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Materiał porównawczy

do projektu ustawy

o zmianie ustawy o funduszu sołeckim oraz niektórych innych ustaw
(druk nr 1098_S)

USTAWA z dnia 20 lutego 2009 r. O FUNDUSZU SOŁECKIM (Dz. U. Nr 52, poz. 420 i Nr
157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 217, poz. 1427)

Art. 1.
[1. Rada gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz

sołecki, zwany dalej "funduszem", do dnia 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy,
podejmując uchwałę, w której wyraża zgodę albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie
funduszu w roku budżetowym.]

<1. Rada gminy rozstrzyga w formie uchwały o wyodrębnieniu bądź odmowie
wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, zwany dalej
"funduszem".>

<1a. Utworzenie funduszu nie wyklucza przekazania sołectwom środków budżetowych
na innych zasadach ustalonych przez radę gminy.

 1b. Uchwała, o której mowa w ust. 1, ma zastosowanie do lat budżetowych
zaczynających się po upływie 9 miesięcy od dnia podjęcia uchwały.>

2. Fundusz nie jest funduszem celowym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).

3. Środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które zgłoszone we wniosku, o
którym mowa w art. 4, są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia
mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

4. Środki funduszu mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające
do usunięcia skutków klęski żywiołowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o
stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558, z późn. zm.).

Art. 2.
1. Wysokość środków przypadających na dane sołectwo wynosi:

F = (2+Lm/100) x Kb

gdzie poszczególne symbole oznaczają:
F - wysokość środków przeznaczonych na dane sołectwo, jednak nie więcej niż

dziesięciokrotność Kb,
Lm -liczbę mieszkańców sołectwa według stanu na dzień 30 czerwca roku

poprzedzającego rok budżetowy, określoną na podstawie prowadzonego przez gminę
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zbioru danych stałych mieszkańców, o którym mowa w art. 44a ust. 1 pkt 1 lit. a
ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.
U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993, z późn. zm.2)),

Kb - 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, ustalonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

[2. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) w terminie do dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok
budżetowy przekazuje sołtysom informację o wysokości środków, o których mowa w
ust. 1.]

<2. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) w terminie do dnia 31 lipca roku
poprzedzającego rok budżetowy przekazuje sołtysom informację o wysokości
środków przypadających danemu sołectwu w ramach funduszu.>

3. Środki funduszu niewykorzystane w roku budżetowym wygasają z upływem roku.
4. Gmina otrzymuje z budżetu państwa zwrot, w formie dotacji celowej, części wydatków

wykonanych w ramach funduszu. Zwrot obejmuje wydatki wykonane w roku
poprzedzającym rok budżetowy.

5. Wydatki wykonane w ramach funduszu podlegają zwrotowi, o którym mowa w ust. 4, w
następującej wysokości:
1) 30 % wykonanych wydatków - dla gmin, w których Kb, jest mniejsze od średniego Kbk

w skali kraju,
2) 20 % wykonanych wydatków - dla gmin, w których Kb wynosi od 100 % do 120 %

średniego Kbk w skali kraju,
3) 10 % wykonanych wydatków - dla gmin, w których Kb jest większe od 120 % średniego

Kbk w skali kraju,
gdzie Kbk oznacza -
średnią kwotę bazową w kraju - obliczaną dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, ujętych
w rejestrze terytorialnym, o którym mowa w art. 47 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o
statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.3)), według stanu na dzień 1
stycznia roku poprzedzającego rok budżetowy.

6. Średnią kwotę bazową w kraju oblicza się, dzieląc łączną kwotę wykonanych dochodów
bieżących gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, o których mowa w przepisach o finansach
publicznych, przez liczbę mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich według stanu
na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata, ustaloną przez
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

7. Podstawę do wyliczenia średniej kwoty bazowej w kraju stanowią wykonane dochody
bieżące wykazane za rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata w sprawozdaniach gmin
wiejskich i miejsko-wiejskich, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów o
finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem
korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30
czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy.

