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Od funduszu sołeckiego do odnowy wsi

Seminarium
„Od funduszu sołeckiego
do odnowy wsi”
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów w dniu 24 listopada 2010 roku w Poznaniu podczas II edycji Targów Produktów i Usług dla Samorządów Lokalnych
GMINA 2010 w Centrum Kongresowym Międzynarodowych Targów Poznańskich zorganizowało seminarium „Od funduszu sołeckiego do odnowy wsi”.
Uczestniczyli w nim sołtysi, członkowie rad sołeckich, wójtowie i burmistrzowie, radni gminni i powiatowi, dyrektorzy placówek oświatowych, działacze
organizacji pozarządowych, trenerzy i eksperci, przedstawiciele władz samorządowych województwa wielkopolskiego, dziennikarze.
Seminarium otworzył senator RP Ireneusz Niewiarowski, prezes Krajowego
Stowarzyszenia Sołtysów.

IRENEUSZ NIEWIAROWSKI
Tytuł naszego seminarium „Od funduszu sołeckiego do odnowy wsi” ukazuje intencje Krajowego
Stowarzyszenia Sołtysów „na dziś”, ale podobne
intencje towarzyszyły nam również przed uchwaleniem Ustawy o funduszu sołeckim. Traktujemy
fundusz sołecki jako dobre i użyteczne narzędzie
do aktywizacji mieszkańców wsi, do rozruszania
wsi. Pragniemy, żeby poprzez ten fundusz liderzy
wiejscy nie zatrzymywali się tylko na pojedynczym
działaniu, lecz wkraczali w dalsze obszary aktywności. Mamy tu na myśli m.in. metodę odnowy wsi.
Ustawodawca uchwalając Ustawę o funduszu sołeckim również miał intencje, że zaktywizuje polską wieś i mieszkańców wsi.
Stawiam więc pytanie, czy tak jest rzeczywiście? A jeżeli nie jest, to co trzeba
uczynić, żeby tak było? Co trzeba zrobić, aby liderzy wiejscy ten pierwszy
krok (uruchomienie funduszu sołeckiego – przyp. red.) traktowali jako wstęp-
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ny do następnych działań? Co trzeba uczynić, żeby odnowa wsi stała się
powszechna? I tu cieszymy się, że jest z nami pan wojewoda Ryszard Wilczyński, lider odnowy wsi, jego słowa zawsze wiele wnoszą w tej kwestii.
Nie chcę wracać do momentu uchwalania ustawy, to była specyficzna sytuacja, pewne rzeczy przyjęliśmy dlatego, że nie przyjmując lub poprawiając
opóźnilibyśmy co najmniej o rok wprowadzenie funduszu. Ale czy wówczas
udałoby się z takim opóźnieniem ustawę wprowadzić? Poza tym było zawieranych szereg kompromisów, też z tych samych powodów, że czas był krótki.
Wiemy dziś, że pewne rzeczy wymagają naprawy, ale wiemy też, iż fundusz
sołecki wzmocnił zebranie wiejskie i to w sposób znaczący.
Można jednak postawić pytanie, czy instytucja zebrania wiejskiego jest
należycie i właściwie wykorzystana? Czy często brak umiejętności liderów
powoduje, że ta możliwość nie jest do końca wykorzystywana. Chcieliśmy
i wywołaliśmy dosyć szeroką dyskusję na ten temat. Jest też taki „kwiatek”
w postaci 300 gmin w Polsce, czyli ok. 15 proc. wszystkich, które mogły fundusz sołecki wprowadzić, a które ani nie podjęły uchwały o jego wprowadzeniu, ani nie podjęły uchwały o niewprowadzeniu, czyli omijają, uciekają od
dyskusji łamiąc obowiązujące prawo.
Ustawa jest też krokiem w kierunku większego upodmiotowienia sołectwa.
Pytanie, czy jest w pełni wykorzystywana? Można czekać na dalsze doświadczenia, powiedzieć, że jeszcze nie zebraliśmy tylu, żeby przymierzyć się do
nowelizacji ustawy, do zmiany prawa. Ale można też powiedzieć, że to narzędzie jest tak istotne i ważne, że trzeba je doskonalić nie czekając na pełnię
doświadczeń i być gotowym do nowelizacji, i ponownie za rok, za dwa, trzy,
pięć. Dziś 51 proc. gmin w Polsce uchwaliło fundusz. Myślę, że gdybyśmy
zdołali poprawić ustawę, a może też ustawy towarzyszące związane z uruchamianiem funduszu sołeckiego, procent ten mógłby być większy.
