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W związku z pismem z dnia 13 czerwca br. nr … w sprawie niektórych form 

wsparcia gmin dla realizacji projektów Lokalnych Grup Działania (LGD), w ramach 

tzw. Pilotażowego Programu Leader+, uprzejmie informuję: 

 

1) Przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. 

Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o 

finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) nie przeczą możliwości 

udzielania poręczeń kredytów komercyjnych podmiotom wymienionym w pkt l 

i 2 pisma, tj. fundacjom, stowarzyszeniom, związkom stowarzyszeń. Podstawę 

prawną stanowi unormowanie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i ustawy o samorządzie 

gminnym oraz art. 86 ustawy o finansach publicznych.  

Udzielenie omawianego poręczenia jest uzasadnione, gdy określi się regulację 

prawa materialnego ustawy o samorządzie gminnym lub innej ustawy 

wskazującą na realizację zadania publicznego należącego do kompetencji 

samorządu gminnego. 

2) Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych - wymienione w pkt 3 

pisma - mogą ubiegać się o udzielenie pożyczki z budżetu gminy lub gmin, na 

terenie których będzie realizowany projekt w ramach ww. Programu. Na 

możliwość udzielania pożyczki wskazują przepisy art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i 

ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 6 ust. 2 pkt 3 i art. 194 ustawy o 

finansach publicznych. 
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Przedstawiając powyższe, pragnę podkreślić, iż co do zasady, zadania własne 

gminy nie obejmują spraw dotyczących sfery rolnictwa. Do takiego wniosku skłania 

przede wszystkim katalog zadań własnych gminy wyszczególnionych w art. 7 ust. 1 

ustawy o samorządzie gminnym. 

 Jednocześnie, odnosząc się do informacji zawartej w przedostatnim akapicie 

pisma, pragnę zauważyć, iż stosownie do art. 30 ustawy o finansach publicznych, 

która obowiązuje od 1 stycznia br., gminy nie mogą angażować swoich środków 

finansowych w tworzenie fundacji. Przedmiotowe ograniczenie, w myśl którego, ze 

środków publicznych nie można tworzyć fundacji, dotyczy wszystkich jednostek 

sektora finansów publicznych. 
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