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Sołtysi i członkowie rad sołeckich pytają o możliwość wykorzystania funduszu sołeckiego jako
wkładu własnego przy ubieganiu się o pozyskanie środków unijnych. Interpelację w tej sprawie
złożyła do ministra spraw wewnętrznych i administracji lubelska posłanka Magdalena
Gąsior-Marek, prosząc o wskazanie procedur, które mają zastosowanie w aplikacji o te środki.
Gazeta sołecka Czerwiec 2010

W swojej odpowiedzi sekretarz stanu Tomasz Siemoniak stwierdził, że środki funduszu
sołeckiego mogą być wykorzystane jako jedno ze źródeł finansowania większego
przedsięwzięcia, jak na przykład remont świetlicy wiejskiej czy też wkład własny w aplikowaniu
o środki unijne. Dopuszczalne jest także wspólne finansowanie jednego przedsięwzięcia ze
środków kilku sołectw w celu realizacji wspólnego działania. „Należy jednak podkreślić, iż o
przyznaniu dotacji z funduszy europejskich decydują właściwe podmioty oceniające każdy
wniosek, które biorą pod uwagę szczegółowe uregulowania prawne obowiązujące dla danej
kategorii spraw” – zaznaczył przedstawiciel MSWiA, informując, że właściwym do udzielenia
odpowiedzi w zakresie kwestii dotyczących wskazania procedur pozyskiwania środków unijnych
oraz programów wsparcia, z których mogą być zasilane fundusze sołeckie, jest minister rozwoju
regionalnego.
Pani poseł Magdalena Gąsior-Marek złożyła więc ponownie interpelację w sprawie procedur
pozyskiwania środków unijnych oraz programów wsparcia, z których mogą być zasilane
fundusze sołeckie – tym razem do ministra rozwoju regionalnego. Odpowiadając z
upoważnienia szefa resortu podsekretarz stanu Krzysztof Hetman zwrócił uwagę, że sołectwo
nie posiada odrębnej od gminy osobowości prawnej, a jego działalność jest prowadzona w
ramach osobowości prawnej gminy, „niemniej jednak w opinii MRR nie ma przeciwwskazań
dotyczących wykorzystania funduszu sołeckiego jako wkładu własnego w aplikacji o środki
unijne”. Jak podkreślił, z uwagi na specyfikę każdego regionalnego programu operacyjnego
(RPO) podjęcie decyzji co do ostatecznego określenia, jakie podmioty oraz jakie warunki muszą
być spełnione, aby uzyskać dofinansowanie – w tym określenie zasad dotyczących wkładu
własnego beneficjenta – należy do właściwej instytucji zarządzającej, którą jest zarząd danego
województwa. Zarządy poszczególnych województw są bowiem instytucjami odpowiedzialnymi
za przygotowanie i realizację RPO, zaś minister rozwoju regionalnego jedynie koordynuje ich
wdrażanie.
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