony reprezentował 
interesy pana feudalnego. Sołtys w tamtym okresie pełnił rolę: 
-  lokatora, obejmującą koordynację lokacji wsi i osadnictwa; 
-  lennika, zakładającą lojalność wobec pana feudalnego i odbywanie służby wojskowej na jego rzecz; 
-  urzędnika; 
-  sędziego w kwestii opłat, podatków i przymusowych służebności; 
-  przedstawiciela chłopów jako wspólnoty wiejskiej w konfliktach z sąsiednimi wsiami, w kontaktach 

z panem feudalnym oraz innymi instytucjami zewnętrznymi. 
 
Od początku XIII do połowy XIV wieku urząd sołtysa był dziedziczony przez najstarszego 

potomka płci męskiej w rodzie. Posiadający liczne uprawnienia sołtysi byli objęci innymi prawami,  
a mianowicie: 
- mieli odrębne świadczenia feudalne; 
- mieli niższy wymiar dziesięciny; 
- mogli posiadać własnych chłopów; 
- mogli prowadzić młyn lub warsztat rzemieślniczy; 
- mogli zakładać stawy i polować. 
 

W XIV wieku pojawił się pomysł utworzenia z sołtysów odrębnej warstwy społecznej. Jednak 
statuty i przywileje prowadzące do umocnienia pozycji szlachty oraz wykształcenia się modelu 
gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej zahamowały ten rozwój.  

W 1563 roku zlikwidowano urząd sołtysów, zastępując ich wójtami. Ziemie sołectw były 
włączone do folwarków lub dzielone między kmieci. W okresie zaborów zadania samorządu wiejskiego 
były zróżnicowane w zależności polityki zaborców. W zaborze rosyjskim w gromadach organem 
wykonawczym był sołtys, a uchwałodawczym - zgromadzenie mieszkańców. Sołtys był zobowiązany 
do utrzymania porządku publicznego (kary porządkowe: pieniężne, aresztu i robót publicznych). 

W Galicji, w zaborze austriackim istniały najkorzystniejsze warunki do działania samorządu 
wiejskiego. W 1784 roku wprowadzono Reformy Terezjańskie, na mocy których w skład samorządu 
wiejskiego wchodził wójt wraz z przysiężnymi, który był wybierany przez właściciela wsi spośród 
trzech kandydatów zaproponowanych przez mieszkańców. 

W zaborze pruskim wieś była zarządzana przez sołtysa, który był wybierany we wsiach 
uwłaszczonych przez uprawnionych mieszkańców, a we wsiach nieuwłaszczonych przez właścicieli 
wsi. Sołtys był zatwierdzany przez Landrata (urzędnika administrującego powiatem). Odzyskana przez 
Polskę w 1918 roku po 123 latach niewoli niepodległość dała początek budowaniu suwerenności 
państwowej wyrażającej się najpełniej w trudnym i skomplikowanym pod względem prawno-
organizacyjnym procesie tworzenia organów władzy państwowej zarówno na szczeblu centralnym, jak 
i lokalnym. 
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Na terenie Polski w ówczesnym czasie funkcjonowały co najmniej cztery systemy 
samorządowe. Dopiero ustawa scaleniowa z dnia 23 marca 1933 roku doprowadziła do ich 
ujednolicenia. W wyniku podziału administracyjnego na koniec dwudziestolecia międzywojennego 
liczba gmin wynosiła 3195 jednostek, w skład których wchodziły 40 533 gromady. 

Ustanowione w 1933 roku przepisy dotyczące ram działania samorządu wiejskiego 
wyodrębniły jednolity model funkcjonowania sołectwa jako jednostki pomocniczej gminy, który 
funkcjonuje do dnia dzisiejszego. 

Sołtys wybierany był na trzyletnią kadencję. Sołtysem mógł zostać każdy, kto ukończył 30 lat, 
od roku posiadał zameldowanie na terenie gromady, posiadał prawo wybierania do organów 
samorządowych oraz władał językiem polskim. W zależności od wielkości gromady sołtys wybierany 
był przez radę lub zebranie gromadzkie, które mogły przydzielać mu również wynagrodzenie.  
Kompetencje sołtysów w okresie międzywojennym skupiały się głównie na: 
- zarządzaniu majątkiem gromadzkim i dochodami; 
- przygotowaniu i realizacji budżetu gromadzkiego oraz prowadzeniu rachunków. 
sołtys pełnił również: 
- zadania z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego (np. zapewnienie bezpieczeństwa dzieci 

na okres prac polowych, niedopuszczanie do kłótni, bijatyk i pijaństwa, współpraca z policją); 
- ewidencji i kontroli migracji ludności; 
- spraw drogowych; 
- opieki społecznej; 
- spraw zdrowotnych; 
- spraw sądowych; 
- spraw wojskowych; 
- spraw pożarniczych. 
Szeroki zakres kompetencji, odpowiedzialności i samorządności nadawały przedwojennym gromadom 
status jednostek quasi-gminnych. 
 
Sołtys w okresie PRL 

Samorząd wiejski składał się z sołtysa, jako organu wykonawczego, zebrania wiejskiego, jako 
organu uchwałodawczego, a od połowy lat siedemdziesiątych XX wieku również z rady sołeckiej, jako 
organu wspierającego sołtysa. Do roku 1973 samorząd wiejski działał w ramach gromad, a następnie 
w ramach sołectw, jako jednostek pomocniczych gmin. Sołtysów wybierano w wyborach jawnych na 
trzyletnią kadencję. Kandydat musiał mieć ukończone osiemnaście lat i nie być pozbawiony praw 
wyborczych do rad narodowych. Sołtysom przysługiwała ochrona prawna oraz wynagrodzenie z tytułu 
inkasa podatków i innych należności finansowych od mieszkańców. Wysokość wynagrodzenia zależała 
od odgórnie ustalonych wskaźników, liczby mieszkańców oraz poziomu ich zamożności. 
W okresie PRL sołtysi pełnili funkcje:  
- administracyjne; 
- samorządowe; 
- organizacyjno-społeczne. 
 

W omawianym okresie rola sołtysa była „strategiczna”, bowiem władze lokalne widziały  
w sołtysie i samorządzie wiejskim narzędzia do realizacji szerszych zadań społecznych, kulturalno-
wychowawczych oraz produkcyjnych w ramach współpracy z kółkami rolniczymi, spółdzielniami  
i innymi organizacjami. 
 
Uwarunkowania prawno-instytucjonalne funkcji sołtysa po 1989 roku 

Reforma decentralizacyjna w Polsce z 1990 roku dała gminom liczne uprawnienia. W ramach 
tej reformy gminy posiadały osobowość prawną i możliwość wykonywania zadań własnych  
i zleconych, dysponowały też swoim majątkiem. W ramach tej reformy gminom przyznano również 
możliwość tworzenia takich organów pomocniczych jak: 
-  sołectwo; 
-  osiedle; 
-  dzielnica i tym podobne. 
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Podstawą prawną dotyczącą funkcjonowania sołectw jest: 
 -  ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; 
 -  ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim; 
 -  inne ustawy regulujące działanie samorządu terytorialnego. 
 

Według art. 5 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, gmina może tworzyć jednostki 
pomocnicze. Organem gminy, który posiada kompetencje w tym zakresie, jest rada gminy. 

Takie uregulowanie prowadzi do wniosku, że ustawodawca zdecydował o fakultatywnym 
charakterze tworzenia jednostek podziału pomocniczego, zatem podział pomocniczy nie ma charakteru 
obligatoryjnego. Jednostkę pomocniczą tworzy rada gminy. Dokonuje tego w uchwale po 
przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy. 