Mam nadzieję, że nasze dzisiejsze spotkanie przynajmniej po części odpowie na niektóre pytania. Oczekuję też od państwa podpowiedzi dotyczącej
nowelizacji Ustawy o funduszu sołeckim. Nie ukrywam, że takie kroki podjąłem. Jest szansa, żeby podczas tej kadencji wprowadzić poprawki, które
usprawnią i poprawią fundusz sołecki. Proszę o podpowiedź i ewentualne
wsparcie w tym dziele.
Ja ze swej strony dziękuję. Spotkanie będzie prowadził pan Patryk Węgierkiewicz, socjolog od kilku lat współpracujący z Krajowym Stowarzyszeniem
Sołtysów. Jest prezesem Stowarzyszenia Fundamenty Silnego Państwa, do
którego należy kilkudziesięciu socjologów, szefem przedsięwzięcia, które
wspólnie podejmujemy jako Stowarzyszenie - „Centrum Rozwoju Samorządności” i którego celem będzie zbudowanie portalu o szerokim zasięgu. Mam
nadzieję, że nam się to uda w przyszłym roku. Portal m. in. będzie zajmował
się tą tematyką i wspierał kwestie, o których dzisiaj będziemy rozmawiali.
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PATRYK WĘGIERKIEWICZ, moderator
Z badań, które przeprowadziliśmy wspólnie z KSS
w zeszłym roku wynika, że sołtys jest na terenach
wiejskich bardzo znaną i lubianą postacią - powiedział Patryk Węgierkiewicz. - Ponad 90 proc. osób,
które mieszkają na wsi, wie jak ma on na nazwisko,
wie gdzie go znaleźć, tylko nie bardzo ma pomysł,
co ta osoba może zrobić prócz zbierania podatków, „łatania” dziury w drogach czy zbierania śmieci. Nasze badania wykazały, że taką koncepcją, jak
należy pracować z sołtysem, by wykorzystać jego
autorytet i umiejętności jako czynnik pobudzający
społeczeństwo obywatelskie na wsi, jest zaproponowanie pewnych działań odgórnie przez badaczy, samorządowców, władze
państwowe. I pierwszym krokiem jest właśnie fundusz sołecki, który daje możliwość działania sołtysom i może ich pobudzić do dalszej aktywności. Mamy
nadzieję, że jest to pierwszy krok w pewnej drodze, która pozwoli sołtysom
o wiele bardziej aktywnie działać na wsi i pobudzać ją do rozwoju.

Fundusz sołecki po roku
BARBARA KLIMEK, socjolog
Reprezentuję Stowarzyszenie Liderów Lokalnych
Grup Obywatelskich. To, że tak nazywamy się,
jest bardzo istotne, ponieważ perspektywa, którą
przedstawię jest oddolna, obywatelska. Stowarzyszenie w swoim działaniu zajmuje się nie głównie
wsią i funduszem sołeckim, tylko strażnictwem,
czyli kontrolą obywatelską, działa na rzecz przejrzystości i jawności życia publicznego w Polsce.
Powodem, dla którego zajęliśmy się funduszem
sołeckim, jest fakt, że zaczęliśmy realizować większy projekt „Budżet obywatelski” i w jego ramach
prowadzić stronę www.funduszesoleckie.pl. Uważamy, że fundusz sołecki jest odpowiednim narzędziem, a właściwie realizowany wspiera dobre rządzenie i jawność życia publicznego, które stanowi
podstawę demokracji państwa prawa. Jeśli chodzi o sam fundusz sołecki
i perspektywę obywatelską to wydaje mi się najistotniejsze w naszych działaniach, co nieraz ginie w innego rodzaju inicjatywach, że fundusz sołecki to
przede wszystkim mieszkańcy, obywatele, obywatelki i zebranie wiejskie.
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W wielu spotkaniach na temat funduszu sołeckiego, w których braliśmy
udział w tym roku i poprzednim, w tym dwa sami zorganizowaliśmy, zauważyliśmy, że bardzo często zdarza się zapominać o perspektywie mieszkańców.
