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KRAJOWE
STOWARZYSZENIE
SOŁTYSÓW

RADY KRAJOWEJ
KRAJOWEGO STOWARZYSZENIA
SOŁTYSÓW

w sprawie propozycji zmian w ustawie o funduszu sołeckim
przyjęte w dniu 3 września 2020 r. na posiedzeniu w Otrębusach
Rada Krajowa Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów wyraża sprzeciw wobec propozycji
zmian w ustawie o funduszu sołeckim wnoszonych w związku z przeciwdziałaniami skutkom
pandemii COVID 19.
Nie zgadzamy się w szczególności na:
1. Zniesienie obowiązku corocznego podejmowania uchwał w sprawie braku zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego. Wniosek taki, w przekonaniu delegatów stowarzyszeń sołtysów, nie ma rzeczywistego powiązania z sytuacją epidemiczną ani jej skutkami.
2. Ustawowe ograniczenie wysokości funduszu sołeckiego, uznając, że postulat ten nie
uwzględnia licznych możliwych negatywnych konsekwencji związanych z jego przyjęciem.
3. Propozycje zmierzające przesunięcia terminów na podejmowanie/zmianę decyzji przez
rady gmin co do funduszu sołeckiego na 2021 r. i w latach kolejnych. Są one niezgodne z
zasadą zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa, wnikającą z art. 2
Konstytucji RP. Rozwiązania takie stwarzałyby możliwość – mimo przeprowadzenia przez
zebrania wiejskie, sołtysów i organy gminy całej przewidzianej ustawą procedury rozdysponowania środków fundusz sołeckiego – cofnięcia uchwałą rady gminy, z mocą wsteczną,
wszystkich podjętych przez mieszkańców działań i decyzji.
Delegaci Rady Krajowej Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów postulują stworzenie prawnych
możliwości, aby, w czasie i na obszarze obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego,
stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego, wnioski sołectwa w sprawie przeznaczenia środków funduszu oraz w sprawie zmiany przeznaczenia środków funduszu mogły być uchwalane
przez radę sołecką, a nie przez zebranie wiejskie, jak to ma miejsce w trybie określonym
obecnie ustawą.
W związku z obecną sytuacją postulujemy aby termin przewidziany w art. 5 ust. 4 zapisany w
ustawie o funduszu sołeckim z dnia 21 lutego 2014 r., został przedłużony wyjątkowo do dnia
31 października 2020 roku.
Delegaci pragną jednocześnie podkreślić ogromne znaczenie funduszy sołeckich w procesie
odnowy polskich wsi i rozwoju obszarów wiejskich, apelując do wszystkich środowisk o
współdziałanie służące podtrzymaniu aktywności mieszkańców wsi realizowanych z udziałem funduszu sołeckiego. W obecnej trudnej dla społeczeństwa sytuacji, ważne jest, aby idea
funduszu sołeckiego była wzmacniana, a tworzone rozwiązania prawne stanowiły dla samorządów gminnych zachętę do jego tworzenia i upowszechnienia.