Sołectwo to jednostka pomocnicza gmin, charakterystyczna dla terenów wiejskich. Jedno 
sołectwo może obejmować jedną lub wiele wsi, ale jedna duża wieś może dzielić się na więcej niż jedno 
sołectwo. Jednostkę pomocniczą można utworzyć też na terenie miejskim. Uchwała powołująca 
jednostki pomocnicze stanowi o ich prawach jednostek poprzez nadanie im statutu. Wyznacza m.in. 
możliwości gospodarki finansowej sołectw, które jako jednostki nieposiadające osobowości prawnej 
mogą ją prowadzić tylko w ramach budżetów gmin. 
 
Zadania własne gminy 

Zadania własne gminy określone zostały w art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym. Zgodnie z tym przepisem zadaniem własnym gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb 
wspólnoty. Ponadto, zadania własne gminy obejmują w szczególności sprawy: 
1)  ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki 

wodnej; 
2)  gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego; 
3)  wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, 

utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz; 

4) działalności w zakresie telekomunikacji; 
5)  lokalnego transportu zbiorowego; 
6)  ochrony zdrowia; 
7)  pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych; 
8)  wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 
9)  gminnego budownictwa mieszkaniowego; 

10)  edukacji publicznej; 
11)  kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad 

zabytkami; 
12)  kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych; 
13)  targowisk i hal targowych; 
14)  zieleni gminnej i zadrzewień; 
15)  cmentarzy gminnych; 
16)  porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej  

i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu 
przeciwpowodziowego; 

17)  utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów 
administracyjnych; 

18)  polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej; 
19)  wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania  

i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej; 
20)  promocji gminy; 
21)  współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych  

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 
22)  współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw. 
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Przekazanie gminie - w drodze ustawy - nowych zadań własnych wymaga zapewnienia 
koniecznych środków finansowych na ich realizację w postaci zwiększenia dochodów własnych gminy 
lub subwencji. Przepisy powszechnie obowiązującego prawa rangi ustawowej mogą nakładać na gminę 
obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu 
organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów. 

Zadania z zakresu administracji rządowej gmina może wykonywać również na podstawie 
porozumienia z organami tej administracji. 

Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu 
właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego. Na 
wykonanie powyższych zadań gmina otrzymuje środki finansowe w wysokości koniecznej do ich 
wykonania. 
 
Zadania własne powiatu 

Zadania własne powiatu określony zostały w art. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  
o samorządzie powiatowym. Zgodnie z tym przepisem powiat wykonuje określone ustawami zadania 
publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie: 
1) edukacji publicznej; 
2) promocji i ochrony zdrowia; 
3) pomocy społecznej; 
3a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 
4) polityki prorodzinnej; 
5) wspierania osób niepełnosprawnych; 
6) transportu zbiorowego i dróg publicznych; 
7) kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami; 
8) kultury fizycznej i turystyki; 
9) geodezji, kartografii i katastru; 

10) gospodarki nieruchomościami; 
11) administracji architektoniczno-budowlanej; 
12) gospodarki wodnej; 
13) ochrony środowiska i przyrody; 
14) rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego; 
15) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli; 
16) ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu 

przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom 
życia i zdrowia ludzi oraz środowiska; 

17) przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy; 
18) ochrony praw konsumenta; 
19) utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów 

administracyjnych; 
20) obronności; 
21) promocji powiatu; 
22) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych  

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284); 

23) działalności w zakresie telekomunikacji. 
 
Zadania własne województwa  

Zadania własne powiatu określony zostały w art. 14 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  
o samorządzie powiatowym. Zgodnie z tym przepisem samorząd województwa wykonuje zadania  
o charakterze wojewódzkim określone ustawami, w szczególności w zakresie: 
1) edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego; 
2) promocji i ochrony zdrowia; 
3) kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami; 
4) pomocy społecznej; 
4a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 
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5) polityki prorodzinnej; 
6) modernizacji terenów wiejskich; 
7) zagospodarowania przestrzennego; 
8) ochrony środowiska; 
9) (uchylony); 

10) transportu zbiorowego i dróg publicznych; 
11) kultury fizycznej i turystyki; 
12) ochrony praw konsumentów; 
13) obronności; 
14) bezpieczeństwa publicznego; 
15) przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy; 
15a) działalności w zakresie telekomunikacji; 
16) ochrony roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. 

 
Ustawy mogą określać sprawy należące do zakresu działania województwa jako zadania  

z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez zarząd województwa. Ustawy mogą nakładać na 
województwo obowiązek wykonywania zadań z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia 
wyborów powszechnych oraz referendów. 
 
Ustawy kompetencyjne samorządu, a cele i oczekiwania mieszkańców, co do realizacji 
różnorodnych zadań na terenie gminy/sołectwa – różnorodne przykłady w oparciu o ankietyzację 
mieszkańców 
 

Cele i oczekiwania wg 
mieszkańców 

Cele i oczekiwania wg 
przedsiębiorców 

Cele i wyzwania wg gmin 

- gospodarka komunalna  
i mieszkaniowa,  
- kultura,  
- szkoły i przedszkola,  
- ochrona środowiska,  
- lokalna przedsiębiorczość,  
- obsługa mieszkańców  
w urzędzie, 
- ład przestrzenny,  
- ochrona zdrowia  
i bezpieczeństwo publiczne,  
- turystyka,  
- sport i rekreacja,  
- drogi,  
- Internet,  
- wodociągi i kanalizacja  
- komunikacja publiczna 
- stworzenie miejsc pracy  
i przeciwdziałanie bezrobociu,  
- gospodarka,  
- handel,  
- ośrodki kultu religijnego,  
- rozrywka,  
- miejsca pomocy,  
- ochrona,  
- boiska szkolne,  
- chodniki,  
- inwestycje,  

- gospodarka komunalna  
i mieszkaniowa, 
- kultura,  
- szkoły i przedszkola,  
- ochrona środowiska,  
- lokalna przedsiębiorczość,  
- obsługa mieszkańców  
w urzędzie,  
- ład przestrzenny,  
- ochrona zdrowia  
i bezpieczeństwo publiczne,  
- turystyka,  
- sport i rekreacja,  
- drogi,  
- Internet,  
- wodociągi i kanalizacja,  
- komunikacja publiczna,  
- opieka zdrowotna,  
- pomoc osobom 
niepełnosprawnym,  
- rozwiązanie problemów  
z parkowaniem,  
- utworzenie miejsc 
prorodzinnych dla matek  
i dzieci, 
- utworzenie nowych zakładów 
pracy. 
 

- rynek pracy i gospodarka, 
- tworzenie miejsc pracy,  
- walka z bezrobociem, 
- polityka inwestycyjna oraz 
rozwój przedsiębiorczości  
i wsparcie nowopowstających 
przedsiębiorstw, 
- pomoc społeczna  
i bezpieczeństwo, 
- budownictwo socjalne, 
- wsparcie dla rodzin 
dotkniętych uzależnieniami 
oraz przemocą w rodzinie, 
- wzrastająca liczba osób 
kierowana do domów opieki 
społecznej, 
- edukacja, 
- rozbudowa i doposażenie 
placówek oświatowych, 
- poprawa dostępu do opieki 
przedszkolnej,  
- edukacja w zakresie 
podnoszenia świadomości 
obywatelskiej,  
- kształcenie na potrzeby rynku 
pracy,  
- kształcenie ustawiczne oraz 
zajęcia dodatkowe dla 
uczniów, 
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- udostępnianie terenów pod 
budownictwo, 
- zaopatrzenie w gaz. 