Głównie rozmawia się na tematy formalne, o tym jak niekompletna jest ustawa albo jakie są praktyczne problemy z realizacją funduszu na poziomie gminy? Pytania, które spływają do nas w dużej liczbie telefonicznie i e-mailowo,
dotyczą przede wszystkim procedur. To jest niewątpliwie istotne. Wydaje się
jednak, że perspektywa mieszkańców, perspektywa zebrania wiejskiego czy
konkretnie osób, które korzystają z tego funduszu, jest również bardzo istotna.
Moje pytanie brzmi: jak wesprzeć mieszkańców, żeby brali udział w uchwalaniu funduszu sołeckiego?
Jeśli chodzi o stwierdzenie, jak wygląda fundusz sołecki po roku, to tak
naprawdę na dzień dzisiejszy moment nie jest najlepszy. Dopiero w 2010
roku zaczęła się realizacja projektów i na pewno już mamy dobre praktyki
w tej dziedzinie, ale część inwestycji w sołectwach jeszcze nie została zakończona. W tym roku zdarzyła się paradoksalna sytuacja, że nie były do końca
zrealizowane projekty na 2010, a już głosowano nad inicjatywami sołeckimi
na 2011 rok. W sołectwach, gdzie ta procedura zdarzyła się po raz pierwszy,
wiele osób doświadczało dziwnego wrażenia, że mimo iż jeszcze nie zrealizowano poprzedniego projektu, nad którym głosowano rok wcześniej, już
głosują nad czymś następnym. Tak naprawdę dopiero za rok będzie można powiedzieć, jak zostały zrealizowane projekty oraz jak poszło zliczanie
i rozliczanie zwrotów w wysokości 10, 20, 30 proc. kosztów poniesionych
w ramach funduszu. Wypłacanie należnych zwrotów po raz pierwszy dopiero
się zacznie, ale już jest dużo pytań na ten temat. Urzędy wojewódzkie prowadzą spotkania (na przykład w Katowicach), podczas których tłumaczą,
jak rozliczać fundusz. Będzie kłopotliwe, jeśli większość gmin sobie z tym
problemem nie poradzi. Efektów długofalowych, które mają realnie wpłynąć
na polską wieś, jej mieszkańców, społeczeństwo obywatelskie na wsi nie
zobaczymy zbyt prędko, gdyż takie narzędzia nie mają charakteru szybkiego
działania. Osoby, które realizują przedsięwzięcia za środki sołeckie od wielu
lat wiedzą, że mieszkańcy muszą się przyzwyczaić do dysponowania funduszem sołeckim. Musi on wejść w system, w nawyk i dopiero wtedy będzie
wiadomo, czy spełnia swoją rolę czy też nie. Żeby fundusz sołecki spełnił
swoją rolę bardzo ważny jest system wsparcia zarówno dla gmin i osób, które zajmują się tym tematem w gminach, jak dla sołtysów i sołtysek w swoich
sołectwach, i również dla mieszkańców. Ponieważ jedną rzeczą jest pójście
na zebranie wiejskie, a drugą zrozumienie, jak fundusz sołecki ma się do
funduszu gminy, jak działa fundusz gminy, jakie przedsięwzięcia i dlaczego
mogą być realizowane z funduszu gminy, a jakie nie. Z naszego doświadczenia wynika, że bardzo często mieszkańcy nie mają o tym pojęcia, nie wiedzą
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jak wygląda statut sołectwa i nie dotyczy to tylko zwykłych mieszkańców, ale
bardzo często sołtysów.
Rekomendujemy system wsparcia i chociaż nie dysponujemy wielkimi
środkami, to posiadamy zaplecze infrastrukturalne pozwalające na działanie
na szerszą skalę. Podstawowe trzy obszary, w których proponujemy wsparcie to przygotowanie do funduszu sołeckiego, decydowanie o funduszu
sołeckim, świadomość i kontrola sprawowana przez mieszkańców sołectw.