8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych oblicza na dany rok średnią kwotę
bazową w kraju i podaje ją do wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej do dnia 31
sierpnia roku poprzedzającego rok budżetowy.

9. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb
zwrotu części wydatków gmin w ramach funduszu, kierując się potrzebą zapewnienia
środków finansowych dla gmin.
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Art. 3.
[1. Rada gminy może zwiększyć środki funduszu ponad wysokość obliczoną na podstawie

art. 2 ust. 1.]
<1. Rada gminy może zwiększyć środki funduszu ponad wysokość obliczoną na

podstawie art. 2 ust. 1 przyjmując w drodze uchwały sposób określania wysokości
środków funduszu.>

<1a. Uchwała, o której mowa w ust. 1, ma zastosowanie do lat budżetowych
zaczynających się po upływie 5 miesięcy od dnia podjęcia uchwały.>

2. Zwiększona wysokość środków funduszu nie jest wliczana do wydatków wykonanych w
ramach funduszu, od których przysługuje częściowy zwrot na podstawie art. 2 ust. 4.

Art. 4.
1. Warunkiem przyznania w danym roku budżetowym środków z funduszu jest złożenie do

wójta (burmistrza, prezydenta miasta) przez sołectwo wniosku.
[2. Wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej

lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.
3. Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na

obszarze sołectwa w ramach środków określonych dla danego sołectwa na podstawie
informacji, o której mowa w art. 2 ust. 2, wraz z oszacowaniem ich kosztów i
uzasadnieniem.]

<2. Wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa lub co
najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.

 3. Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w
ramach środków określonych dla danego sołectwa na podstawie informacji, o której
mowa w art. 2 ust. 2, wraz z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem.>

4. W terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, którego dotyczy
wniosek, sołtys przekazuje wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) wniosek celem
uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy.

5. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) w terminie 7 dni od dnia otrzymania odrzuca wniosek
niespełniający warunków określonych w ust. 2-4, informując jednocześnie o tym sołtysa.
Sołtys może w terminie 7 dni od dnia otrzymania tej informacji podtrzymać wniosek,
kierując go do rady gminy za pośrednictwem wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

[6. W przypadku podtrzymania wniosku przez sołtysa, rada gminy rozpatruje ten wniosek w
terminie 30 dni od dnia jego otrzymania. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) związany jest
rozstrzygnięciem rady gminy w tym zakresie.]

<6. W przypadku podtrzymania wniosku przez sołtysa, rada gminy rozpatruje ten
wniosek w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania. Rozpatrując podtrzymany przez
sołtysa wniosek, rada gminy odrzuca wniosek niespełniający warunków określonych
w ust. 2-4. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) związany jest rozstrzygnięciem rady
gminy w tym zakresie.>

7. Uchwalając budżet, rada gminy odrzuca wniosek sołectwa, w przypadku gdy zamierzone
zadania nie spełniają wymogów określonych w art. 1 ust. 3.

<Art. 4a.
1. W trakcie roku budżetowego, nie wcześniej niż po uchwaleniu budżetu gminy na dany

rok, sołectwo może przedłożyć wniosek o zmianę przedsięwzięć przewidzianych do
realizacji w ramach funduszu sołeckiego.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 4 ust. 2, 3
oraz 5-7.
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3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, nie może prowadzić do przekroczenia środków
przyznanych pierwotnie w uchwale budżetowej.>

USTAWA z dnia 15 marca 1933 r. O ZBIÓRKACH PUBLICZNYCH (Dz. U. Nr 22, poz.
162, z późn. zm.)

