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            Paweł SZEFERNAKER 

                    Sekretarz Stanu   

                   Pełnomocnik Rządu 
ds. Współpracy z  Samorządem Terytorialnym  

          DAP-WSUST-714-20-2/2019                                                                      Warszawa, dnia 16 września 2019 r. 
  

 

 

 

Panie i Panowie Wojewodowie  

 
(wysłane za pośrednictwem platformy ePUAP) 

 

 

 

Szanowni Państwo Wojewodowie,  

 

dot. wysokości zwrotu z budżetu państwa (w 2021 r.) części wydatków gmin wykonanych  

w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r. 

  

Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 301 z późn. zm.) minister właściwy do spraw administracji publicznej monitoruje 

wykorzystanie limitu wydatków z budżetu państwa w zakresie dotyczącym zwrotu części 

wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego, będących skutkiem finansowym 

ustawy, oraz wdraża mechanizm korygujący w przypadku zagrożenia przekroczenia przyjętego 

na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków. W przypadku zagrożenia przekroczenia 

przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1 

ww. ustawy, zostanie zastosowany mechanizm korygujący (vide art. 12 ust. 3 ww. ustawy) 

polegający na obniżeniu wysokości zwrotu wydatków wykonanych w ramach funduszu, dla 

każdej z grup gmin o określonym Kb. 

 

Z uzyskanych od Państwa Wojewodów informacji wynika, że maksymalna kwota zwrotu,  

w 2021 r., z budżetu państwa części wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2020 r. wynosi 229 576 571,09 zł. Natomiast zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 8 ustawy o funduszu 

sołeckim maksymalny limit wydatków z budżetu państwa w roku 2021 będącym skutkiem 

finansowym ustawy wynosi  145 500 000 zł. 

 

W związku z powyższym niezbędne okazało się zastosowanie mechanizmu korygującego, który 

skutkuje obniżeniem wysokości zwrotu z budżetu państwa w 2021 r. części wydatków gmin 

wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2020 dla poszczególnych grup gmin: 

• z 40% do 25,351% - dla gmin, w których Kb jest mniejsze od średniego Kbk w skali kraju,  

• z 30% do 19,013% - dla gmin, w których Kb wynosi od 100% do 120% średniego Kbk w skali 

kraju,  

• z 20% do 12,676% - dla gmin, w których Kb jest większe od 120% i nie większe niż 200% 

średniego Kbk w skali kraju. 
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Informacja o wysokości zwrotu części wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu została 

opublikowana na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 

(zakładka Informacje publiczne - Otwarte konkursy ofert i komunikaty – Komunikaty) w dniu  

12 września 2019 r.  

 

Niezależnie od powyższego zwracam się z uprzejmą prośbą do Państwa Wojewodów  

o spowodowanie przekazania przedmiotowej informacji do gmin. 

 

      

        Z poważaniem,  

 

        Paweł Szefernaker 

                  Sekretarz Stanu w MSWiA 

 

/podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym 

przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu/ 

 