- kapitał społeczny, 
- transport,  
- walory gminy,  
- infrastruktura techniczna  
i energetyka, 
- rozbudowa bądź utworzenie 
sieci gazowej,  
- rozbudowa sieci wodno-
kanalizacyjnej, 
- zwiększenie wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii, 
- polityka efektywnego 
wykorzystania energii, 
- zmniejszenie kosztów 
oświetlenia ulic, 
- kwestia ścieków 
komunalnych i deszczowych.  

 
 
Status sołectwa 

W myśl Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej1 gmina jest podstawową jednostką samorządu 
terytorialnego. Jednostki pomocnicze tworzone są wyłącznie w gminie, natomiast w powiecie  
i w województwie ustawodawca nie przewidział tworzenia jednostek podziału pomocniczego. 
Tworzenie oraz strukturę jednostek pomocniczych reguluje ustawa o samorządzie gminnym, gdzie 
zaznaczono, że przewiduje się fakultatywność tworzenia jednostek pomocniczych. 

Tworzenie, podział, łączenie albo znoszenie jednostki pomocniczej określa statut gminy. 
Ustawodawca ogólnie tylko przedstawił instytucję jednostek pomocniczych gminy, pozostawiając 
swobodę w tym zakresie prawu miejscowemu. 

Dotychczasowa analiza przedmiotowej problematyki w zakresie statusu prawnego sołectwa 
implikuje wniosek, że ustawodawca nie jest konsekwentny w tej materii, gdyż z jednej strony odbiera 
tej jednostce pomocniczej gminy możliwość bycia podmiotem prawa, nie wyposażając jej expressis 
verbis w atrybut osobowości prawnej lub w zdolność prawną. Zaś z drugiej strony dyspozycja art. 48 
ustawy o samorządzie gminnym paradoksalnie stwarza realną możliwość pewnej samodzielności,  
a nawet odrębności od podmiotowości prawnej gminy. Niemniej taka niekonsekwencja słusznie budzi 
zastrzeżenia i wymaga ujednolicenia przedmiotowej regulacji. 
 
Statut jednostki pomocniczej 

W statucie sołectwa powinny znajdować się wytyczne zawarte w art. 35 ust. 1 ustawy  
o samorządzie gminnym. Oznacza to, iż statut jednostki pomocniczej powinien zawierać: 
-  nazwę oraz obszar jednostki pomocniczej; 
-  zasady oraz tryb wyboru organów jednostki pomocniczej; 
-  organizację oraz zadania jednostki pomocniczej; 
-  zakres zadań przekazywanych jednostce przez gminę i sposób ich realizacji; 
-  zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów jednostki 

pomocniczej. 
 

Statut sołectwa powinien być statutem odrębnym, indywidualny, czyli nazwanym 
imiennie. Zatem po uchwaleniu przez radę gminy organizacji oraz zakresu działania każdej z jednostek 
odrębnym statutem, każdy z tych statutów staje się aktem prawa miejscowego. Zapisy statutu określają 
takie kwestie, jak: 
-  kto posiada bierne i czynne prawo wyborcze; 
-  kiedy odbywa się wybór; 
-  w jakim trybie i w jakich terminach mieszkańcy zostaną powiadomieni o miejscu i terminie 

wyborów; 
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-  czy głosować będą na wyborczym zebraniu mieszkańców, czy w danym dniu w odpowiednich 
godzinach w lokalu wyborczym, podobnie jak w wy- borach do rady gminy, co nie jest sprzeczne  
z przepisami prawa i w niektórych gminach jest praktykowane. 

 
Z przepisu art. 36 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym stanowiącego tryb wyboru sołtysa 

wynika, że odwołanie musi następować w tym samym trybie co wybór, czyli w głosowaniu tajnym 
bezpośrednim przez mieszkańców uprawnionych do głosowania do rady gminy. 

Statut powinien określać organizację organów jednostki pomocniczej, a więc należy w nim 
zawrzeć liczbę, nazwę oraz charakter tych organów i wzajemne relacje pomiędzy nimi. 

Istotną kwestią jest to, iż statut powinien określać, kto zwołuje zebranie wyborcze i kto ogłasza 
wybory, jak również frekwencję wyborczą oraz też zasady drugiego terminu. Poza tym w statucie 
należy określić zasady wyboru komisji skrutacyjnej oraz jej obowiązki i to, kto zostanie wybrany. 
Ponadto statut powinien przewidywać okoliczności wygaśnięcia mandatu sołtysa i członka rady 
sołeckiej, a także tryb i okoliczności odwołania sołtysa i członków rady sołeckiej. Z przepisu art. 36 
ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym stanowiącego tryb wyboru sołtysa wynika, że odwołanie musi 
następować w tym samym trybie co wybór, czyli w głosowaniu tajnym bezpośrednim przez 
mieszkańców uprawnionych do głosowania. Poza tym statut powinien określać organizację organów 
jednostki pomocniczej, a więc należy w nim zawrzeć liczbę, nazwę oraz charakter tych organów  
i wzajemne relacje pomiędzy nimi. Statut powinien określać, jakie zadania oraz w jakim zakresie są 
przekazywane przez gminę sołectwu, jak również w jaki sposób ma je realizować. Ponadto w statucie 
powinny znajdować się sprawy, które dotyczą gospodarki finansowej sołectwa. 

 
Zadania sołectwa 

Do zakresu działania sołectwa należą sprawy publiczne sołectwa niezastrzeżone przepisami 
ustaw oraz statutem gminy na rzecz innych organów, zwłaszcza: 
-  opiniowanie projektów uchwał rady gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla 

mieszkańców sołectwa, czyli: 
 tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostki pomocniczej, w tym zmiany granic,  
 nazw sołectwa, nazewnictwa ulic, zmiany statutu sołectwa, studium uwarunkowań oraz  
 kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy; 
-  inicjowanie działań organów gminy we wszystkich sprawach wchodzących w zakres zadań 

własnych gminy; 
-  występowanie z wnioskami do rady gminy o rozpatrzenie spraw publicznych sołectwa, których 

załatwienie wykracza poza możliwości sołectwa; 
-  konsultowanie spraw w zakresie zasad gospodarowania mieniem komunalnym położonym na 

terenie sołectwa, sieci placówek oświatowych oraz określenie zasad ruchu drogowego na drogach 
gminnych i ulicach w obrębie sołectwa; 

-  współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie sołectwa; 
-  organizowanie przez mieszkańców sołectwa wspólnych spraw społecznie użytecznych; 
-  inicjowanie działań organów gminy we wszystkich sprawach wchodzących w zakres zadań 

własnych gminy; 
-  występowanie z wnioskami do rady gminy o rozpatrzenie spraw publicznych sołectwa, których 

załatwienie wykracza poza możliwości sołectwa; 
-  konsultowanie spraw w zakresie zasad gospodarowania mieniem komunalnym położonym na 

terenie sołectwa, sieci placówek oświatowych oraz określenie zasad ruchu drogowego na drogach 
gminnych i ulicach w obrębie sołectwa; 

-  współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie sołectwa; 
-  organizowanie przez mieszkańców sołectwa wspólnych spraw społecznie użytecznych. 
 