Art. 13.
Ustawa niniejsza nie ma zastosowania:
a) do zbierania ofiar na cele religijne, kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą,

naukową, oświatową i wychowawczą oraz utrzymanie duchownych i członków zakonów,
jeżeli odbywają się w obrębie terenów kościelnych, kaplic oraz w miejscach i
okolicznościach zwyczajowo przyjetych w danej okolicy i w sposób tradycyjnie ustalony;

b) do zbiórek, przeprowadzanych w drodze loteryj pieniężnych lub fantowych, jeżeli zbiórki
te nie są przeprowadzane w miejscach publicznych;

c) do zbiórek, przeprowadzanych w lokalach prywatnych wśród grona osób znajomych
osobiście przeprowadzającym zbiórkę;

d) do zbiórek wśród młodzieży szkolnej w lokalach szkolnych, odbywających się na
podstawie pozwolenia władz szkolnych;

e) do zbiórek koleżeńskich w lokalach urzędów publicznych na cele godne poparcia,
odbywających się na podstawie pozwolenia przełożonego urzędu[.] <;>

<f) do zbiórek przeprowadzanych wyłącznie wśród mieszkańców sołectwa przez sołtysa
lub upoważnioną przez niego osobę na przedsięwzięcia współfinansowane z funduszu
sołeckiego w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U.
Nr 52, poz. 420, z późn. zm.).>

USTAWA z dnia 22 października 2004 r. O JEDNOSTKACH DORADZTWA
ROLNICZEGO (Dz. U. Nr 251, poz. 2507, z późn. zm.)

Art. 4.
1. Centrum Doradztwa wykonuje następujące zadania z zakresu doradztwa rolniczego:

1) przygotowuje i wprowadza jednolite sposoby działania ośrodków wojewódzkich w
zakresie realizowanych przez nie zadań;

2) przygotowuje i przekazuje ośrodkom wojewódzkim materiały informacyjne i
szkoleniowe, w tym dotyczące pomocy w zakresie działalności gospodarstw rolnych i
produkcji rolniczej finansowanej lub współfinansowanej ze środków pochodzących z
funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych lub zagranicznych;

3) opracowuje analizy i prognozy w zakresie rozwoju doradztwa rolniczego;
4) prowadzi szkolenia dla pracowników ośrodków wojewódzkich:

a) w zakresie metodyki i zadań doradztwa rolniczego, ze szczególnym uwzględnieniem
integracji z Unią Europejską,

b) realizujących zadania wynikające z przepisów odrębnych;
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5) prowadzi doskonalenie nauczycieli szkół rolniczych w zakresie zrównoważonego
rozwoju obszarów wiejskich;

6) tworzy i prowadzi centralny system informacji i bazy danych na potrzeby doradztwa
rolniczego;

7) organizuje szkolenia, pokazy, seminaria i konferencje oraz inne przedsięwzięcia w
zakresie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich oraz rolnictwa ekologicznego;

8) koordynuje zadania w zakresie rolnictwa ekologicznego wykonywane przez ośrodki
wojewódzkie;

9) upowszechnia wyniki badań naukowych w praktyce rolniczej.
1a.  Centrum Doradztwa wykonuje również zadania w zakresie przeprowadzania, na zasadach

określonych w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, kontroli w
zakresie spełniania przez podmioty warunków niezbędnych do udzielenia akredytacji oraz
przestrzegania warunków dotyczących świadczenia usług doradczych objętych udzieloną
akredytacją.

2. Ośrodki wojewódzkie w ramach zadań z zakresu doradztwa rolniczego:
1) prowadzą szkolenia dla rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich, w

szczególności w zakresie:
a) stosowania nowoczesnych metod agrotechnicznych, hodowli oraz przetwórstwa

rolno-spożywczego,
b) rozwiązywania problemów technologicznych i organizacyjno-ekonomicznych

gospodarstw rolnych,
c) rachunkowości w gospodarstwach rolnych,
d) rolnictwa ekologicznego,
e) rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich,
f) unowocześniania wiejskiego gospodarstwa domowego,
g) ubiegania się o przyznanie pomocy finansowanej lub współfinansowanej ze środków

pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych lub
zagranicznych,

h) modernizacji gospodarstw rolnych, poprawy jakości artykułów rolno-spożywczych i
ich przetwórstwa oraz wzmocnienia pozycji rolników na rynku,

i) zarządzania gospodarstwem rolnym,
j) promocji produktów lokalnych i regionalnych[;] <,>
< k) wykorzystania środków z funduszu sołeckiego;>