Przygotowanie to kwestia informacji, pracujemy od momentu, gdy Ustawa
o funduszu sołeckim weszła w życie, jednakże tematem tym zajmowaliśmy
się wcześniej. Uważaliśmy, że decydowanie o sprawach publicznych jest
gwarancją efektywnego społeczeństwa. Konieczne jest, aby obywatele byli
aktywni, żeby mieli możliwość wpływania na co przeznaczane są publiczne
pieniądze. Mamy doświadczenie, że wpływ na wydatkowanie tych środków
lepiej aktywizuje mieszkańców i powoduje, że chcą brać w udział różnych
przedsięwzięciach.
Nasze doświadczenie jest oparte głównie na gminach, w których środki sołeckie były realizowane wcześniej, także na zagranicznych doświadczeniach,
które były związane z budżetem partycypacyjnym i pokazywały, że decydowanie o pieniądzach na różną skalę w różny sposób wpływa na zwiększenie aktywności obywatelskiej. Podstawowa rzecz, która nie za dobrze u nas
funkcjonuje, to informowanie gmin jak działa fundusz. Do gmin został wysłany przewodnik po funduszu sołeckim, jednak pytania, które do nas spływają
pokazują, że nie wszystko nadal jest jasne. Organizuje się dużo szkoleń, lecz
to nie wystarczająca oferta. Druga kwestia to informowanie sołtysów przez
gminy, trzecia to informowanie o funduszu sołeckim w kontekście funduszu
gminy. Także informowanie obywateli o ich prawach, bo należy do zadań własnych gminy. Takie informowanie to edukacja obywatelska, promowanie idei
samorządności.
Gwarantem, aby cały proces sołecki przebiegał prawidłowo, jest świadomość i kontrola sprawowana przez mieszkańców. Wtedy życie publiczne ma
największą szansę funkcjonować poprawnie, być jawne i takie, jakie chcemy,
aby było w państwie demokratycznym. Państwo prawa ma szansę działać,
kiedy obywatele są świadomi i to oni sprawują tę kontrolę. Fundusz sołecki
ma duży potencjał, aby pokazywać, by mieszkańcy sami się uczyli o swoich
prawach, dowiadywali się jak działa budżet gminy, że sołectwo ma statut, na
podstawie którego działa i jak on jest skonstruowany.
Po pierwsze ważne jest zbieranie praktycznych doświadczeń, jakie są problemy, rozwiązania, co się dzieje w sołectwie, gminie. Po drugie - zbieranie
pojawiających się interpretacji obowiązującej Ustawy o funduszu sołeckim.
Na naszej stronie internetowej ruszy mapka, gdzie będą oznaczone Regionalne Izby Obrachunkowe, a także zamieszczone dokumenty dla osób, które
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zajmują się funduszem sołeckim, komunikaty i ciekawe zapytania. Po trzecie
- wsparcie mieszkańców, sołtysów, gmin, osób, instytucji, które pracują z funduszem, np. poprzez szkolenia, publikacje.
Fundusz sołecki aktywizuje polską wieś w miejscach, gdzie ona jest aktywna; to bardzo dobre narzędzie dla osób, które wiedzą co z nim zrobić. Nowelizacja ustawy nie jest konieczna, bo nie prawo rozwiąże wszystkie problemy.
Ważniejszy jest system wsparcia dla gmin, które chcą wprowadzić w życie
fundusz sołecki po raz pierwszy. A dla tych, które już wprowadziły w życie
fundusz, aby kontynuowały go nie zniechęcając się.

Fundusz sołecki z perspektywy gminy
ANDRZEJ OLSZEWSKI, wójt gminy Aleksandrów Kujawski, prezes Stowarzy-

szenia Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej, autor wielu publikacji o tematyce samorządności, koordynator projektów unijnych
Tylko gmina Aleksandrów Kujawski wdrożyła
fundusz sołecki, nie udało się pozostałych gmin
skłonić do wyodrębnienia funduszu (w powiecie
aleksandrowskim - przyp. red.). Fundusz sołecki
to korzyści, ale także problemy. Mitem jest, że wójtowie, burmistrzowie twierdzą, iż nie można oddawać władzy w dół, ponieważ wtedy nie mamy jako
wójtowie wpływu na to, co się dzieje z pieniędzmi,
na co będą one przeznaczone. Nie jest trafne to
skojarzenie, bo wszystkie pieniądze i tak pozostają
w rękach władzy: wójta, burmistrza, rady gminy.