Organy sołectwa 

Etymologicznie „zebranie wiejskie” to zgromadzenie ogółu mieszkańców danego sołectwa, 
natomiast z prawnego punktu widzenia „zebranie wiejskie” to przede wszystkim: stałość zamieszkania 
członków zebrania na obszarze sołectwa, a także formalne zwołanie zebrania oraz cel zebrania, czyli 
rozstrzygnięcie określonej sprawy. Wymienione elementy definiujące „zebranie wiejskie” są istotne, 
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bowiem w przeciwnym razie za „zebranie wiejskie” można byłoby uznać każde zgromadzenie 
mieszkańców wsi, choćby podczas imprezy kulturalnej lub sportowej. 

Wspólnotę samorządową sołectwa tworzą wszystkie osoby fizyczne mające miejsce 
zamieszkania na jego obszarze. Natomiast sprawowanie władzy poprzez podejmowanie rozstrzygnięć 
na zebraniach wiejskich przysługuje tylko stałym mieszkańcom sołectwa mającym czynne prawo 
wyborcze w wyborach do organów gminy (tak: wyr. WSA z 9.7.2013 r., III SA/Wr 425/13, Legalis; 
oraz wyr. NSA z 11.12.2013 r., II OSK 2473/13, Legalis). 
 
Kompetencje zebrania wiejskiego 

Do kompetencji zebrania wiejskiego należą sprawy, które dotyczą sołectwa i mające wpływ na 
jego organizację oraz strukturę: 
-  wybór sołtysa i rady sołeckiej, jak również odwoływanie tych organów; 
-  rozpatrywanie rocznych sprawozdań z pracy sołtysa i rady sołeckiej; 
-  określenie celów wydatkowania środków budżetowych będących w dyspozycji sołectwa; 
-  składanie wniosków i uwag dotyczących statutu sołectwa; 
-  decydowania o podejmowaniu czynów społecznych; 
-  sporządzanie i opiniowanie wniosków w sprawie zbycia składników mienia gminnego, będącego  

w dyspozycji sołectwa; 
-  prowadzenie gospodarki mieniem komunalnym powierzonym sołectwu na podstawie porozumienia 

i protokołu zdawczo-odbiorczego oraz decydowanie o sposobie korzystania z tego mienia. 
 
Przeprowadzenie zebrania wiejskiego  
Kompetencje do kierowania obradami zebrania wiejskiego są udzielane najczęściej:  
-   sołtysowi,  
-   odrębnemu organowi pomocniczemu zebrania (przewodniczącemu),  
-   członkom rady sołeckiej.  
 

Prowadzenie obrad zebrania wiejskiego przez sołtysa jest prawnie dopuszczalne, aczkolwiek 
ponieważ zebranie wiejskie jest organem podejmującym uchwały, zaś sołtys uchwały te wykonuje, nie 
jest to rozwiązanie optymalne. Zebranie wiejskie może podejmować uchwały dotyczące oceny 
działalności sołtysa, a także jego wyboru i odwołania, czy też uchwalać dyrektywy wiążące sołtysa  
w działaniu. Sytuacja taka może być trudna dla obu organów władzy a także budzić szereg wątpliwości 
i podejrzeń o próby manipulacji zebraniem lub przeprowadzania działań obstrukcyjnych.  

Właściwszym rozwiązaniem wydaje się być powierzenie prowadzenia obrad 
wyspecjalizowanemu organowi pomocniczemu lub innym osobom, które nie pozostają w osobowej 
zależności od sołtysa. Takimi osobami są np. członkowie rady sołeckiej, którzy posiadają własny 
mandat do sprawowania funkcji, zdobyty w wyborach powszechnych. Mogą oni pełnić rolę podmiotów 
realizujących kontakty sołtysa i zebrania wiejskiego. W tej sytuacji przewodniczącym rady sołeckiej 
nie jest sołtys.  

Oczywiście prowadzenie obrad zebrania wiejskiego przez sołtysa powoduje znaczne 
uproszczenie procedur, redukuje dystans w kontaktach między organami sołectwa, niweluje 
komplikację struktury organizacyjnej jednostki pomocniczej, jest klarowne dla mieszkańców. 
Decydując się na model zakładający prowadzenie obrad zebrania wiejskiego (oraz – ewentualnie – 
także rady sołeckiej) przez sołtysa, rada gminy powinna rozważyć uwzględnienie zapisów statutowych, 
które:  
-  nie pozostawiają inicjatywy zwoływania zebrania wiejskiego wyłącznie w ręku organu 

wykonawczego,  
-   nie pozostawiają kompetencji do ustalania porządku obrad wyłącznie w ręku organu 

wykonawczego,  
-   umożliwiają oddanie prowadzenia obrad innej osobie, w razie rozpatrywania spraw dotyczących 

sołtysa osobiście.  
 

W przypadku takich form rozstrzygania, jak zebranie wiejskie nie można narzucać zbyt 
wysokiego poziomu minimalnej liczby uczestników obrad i głosowania, gdyż uczestnikami tymi są 
wszyscy mieszkańcy danego obszaru korzystający z praw wyborczych. Kworum ustalone na poziomie 
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1/10 liczby uprawnionych, wydaje się i tak wysokie, ale możliwe do uzyskania w przypadku 
jednorazowego aktu głosowania następującego, co kilka lat.  

W przypadku zebrań zwoływanych kilka razy w roku narzucanie obowiązku zachowania 
kworum może prowadzić do paraliżu działalności zebrania wiejskiego. Kwestia ustalania prawa do 
głosowania na zebraniu ogólnym mieszkańców jednostki jest często traktowana zdawkowo. 
Tymczasem rodzi to poważne niebezpieczeństwo podważania uchwał organów uchwałodawczych 
jednostki pomocniczej z przyczyn formalnych. Pozbawienie mieszkańca sołectwa możliwości udziału 
w ogólnym zebraniu mieszkańców i głosowania zawsze powinno być traktowane jako istotne 
naruszenie prawa.  

Konieczne jest protokołowanie przebiegu zebrania. Dzięki temu organ kontrolujący lub 
nadzorujący działalność organów jednostki pomocniczej będzie mógł dokonać pełnej oceny przyczyn, 
celu i sposobu wydania uchwał, co najmniej z punktu widzenia zgodności uchwał z prawem. 
 
Zebranie wiejskie w czasie pandemii 

Zgodnie z art. 15zzx ust. 1, 2 i 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych  
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r., w okresie obowiązywania stanu 
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego 
oraz działające kolegialnie organy:  
- wykonawcze w jednostkach samorządu terytorialnego,  
- w związkach jednostek samorządu terytorialnego,  
- w związku metropolitalnym,  
- w regionalnych izbach obrachunkowych,  
- samorządowych kolegiach odwoławczych, 
- organach pomocniczych jednostek samorządu terytorialnego  
mogą zwoływać i odbywać obrady, sesje, posiedzenia, zgromadzenia lub inne formy działania właściwe 
dla tych organów, a także podejmować rozstrzygnięcia, w tym uchwały, z wykorzystaniem środków 
porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania). 

Obradowanie w zdalnym trybie zarządza osoba uprawniona do przewodniczenia danemu 
organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz innemu organowi działającemu 
kolegialnie.  

Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio do kolegialnych organów wewnętrznych, takich 
jak komisje oraz zespoły, działających w organach stanowiących jednostek samorządu terytorialnego 
oraz organach działających kolegialnie.  