2) prowadzą działalność informacyjną wspierającą rozwój produkcji rolniczej;
3) prowadzą działalność w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych rolników i

innych mieszkańców obszarów wiejskich;
4) udzielają pomocy rolnikom i innym mieszkańcom obszarów wiejskich w zakresie

sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy, o której mowa w pkt 1 lit.
g;

5) prowadzą analizy rynku artykułów rolno-spożywczych i środków produkcji oraz
gromadzą i upowszechniają informacje rynkowe w tym zakresie;

6) mogą prowadzić doświadczalnictwo odmianowe w ramach porejestrowego
doświadczalnictwa odmianowego;

7) upowszechniają metody produkcji rolniczej i stylu życia przyjaznych dla środowiska;
8) podejmują działania na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego

wsi, ekologicznego i funkcjonalnego urządzania gospodarstwa rolnego;
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9) upowszechniają rozwój agroturystyki i turystyki wiejskiej oraz prowadzą promocję wsi
jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku;

10) współdziałają w realizacji zadań wynikających z programów rolno-środowiskowych
oraz programów działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł
rolniczych;

11) prowadzą analizy przemian w zakresie poziomu i jakości produkcji rolniczej i
funkcjonowania gospodarstw rolnych oraz upowszechniają wyniki tych analiz w pracy
doradczej.

3. Jednostki doradztwa rolniczego realizują zadania z zakresu doradztwa rolniczego, o
których mowa w ust. 1 i 2, nieodpłatnie.

4. W ramach doradztwa rolniczego jednostki doradztwa rolniczego mogą odpłatnie
wykonywać usługi, w szczególności w zakresie:
1) prowadzenia:

a) ksiąg rachunkowych i dokumentacji niezbędnej w rachunkowości w gospodarstwach
rolnych,

b) działalności promocyjnej gospodarstw rolnych, w szczególności agroturystycznych
lub ekologicznych,

c) kursów przygotowujących do uzyskania tytułów kwalifikacyjnych w zawodach
przydatnych do prowadzenia działalności rolniczej,

d) działalności:
– wydawniczej,
– poligraficznej,
– laboratoryjnej,
– hotelarskiej i gastronomicznej,
– szkoleniowej niezwiązanej z realizacją zadań, o których mowa w ust. 1 i 2,

e) gospodarki pasiecznej;
2) udostępniania pomieszczeń i innych składników majątkowych;
3) organizacji targów, wystaw, pokazów, konferencji i innych przedsięwzięć

upowszechniających wiedzę rolniczą, nowe technologie produkcji i promujących
produkty i wyroby przetwórstwa rolno-spożywczego;

4) sporządzania:
a) opracowań oceny możliwości inwestycyjnych gospodarstw rolnych,
b) analiz i opracowań ekonomicznych, finansowych i technologicznych,
c) oceny użyteczności maszyn rolniczych,
d) planów nawozowych lub planów przechowalnictwa nawozów naturalnych,
e) planów rolno-środowiskowych,
f) planów przestawienia gospodarstwa rolnego na produkcję metodami ekologicznymi

lub planów produkcji w gospodarstwach ekologicznych;
5) wypełniania wniosków lub innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o

przyznanie pomocy finansowanej lub współfinansowanej ze środków pochodzących z
funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych i zagranicznych;

6) objętym pomocą finansową przyznawaną na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju
obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich, w tym usługi w zakresie, o którym mowa w art. 24 ust.
1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie
wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1).

5. Jednostki doradztwa rolniczego wykonują zadania, o których mowa w ust. 1 i 2,
samodzielnie.