Podejmując na zebraniu wiejskim decyzję, że ma
być wyremontowana droga, dajecie możliwości jej realizowania, ale nie nakazujecie. Procedura jest taka, że wójt musi ten projekt przyjąć i wpisać go
do projektu budżetu, a rada gminy musi ten budżet uchwalić. Każda z tych
instytucji ma prawo tego nie zrobić gdy to zadanie z pewnych powodów jest
nieważne. Nie twierdzę, aby tak robić, wręcz odwrotnie, zachęcam do tworzenia funduszu sołeckiego.
Uważam, że dwie osoby na zebraniu wiejskim to za mało, aby podjąć decyzję, na co wydać 15 tys. zł w ramach funduszu sołeckiego. Tak do końca nie
jest, że tracimy nad nim panowanie. To dobre rozwiązanie, że wójt, burmistrz,
prezydent miasta odpowiedzialny jest za wydanie pieniędzy. To państwo zgłaszacie wnioski, które my mamy zrealizować w odpowiednim czasie i w określonych kosztach, przez was wskazane, a przez nas przyjęte. Pani (Barbara
Klimek – przyp. red.) mówiła o kosztorysach, co do których zupełnie się nie
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zgadzam. W ustawie mówi się o szacunkach kosztów, o szacowaniu na przykład czegoś co ma być zrobione za 10 tys. zł. Kosztorysy uważam za zbyt
szczegółowe zapisanie pewnych elementów. Jeśli dziś powiemy, że kupimy
metr płotu za 100 zł, a jutro kupimy za 110 zł, to co potem z tym zrobić, jeśli
w kosztorysie jest uwzględniona wcześniejsza kwota? Jeżeli oszacujemy, że
wyremontujemy płot za 10 tys. zł, z czego zakup materiałów wyniesie 5 tys. zł,
a 5 tys. zł robocizna, uważam za wystarczające. Skarbnik działając w ramach
swoich uprawnień powinien oszacowane wydatki, w odpowiedni sposób wpisać do projektu budżetu i nie powinno być kłopotu.
Mówi się o tym, że fundusz sołecki hamuje rozwój inwestycyjny gminy.
W mojej gminie 350 tys. zł przeznaczam na fundusz sołecki w ciągu roku. To
350 tys. zł może być wkładem własnym na realizację różnego rodzaju projektów. Musimy mieć świadomość, że wiele wykonywanych zadań, które nie
są realizowane przy pomocy innych programów, projektów czy środków zewnętrznych, skończyło się i nie można o nie już aplikować. Wyczerpały się
pewne źródła finansowania. Za chwilę mamy 2013 rok, pieniądze, zwłaszcza
z Regionalnych Programów Operacyjnych, kończą się. Fundusz sołecki może
stanowić wkład własny do ciekawych inwestycji. Jeżeli dzisiaj zebranie wiejskie uzna, że chce przebudowy drogi, to danie 10 tys. zł na przebudowanie
np. 300 metrów drogi będzie absurdalne. Ale jak podejmie decyzję, aby przeznaczyć te pieniądze na zrobienie dokumentacji technicznej, to rada gminy
wtedy widzi, że jest aktywność i chęć. A ludzie może jeszcze oddaliby grunty
pod tę drogę, nieodpłatnie? To może stanowić wkład własny, podnoszenie
wartości danego projektu, a nie jej obniżanie. Mówiliśmy o 10, 20, 30 proc.
zwrotu kosztów poniesionych zależnie od zamożności gminy. Jest obawa, jak
spojrzą na to urzędnicy w województwie i czego będą od nas chcieli. Dziś,
gdy patrzymy jako wójtowie, burmistrzowie na te dokumenty bardzo nieobszerne i gdy wyliczymy zwrot, to się boimy, że do końca nie będzie prawdą,
gdyż może się okazać, że to zadanie się nie kwalifikuje. Gdy coraz dłużej
jestem z funduszem sołeckim przekonuję się, że nie ma jasnych i klarownych
wytycznych dotyczących tego, że to zadanie może być tutaj zrobione, a tu
nie. Musimy znać katalog zadań własnych gminy i wiedzieć, co tak naprawdę
gmina robi. Mieszkańcy powinni wiedzieć, że gmina nie może kupować np.
kiełbasy na „coś tam”, ponieważ to nie jest zadaniem własnym gminy. Większość sołtysów zna ten katalog, bo jeśli chodzi dziesięć lat na sesje to wie,
co w gminie jest robione, a co nie jest możliwe. Często jest tak, że radni mają
absurdalne pomysły żeby wykonać inwestycje niemożliwe do zrealizowania.