W obecnym stanie prawnym jest to jedyna i bezpośrednia podstawa prawna w oparciu o którą 
zebranie wiejskie lub rada sołecka mogą obradować w trybie zdalnym (tak: rozstrzygnięcie nadzorcze 
Wojewody Podkarpackiego z dnia 24 czerwca 2020 r. nr P-II.4131.2.176.2020 oraz wyr. WSA  
w Rzeszowie z dnia 8 października 2020 r. sygn. akt: II SA/Rz 824/20). 

Pamiętać przy tym należy, że regulacja art. 15 zzx nie wyłącza ogólnych przepisów ustawy  
o samorządzie gminnym w zakresie, w jakim przepisów tych nie da się pogodzić z istotą odbywania 
zebrań i podejmowania uchwał w trybie korespondencyjnym lub w drodze zbierania głosów. Obecnie 
nie ma takich przepisów, które ograniczałyby zasadę jawności w działalności jednostek pomocniczych 
gminy.  
 
Sołtys 
Organem wykonawczym sołectwa jest sołtys, natomiast do jego zadań należy: 
-  wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego; 
-  wykonywanie zadań wynikających z uchwał rad gminy (np. inkasowanie opłat lokalnych  

i podatków); 
-  wykonywanie zadań wynikających z przepisów prawa. 
 
Do najważniejszych zadań sołtysa należy: 
-  zwoływanie i proponowanie programu obrad zebrania wiejskiego oraz przewodniczenie tym 

obradom; 
-  reprezentowanie sołectwa; 
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-  wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego; 
-  zwoływanie i proponowanie programu posiedzeń rady sołeckiej oraz przewodniczenie tym 

posiedzeniom; 
-  uczestniczenie na zasadach określonych przepisami statutu w sesjach rady gminy (miejskiej), a także 

w naradach i szkoleniach sołtysów; 
-  składanie zebraniu wiejskiemu corocznych sprawozdań z działalności swojej oraz rady sołeckiej; 
-  łagodzenie sporów międzyludzkich; 
-  utrzymywanie stałych kontaktów z mieszkańcami sołectwa; 
-  informowanie o osobach do objęcia pomocą społeczną; 
-  inspirowanie mieszkańców do podejmowania inicjatyw społeczno-gospodarczych oraz 

współuczestniczenia w ich realizacji; 
-  przekazywanie uchwał i protokołów z zebrania wiejskiego do biura rady gminy (miejskiej); 
-  utrzymywania stałych kontaktów z organami gminy. 
 
Do typowych zadań realizowanych przez sołtysów należą zadania samorządowe takie jak: 
-  organizowanie zebrań wiejskich i wykonywanie ich uchwał; 
-  zarządzanie mieniem komunalnym i gminnym. 
 
Z kolei do zadań administracyjnych realizowanych przez sołtysów należą: 
-  inkaso podatków lokalnych; 
-  dostarczanie nakazów podatkowych; 
-  informowanie mieszkańców o planach przyszłościowych i podjętych decyzjach; 
-  koordynowanie prac interwencyjnych/robót publicznych na terenie sołectwa 
 
Ponadto do zadań realizowanych przez sołtysów należą sprawy organizacyjne, czyli: 
-  organizowanie i koordynowanie prac mieszkańców na rzecz sołectwa; 
-  nadzorowanie imprez okolicznościowych. 
 

Bardzo ważną rolą pełnioną przez sołtysa jest rola łącznika między mieszkańcami sołectwa  
a samorządem wyższego szczebla. Sołtysi za wykonywaną pracę nie otrzymują stałego wynagrodzenia, 
wyjątek stanowi procent od kwartalnego inkasa podatków lokalnych, a mianowicie: 
-  leśnego; 
-  rolnego; 
-  od nieruchomości od osób fizycznych. 
 

W ramach wykonywanej pracy sołtysi nie są również objęci ubezpieczeniem społecznym,  
a czas sprawowania kadencji nie jest wliczany do okresu zatrudnienia. Jedynie art. 37b ustawy  
o samorządzie gminnym daje prawo radzie gminy do przyznania sołtysowi diety za udział w pracach 
na rzecz gminy oraz zwrotu kosztów podróży służbowej. 

Ponadto, zgodnie z art. 37a ustawy o samorządzie gminnym: Przewodniczący organu 
wykonawczego jednostki pomocniczej (w przypadku sołectwa: sołtys) może uczestniczyć w pracach 
rady gminy na zasadach określonych w statucie gminy, bez prawa udziału w głosowaniu. 
Przewodniczący rady gminy jest każdorazowo zobowiązany do zawiadamiania, na takich samych 
zasadach jak radnych, przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej o sesji rady 
gminy. 
 
Sołtys funkcjonariuszem publicznym 

Należy pamiętać, że w przepisie art. 36 ust. 3 usg wskazano, iż sołtys korzysta z ochrony 
prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Jak słusznie zauważył Sąd Apelacyjny  
w Krakowie w wyroku z dnia 29 października 2002 r., sygn. akt II AKA 258/02 sołtys nie jest 
funkcjonariuszem państwowym, jednakże przysługuje mu taka sama ochrona prawno-karna, jaka 
przysługuje funkcjonariuszowi państwowemu. 
 
Sołtys a ochrona danych osobowych 
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Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych w opinii odpowiadającej na pytanie czy 
sołtys jest osobą publiczną w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych i czy jego dane 
osobowe podlegają ochronie przewidzianej jej przepisami stwierdził, powołując się na art. 61 
Konstytucji oraz Ustawę o dostępie do informacji publicznej, że dane osobowe sołtysa, o ile ściśle 
wiążą się z pełnioną przez sołtysa rolą publiczną i nie wkraczają w jego prywatność, podlegają 
ograniczonej ochronie prawnej.  

Sołtys bądź urząd gminy winien je zatem udostępnić osobom zainteresowanym, zaś sam sołtys 
powinien mieć świadomość zastosowania przepisów Ustawy o dostępie do informacji publicznej. 
 
Rada sołecka 
  Rada sołecka wspomaga w działalności sołtysa, natomiast przepisy prawa nie formułują, na 
czym to wspomaganie sołtysa miałoby polegać. Jeśli funkcje uchwałodawcze i wykonawcze 
ustawodawca powierza innym organom, jak również podkreśla, iż rada wspomaga sołtysa, to należy 
przyjąć, że rada nie ma samoistnych kompetencji, czyli jest organem doradczym i opiniodawczym 
sołtysa. 
  Z uwagi na to warto przypomnieć postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 
17 grudnia 2013 r. (sygn. akt I O Z 1192/13), w którym wyjaśniono, że rada sołectwa wspomaga tylko 
działalność organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy, jakim jest sołectwo, i w żadnym 
przypadku nie jest organem jednostki pomocniczej gminy wyposażonym w uprawnienia do 
samodzielnego działania.  
  W związku z tym rada sołectwa nie podejmuje uchwał o skorzystaniu ze środków prawnych 
przysługujących sołectwu, jako ewentualnej stronie w postępowaniu administracyjnym, jak również nie 
dysponuje kompetencją do reprezentowania sołectwa na zewnątrz. 

Pamiętać jednak należy, że zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o funduszu sołeckim „Wniosek danego 
sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich 
mieszkańców sołectwa.”. Rada sołecka posiada więc inicjatywę „wnioskodawczą” w przedmiocie 
zwołania zebrania wiejskiego w sprawie uchwalenia wniosku w sprawie przyznania środków  
z funduszu sołeckiego.  