Mam serdeczną prośbę do wszystkich urzędników, do Regionalnych Izb
Obrachunkowych, żeby mówiły wspólnym głosem. Bo według jednej RIO
można z funduszu sołeckiego sfinansować dożynki i inne wydarzenia kulturalne, a druga mówi: nie. Różne są interpretacje i to bardzo blokuje zarówno
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sołtysów, którzy są inicjatorami przedsięwzięć, mogą składać wnioski i dać
mieszkańcom pomysł, i nie wiedzą czy będzie on dobry czy zły, czy wójt go
odrzuci. A wójtowie obawiają się, że gdy go zrealizujemy, to czy zadanie nie
zostanie później „skreślone” przy rozliczaniu i zwrocie kosztów, które mają
być bonusem dodatkowych korzyści.
Tak ustawodawca chciał, że fundusz sołecki to nie tylko sama inicjatywa pobudzania społeczności, ale jest coś dla gminy, czyli żywy pieniądz w postaci
zwrotu nawet 30 proc. poniesionych kosztów. W czasie realizacji inwestycji
finansowanych z funduszu sołeckiego pojawia się mnóstwo problemów, ale
gdy zaczyna się dobrze dziać w jednym sołectwie i widać wyniki wydatkowania tych pieniędzy, to kolejne sołectwa też chcą realizować zadania. Kiedy
zobaczymy efekt, na przykład plac zabaw, wówczas inne sołectwo też chce
posiadać taki plac lub podobny.
Trzeba odpowiedzieć na pytanie: jak fundusz sołecki wpływa na jakość życia mieszkańców, czy poprawi się ono, czy nie. Strategia gminy, konieczność
aby zadania funduszu sołeckiego były zgodne z zadaniami własnymi gminy
i podnosiły jakość życia mieszkańców, to jest ogromny wachlarz możliwości.
Bardzo dobrym elementem w funduszu jest jego otwartość. Poczekałbym
z nowelizacją. Chciałbym, aby zebrano więcej doświadczeń, więcej problemów, więcej kłopotów i wtedy wyciągnąłbym odpowiednie wnioski. Czasami
można tak poprawić ustawę, że zamiast być łatwiej będzie trudniej.
Ta ustawa ma jeden plus, jest tak mała, że jest dobra. Nie ma obostrzeń. To
my musimy stworzyć dobre praktyki i wtedy one będą skutecznie działały. Zachęcam do realizowania zadań, bo te pieniądze w żaden sposób nie blokują
możliwości inwestycyjnych gminy, wręcz dają te możliwości. Wkład własny,
praca mieszkańców w realizacji zadań też jest dodatkową wartością. Trzeba rozmawiać z włodarzami, na początku proponuję spotkanie wojewodów,
marszałków. Jeśli chcą, aby te fundusze „chodziły”, żeby przekonali najpierw
włodarzy, żeby sołtysom było łatwiej. Bardzo często jest tak, że dziesięciu
sołtysów na trzydziestu w danej gminie nie jest w stanie samodzielnie sobie
fundusz „wyrwać” z gminy, bo wójt jest przeciwny. Ale jeśli wójt jest zwolennikiem funduszu sołeckiego, będzie wiedział, że dzisiaj ważne jest podniesienie ręki przez radę. Przedłoży wniosek do przegłosowania o podjęciu decyzji
o wyodrębnieniu środków w budżecie gminy na fundusz sołecki i nie mówi
o blokowaniu kwoty. Czeka na wnioski, które spłyną we wrześniu i wtedy będzie wiedział, ile włączy się sołectw i ile pieniędzy będzie potrzebował w roku
kolejnym na realizowanie tego zadania. Mechanizmy w tej ustawie nie są tak
bardzo złe, więcej niepotrzebnych zamieszeń robią instytucje: Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych i Administracji ma swoje wykładnie, Regionalne Izby
Obrachunkowe swoje, Urzędy Skarbowe swoje itd., wtedy jest obawa. Tak
dzieje się ze wszystkimi ustawami. Tworzymy prawo zabezpieczając się przed
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złym zrealizowaniem, a nie myśląc, że będzie sprawiało kłopoty ludziom.