Ponadto, art. 27 ust. 1 ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-
gospodarczym skutkom covid-19 z dnia 7 października 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1747) stanowi, że 
w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu 
COVID-19, oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu, kompetencje zebrania wiejskiego dotyczące 
uchwalania: 
- wniosku w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego, lub  
- wniosku o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w ramach funduszu,  
może wykonywać rada sołecka na wniosek sołtysa.  
 
Nadzór nad działalnością sołectwa  
Nadzór nad działalnością sołectwa sprawuje wójt i rada gminy. Do środków nadzoru należą: 
-  rozpatrywanie sprawozdań z działalności społeczno-gospodarczej i finansowej sołectwa; 
-  dokonywanie kontroli organów sołectwa; 
-  uchylenie uchwały zebrania wiejskiego; 
-  prawo bezpośredniego wglądu w działalność organów sołectwa (wizytacja); 
-  sołtys przekazuje uchwały zebrania wiejskiego burmistrzowi w terminie 14 dni od dnia ich podjęcia; 
-  Burmistrz (wójt) kontroluje uchwały zebrania wiejskiego; 
-  w sytuacji stwierdzenia nieprawidłowości uchwały zebrania wiejskiego burmistrz (wójt) 

przedstawia tę uchwałę radzie miejskiej wraz z wnioskiem o jej uchylenie w terminie 30 dni od daty 
jej doręczenia; 

-  rozpatrywanie skarg na działalność sołtysa należy do kompetencji wójta; 
-  kontrolę działalności sołectwa w imieniu rady gminy przeprowadza Komisja Rewizyjna albo inna 

komisja rady, która jest upoważniona do jej przeprowadzenia w drodze odrębnej uchwały; 
-  ponadto wójt może upoważnić pracowników urzędu gminy do dokonania czynności kontrolnych  

w jego imieniu; 
-  wójt kontroluje gospodarkę finansową sołectwa oraz sposób zarządzania mieniem oddanym do 

korzystania. 
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Kontrolujący uprawnieni są do: 
-  wglądu do wszystkich dokumentów dotyczących działalności organów sołectwa; 
-  obserwacji przebiegu określonych czynności; 
-  żądania od sołtysa udzielania ustnych oraz pisemnych wyjaśnień; 
-  swobodnego wstępu do pomieszczeń przeznaczonych na działalność organów sołectwa; 
-  przeprowadzenia oględzin składników mienia będących w posiadaniu sołectwa. 
 

Kontrolujący podlega wyłączeniu od kontroli, na wniosek albo z urzędu w sytuacji, gdy wyniki 
kontroli mogłyby oddziaływać na jego prawa lub obowiązki, jak również na prawa lub obowiązki jego 
małżonka lub osoby pozostającej z nim faktycznie we wspólnym pożyciu, krewnych i powinowatych 
do drugiego stopnia albo osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki, a także kurateli. Poza 
tym kontrolujący może być wyłączony od kontroli, na wniosek albo z urzędu w każdym czasie, jeśli 
zachodzą uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności. 

Na 3 dni przed przystąpieniem do kontroli kontrolujący powiadamia sołtysa o przedmiocie, 
zakresie oraz czasie trwania kontroli. Kontrolę zawsze przeprowadza się w obecności sołtysa. Po 
zakończeniu kontroli sporządza się protokół, który podpisują kontrolujący i sołtys.  

W protokole umieszcza się opis stanu faktycznego stwierdzonego podczas kontroli, w tym 
wskazuje się nieprawidłowości z zaznaczeniem przyczyn ich powstania, zakres oraz skutki tych 
nieprawidłowości. Ponadto wskazuje się osoby za nie odpowiedzialne. Oprócz protokołu sporządza się 
zalecenia pokontrolne, które przekazuje się wójtowi i sołtysowi. Protokół sporządzony przez komisje 
rady gminy przekazuje się przewodniczącemu rady gminy. W terminie 7 dni od otrzymania protokołu 
zaleceń pokontrolnych sołtys może złożyć zastrzeżenie skierowane do organu, który przeprowadził 
kontrolę. 
 
Fundusz sołecki 
  Przyjęcie przez Sejm RP w dniu 20 lutego 2009 r. ustawy o funduszu sołeckim było próbą 
rozwiązania problemu ograniczonej roli jednostek pomocniczych w strukturze władzy publicznej oraz 
zwiększenia zaangażowania mieszkańców w sprawy sołectwa. 
  Było to pierwsze zaproponowane po 1990 roku rozwiązanie skierowane do jednostek 
pomocniczych polskich gmin bez naruszania ich autonomii. 
Fundusz sołecki oparto na dwóch podstawowych założeniach, zgodnie z którymi: 
-  wysokość środków otrzymywanych przez sołectwo zależy od kondycji finansowej gminy; 
-  wysokość środków przekazywanych sołectwom nie może zagrażać realizacji gminnych programów 

infrastrukturalnych. 
 

Fundusz sołecki jest formą budżetu partycypacyjnego na obszarach wiejskich. Są to środki 
finansowe wyodrębnione w budżecie gminy, które dostępne są wyłącznie dla sołectw i przeznaczane 
są na przedsięwzięcia poprawiające warunki i jakość życia mieszkańców wsi. Za wskazanie 
przedsięwzięć finansowanych środkami funduszu sołeckiego odpowiedzialne jest zebranie wiejskie.  

Instrument funkcjonuje od 2009 roku – wówczas w 1178 gminach wyodrębniono fundusz 
sołecki (przy nieco ponad 2170 gmin, w których są sołectwa). W 2019 roku już 1593 rad gmin podjęło 
decyzję o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego (przy 2174 gminach, w których są sołectwa; obecnie  
w kraju jest 40 789 sołectw), dane GUS BDL. Zaplanowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego  
w 2020 roku wynieść miały około 654 mln zł, a w budżecie państwa przewidziano 142 mln zł w ramach 
rezerwy celowej z przeznaczeniem na zwrot z budżetu państwa części wydatków wykonanych  
w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku i 145,5 mln zł w ramach tejże rezerwy na rok 2021 (dane 
MSWiA). 
 
Zasady wyodrębniania środków i realizacji przedsięwzięć 

Podstawą do wyodrębnienia w budżecie gminy środków z przeznaczeniem na fundusz sołecki 
jest podjęcie przez radę gminy uchwały, w której wyrazi ona zgodę na wyodrębnienie funduszu. 
Uchwałę taką rada gminy musi podjąć do 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy, a raz 
wyrażona zgoda na wyodrębnienie funduszu ma zastosowanie do kolejnych lat budżetowych 
następujących po roku, w którym została podjęta.  
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Wysokość środków przyznanych sołectwu oblicza się na podstawie ustawowego wzoru (art. 3 
ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), który uwzględnia m.in. liczbę mieszkańców sołectwa według stanu 
na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy, oraz kwotę bazową – obliczoną jako iloraz 
wykonanych dochodów bieżących danej gminy, o których mowa w przepisach o finansach publicznych, 
za rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata oraz liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze 
danej gminy, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata, przy 
czym wysokość środków przeznaczonych na dane sołectwo nie może przekraczać dziesięciokrotności 
kwoty bazowej (ograniczenie to dotyczy wyłącznie środków wyliczonych na podstawie wzoru 
ustawowego; kwotę te rada gminy może jednak zwiększyć uchwałą podjętą do 30 czerwca roku 
poprzedzającego rok budżetowy. 

O wysokości środków przypadających na dane sołectwo informuje wójt (burmistrz, prezydent 
miasta) do 31 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy, jednocześnie informując o wysokości 
środków o jakie zwiększono fundusz sołecki na podstawie decyzji rady gminy. 

Warunkiem przyznania środków sołectwu jest złożenie do organu wykonawczego gminy przez 
sołectwo odpowiedniego wniosku. Wniosek uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady 
sołeckiej bądź grupy minimum 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. We wniosku sołectwo wskazuje 
przedsięwzięcia przewidziane do zrealizowania na obszarze sołectwa w ramach przyznanych mu 
środków. Każde z prezentowanych we dokumencie zadań musi mieścić się w zadaniach własnych 
gminy, być uzasadnione, a koszt jego realizacji realnie oszacowany. W przypadku, gdy zgłoszone we 
wniosku przedsięwzięcia nie są zadaniami własnymi gminy bądź nie służą poprawie warunków życia 
mieszkańców i nie są zgodne ze strategią rozwoju gminy bądź ich przeznaczenie nie jest zgodne z art. 
2 ust. 7 ustawy o funduszu sołeckim (pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia 
skutków klęski żywiołowej w rozumieniu ustawy o stanie klęski żywiołowej), rada gminy odrzuca taki 
wniosek. 
 
Wójt zaś może odrzucić wniosek w przypadku gdy nie spełnia on określonych warunków (zawiera 
błędy), o których jest mowa w ustawie o funduszu sołeckim (art. 5 ust. 2-4) .Te błędy to np.: 
-  wniosek nie jest uchwalony przez zebranie wiejskie, 
-  we wniosku nie wskazano na co mają zostać przeznaczone pieniądze, 
-  wniosek nie zawiera uzasadnienia, 
-  nie podano przewidywanych kosztów lub koszty przewyższają te, które zostały określone dla danego 

sołectwa, 
-  wniosek został przekazany do wójta po dniu 30 września roku poprzedzającego rok, w którym 

chcemy otrzymać pieniądze. 
 

Sołtys może w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 5, 
podtrzymać wniosek niespełniający warunków określonych w ust. 2–4, kierując go do rady gminy za 
pośrednictwem wójta (burmistrza, prezydenta miasta), lub w przypadku, gdy wniosek został odrzucony 
przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) z powodu niespełnienia warunków określonych w ust. 2 
lub 3 (złożony w terminie, ale zawiera błędy), zebranie wiejskie może ponownie uchwalić wniosek. 

Sołtys, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 5 (odrzucenie 
wniosku), przekazuje radzie gminy za pośrednictwem wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wniosek 
ponownie uchwalony przez zebranie wiejskie. 

W przypadku podtrzymania wniosku przez sołtysa, rada gminy rozpatruje ten wniosek w 
terminie 30 dni od dnia jego otrzymania. Rada gminy odrzuca wniosek niespełniający warunków 
określonych w ust. 2–4 lub podtrzymany po terminie. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) związany jest 
rozstrzygnięciem rady gminy. 

Uchwalając budżet, rada gminy odrzuca wniosek sołectwa, w przypadku gdy zamierzone 
przedsięwzięcia nie spełniają wymogów określonych w art. 2 ust. 6 (cele nie są zadaniami własnymi 
gminy, nie służą poprawie jakości życia mieszkańców, niezgodne ze strategią rozwoju gminy) lub ust. 
7 (środki nie są przeznaczone na usuwanie skutków klęsk żywiołowych). 
 
Zmiany w wydatkowaniu funduszu sołeckiego 



 

14 
 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim zmiana może zostać dokonana w trakcie 
danego roku budżetowego, jednak nie szybciej niż po uchwaleniu budżetu gminy na dany rok i nie 
później niż do dnia 31 października danego roku budżetowego.  

Należy jednak pamiętać o zasadach uchwalania takiego wniosku (należ stosować przepisy art. 
5 ust. 2,3 i 5 – 11 ustawy). 

Fundusz sołecki jest częścią budżetu gminy, dlatego to wójt dysponuje pieniędzmi funduszu 
sołeckiego, jednak także od aktywności mieszkańców, sołtysa i radnych zależy, kiedy (w którym 
miesiącu danego roku) zostaną uruchomione pieniądze na zakup towarów lub usługi ujęte we wniosku. 
Na co przeznaczyć środki funduszu sołeckiego? 

Pierwszym kryterium, jakie spełnić muszą zgłoszone przez sołectwo przedsięwzięcia jest ich 
zgodność z art. 7 ustawy o samorządzie gminnym. Sołeckie przedsięwzięcia muszą być bowiem zgodne 
z zadaniami własnymi gminy. Ustawa o samorządzie gminnym wskazuje kilkanaście rodzajów takich 
zadań, przy czym odnosząc je do przedsięwzięć sołeckich wskazywanych we wnioskach, w większości 
takie zadania najczęściej dotyczą: 
-  infrastruktury sołeckiej, m.in. budowy bądź remontu chodników, dróg dojazdowych, parkingów, 

placów targowych, wiat przystankowych, 
-  poprawy bezpieczeństwa drogowego, m.in. remont bądź budowa pobocza, poprawa oświetlenia 

drogowego, ustawienie znaków drogowych, budowa progów zwalniających, 
-  utrzymania czystości i porządku na terenie sołectwa przez np. ustawienie koszy na śmieci, działania 

edukacyjne związane z segregacją odpadów, odśnieżanie w sezonie zimowym, 
-  ochrony środowiska i utrzymania zieleni, m.in. rekultywacja terenu – zalesienie, nasadzenie zieleni 

w miejscach rekreacji, 
-  poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i przeciwpożarowego przez np. prace 

utrzymaniowe rowów melioracyjnych, utrzymanie wałów przeciwpowodziowych, doposażenie 
OSP, 

-  kultury, m.in. budowa lub remont pomnika/miejsca pamięci, promocja kultywowanej, unikalnej 
tradycji, zakup książek do świetlicy wiejskiej. 

 
Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji środkami funduszu sołeckiego muszą także służyć 

poprawie życia mieszkańców wsi oraz być spójne ze strategią rozwoju gminy. To ostatnie kryterium 
może budzić pewne wątpliwości w kontekście ostatnich zmian wprowadzonych do ustawy  
o samorządzie gminnym ustawą z 25 lipca 2020 roku o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki 
rozwoju. Ustawa ta bowiem wprowadza do ustawy o samorządzie gminnym przepisy dotyczące 
gminnych strategii.  

Dotychczas taki dokument tworzony przez gminy nie był precyzowany żadnymi przepisami, 
choć wiele gmin decydowało się na opracowanie i przyjęcie takiego dokumentu. Konstruując wniosek, 
sołectwo powinno wziąć pod uwagę dotychczas obowiązującą strategię. W przypadku wątpliwości co 
do zgodności przedsięwzięcia planowanego do sfinansowania środkami funduszu sołeckiego ze 
strategią gminy, sołtys w imieniu sołectwa może skonsultować projekt wniosku z wójtem gminy w tym 
zakresie. 

Ponadto sołectwa mogą realizować przedsięwzięcia w porozumieniu z innymi sołectwami 
danej gminy, przy czym nadal każde z sołectw musi odrębnie uchwalić wniosek oraz wskazać w nim 
obszar sołectwa bądź innego sołectwa danej gminy jako obszar realizacji wspólnego przedsięwzięcia. 
W przypadku wspólnych przedsięwzięć sołeckich nie ma ograniczeń w zakresie przedmiotu takiego 
przedsięwzięcia – a często wręcz wspólna realizacja okazuje się być efektywniejsza, jak np. przy okazji 
budowy ścieżki rowerowej łączącej dwa sąsiadujące sołectwa. Należy jednak pamiętać, że wspólne 
przedsięwzięcie dwóch lub więcej sołectw musi służyć poprawie jakości życia mieszkańców 
wszystkich sołectw realizujących przedsięwzięcie. 
 
Kiedy wydatkujemy pieniądze z funduszu sołeckiego? 
-  W ciągu danego roku budżetowego.  
-  Pieniądze przyznawane są na dany rok i wtedy należy je wydać.  
-  Pieniędzy tych nie można wydać w następnym roku.  
-  Sołtys sam nie wydaje pieniędzy, to pracownicy urzędu gminy koordynują wydawanie środków  

z funduszu sołeckiego. 
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Zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach funduszu sołeckiego 

W kontekście obecnej sytuacji epidemicznej związanej z epidemią COVID-19, we wnioskach 
sołectw mogą pojawić się przedsięwzięcia mające na celu przeciwdziałanie epidemii bądź usuwanie jej 
skutków. Decydując się na właśnie takie przedsięwzięcie, sołectwo musi rozstrzygnąć czy zadanie 
wpisuje się w zadania własne gminy i czy spełni pozostałe warunki, jakie wymagane są wobec każdego 
przedsięwzięcia finansowanego środkami funduszu sołeckiego.  

Art. 7 ustawy o samorządzie gminnym wskazuje, że zadaniem własnym gminy jest także 
ochrona zdrowia. Możliwa zatem może okazać się realizacja przedsięwzięcia polegającego na 
wyposażeniu świetlicy wiejskiej czy innego budynku sołectwa w środki dezynfekcyjne czy środki 
ochrony osobistej. Sołectwo może także przeznaczyć środki funduszu sołeckiego na zakup środków 
dezynfekcyjnych dla pacjentów ośrodka zdrowia zlokalizowanego w tym sołectwie czy też zakup 
materiałów potrzebnych do uszycia maseczek, które następnie będą rozdawane mieszkańcom wsi. 
 
Inicjatywa lokalna 

Inicjatywa lokalna to forma realizacji zadań publicznych przez administrację samorządową we 
współpracy z mieszkańcami wprowadzona do ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie w 2010 r. (art. 2 pkt. 4). 

Obywatele, którzy uznają, że na terenie zamieszkiwanej przez nich jednostki samorządu 
konieczna jest określona inwestycja lub działania występują z wnioskiem w tej sprawie do organu 
wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego. Z wnioskiem takim mieszkańcy mogą wystąpić 
jako grupa nieformalna lub za pośrednictwem lokalnej organizacji pozarządowej. 

W ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy jednostki samorządu terytorialnego bezpośrednio, 
bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych, lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 mogą 
złożyć wniosek o realizację zadania publicznego do jednostki samorządu terytorialnego, na terenie 
której mają miejsce zamieszkania lub siedzibę, w zakresie: 
1)  działalności, wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, obejmującej  

w szczególności:  
-  budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów 

architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego; 
2)  działalności:  

-  charytatywnej; 
-  podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 
-  działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; 
-  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 
-  promocji i organizacji wolontariatu, 

3)  edukacji, oświaty i wychowania, 
-  nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania ; 

4)  działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 
turystyki i krajoznawstwa; 

5)  ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach; 
-  ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;  

6)  porządku i bezpieczeństwa; 
7)  rewitalizacji, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 32a. 
 
Niezbędne procedury i dokumenty: 
-  uchwała organu stanowiącego (Rady Gminy, w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów 

oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, 
-  zarządzenie organu wykonawczego w sprawie określenia wzoru wniosku oraz szczegółowego trybu 

realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej. 
Szczegółowe kryteria oceny powinny uwzględniać przede wszystkim wkład pracy społecznej  

w realizację inicjatywy lokalnej. Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, dokonując 
oceny wniosku, bierze pod uwagę szczegółowe kryteria oceny wniosku oraz jego celowość z punktu 
widzenia potrzeb społeczności lokalnej. 
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Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków: 
-  Wymagania dotyczące wkładu pracy społecznej wnioskodawców w realizację inicjatywy lokalnej. 
-  Rodzaje świadczeń akceptowane jako wkład własny – ustawa wymienia pracę społeczną, 

świadczenia pieniężne lub rzeczowe, ale to rada ustali w uchwale, które z nich są dopuszczalne  
w danym samorządzie i jaki jest minimalny wymagany poziom partycypacji. 

-  Terminy składania wniosków o realizację inicjatywy lokalnej – może być to nieustanny nabór,  
w ramach którego wnioski są rozpatrywane na bieżąco przez organ wykonawczy, ale można też 
przyjąć formę swego rodzaju konkursu, w ramach którego wszystkie wnioski muszą wpłynąć  
w jednym czasie i w oparciu o kryteria organ wykonawczy wybiera najlepsze.  

-  Kryteria oceny, do których mogą należeć na przykład: wielkość wkładu mieszkańców w realizację 
inicjatywy, liczebność grupy wnioskującej o realizację inicjatywy czy liczba beneficjentów 
realizowanego zadania. 

-  Kryterium oceny może być również sfera, w której zadanie jest realizowane. Dla jednej gminy 
priorytetem jest budowa sieci kanalizacyjnej, dla innej działania edukacyjne.  

-  Zgodność inicjatywy z priorytetami samorządu może być również kryterium oceny. 
 

Po uwzględnieniu wniosku, o którym mowa w art. 19b ust. 1 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zawiera na czas 
określony umowę o wykonanie inicjatywy lokalnej z wnioskodawcą. 

Zobowiązanie wnioskodawcy może polegać na świadczeniu pracy społecznej, na 
świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych. 

Wnioskodawca może otrzymać od jednostki samorządu terytorialnego na czas trwania umowy 
rzeczy konieczne do wykonania inicjatywy lokalnej. 

Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego wspólnie z wnioskodawcą opracowuje 
dokumenty niezbędne do przeprowadzenia inicjatywy lokalnej, w tym harmonogram i kosztorys. 
 
 
Materiały źródłowe: 
 
1) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378). 
2) Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z. 2014 r. poz. 301). 
3)  Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 

2020 r. poz. 1057). 
4) Augustyniak M., Jednostki pomocnicze gminy, Warszawa, 2010. 
5) Szewczyk E., Szewczyk M., Pozycja prawna jednostek pomocniczych samorządu gminnego w 

ogólnym postępowaniu administracyjnym (na przykładzie jednostek pomocniczych w Poznaniu). 
W: PWSZ IPiA STUDIA LUBUSKIE Tom IX, Sulechów, 2013. 

5) Gołębiowska A., Zientarski B. (red. nauk.), Sołectwo – studium prawnoustrojowe, Warszawa, 
2017. 

6) https://www.gov.pl/web/mswia/fundusz-solecki 
7)  https://samorzad.infor.pl/sektor/organizacja/ustroj_i_jednostki/731710,Jednostki-pomocnicze-

gminy.html 
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Łukasz Chlebny, Tomasz Jarczyk, Bożena Pawłowicz 
 
 
 
STOWARZYSZENIE MIĘDZYNARODOWE CENTRUM PARTNERSTWA  PARTNERS NETWORK 
ul. Krakowska 21, 32 -500 Chrzanów, 
tel: 501 839 377    
e-mail: biuromcp@partners.net.pl,          www.partners.net.pl 
KRS: 0000213506    NIP: 676-227-24-67      REGON: 356859152 
 