Wydaje się, że na tę ustawę nie powinniśmy patrzeć jak na akt prawny, tylko jak na konstytucję pewnego procesu rozwojowego. Nie mówimy o czymś
tak pospolitym jak działanie. Przyzwyczailiśmy się, że wydatkowanie środków
unijnych jest sformatowane - nazywa się to działaniem. Mamy do czynienia
z animacją procesu i to jest zasadnicza wartość. Zwróćmy uwagę, że w działaniu odnowa wsi udział własny mieszkańców jest problematyczny, tak naprawdę gmina jest wszystkim: beneficjentem, wykonawcą itd. Materiały plus
praca i zwrot równa się bilans niezwykle dodatni. Niebezpieczne jest, gdy
gminy próbują potraktować fundusz jako udział własny sołectwa w inwestycjach gminnych, bo to pozorne dawanie. Chodzi o proces, aby ludzie sami się
wzięli do pracy, zaprojektowali sobie konkretne przedsięwzięcie i je wykonali
korzystając z tego, że mają pieniądze na zakup usług, materiałów, urządzeń.
To jest wartość dodana, bo wtedy wchodzę w ścieżkę procesu odnowy swojej wsi i tak trzeba traktować fundusz. Dobrze by było, gdyby fundusz nie był
trawiony na „dokładki”, ale żeby dzięki niemu powstawała nowa jakość, nowa
wartość, nowa rzecz.

Dobre praktyki z funduszem sołeckim
SYLWESTER JÓŹWIAK, pedagog, od 15 lat dyrektor gimnazjum w Rysinach Kolonii, laureat konkursu „Wielkopolska Odnowa Wsi”

Wieś Rysiny Kolonia położona jest w gminie Kłodawa, powiat kolski, Prusy Wschodnie, wschodnia
część Wielkopolski. Wieś znacznie rozproszona,
gdzie przeważają gospodarstwa kilku- i kilkunastohektarowe. Mieszkańcy żyją przede wszystkim
z rolnictwa. Szkoła jest głównym ośrodkiem kulturotwórczym, można powiedzieć - centrum wsi.
Wokół najstarszej części szkoły toczy się życie całej wsi. Nie ma innych obiektów: remizy, świetlicy,
sklepu. Oświata rysińska ma swoją ponad 100-letnią tradycję, w tamtym roku był jubileusz. Dawni
mieszkańcy mieli świadomość edukacji, za czasów
zaborów edukacja odbywała się w domach prywatnych, trwała do wybuchu
II wojny światowej. Po II wojnie budynek poniemiecki został przejęty na cele
szkolne i służy do dzisiaj, później rozbudowany w znacznym stopniu, gdzie
obecnie uczy się 116 gimnazjalistów, wszyscy z terenów wiejskich.
Szkoła jest miejscem spotkań, zebrań wiejskich. Na zdjęciach widać jubileusz 100-lecia, na tym jubileuszu poza występami młodzieży gimnazjalnej
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zgromadzili się przede wszystkim mieszkańcy. Budowniczy tej szkoły lub ich
dzieci, zaproszeni goście, władze gminne, ludzie, którzy kiedyś pracowali
w tej szkole. Wokół szkoły wybudowano boiska, które powstały dzięki pracy
mieszkańców, pracowników szkoły. Tradycja pracy społecznej na rzecz środowiska, edukacji, szkoły przetrwała do dzisiaj.
W 2003 roku po wszystkich działaniach wspólnych z mieszkańcami i pracownikami szkoły powołaliśmy do życia Stowarzyszenie, żeby móc składać
projekty i pisać wnioski, sięgać po różnego rodzaju środki. Powstało Stowarzyszenie pod nazwą „Rozwój Lokalny i Edukacja w Rysinach”, którego jestem
prezesem. Piszemy projekty, zwłaszcza edukacyjne. Poza projektami fundujemy stypendia dla zdolnej i niezbyt zamożnej młodzieży gimnazjalnej. Są to
środki, które Stowarzyszenie wypracowuje dzięki festynom, zabawom. Organizatorami jest Stowarzyszenie i Rada Rodziców, która działa przy gimnazjum.
Corocznie wypracowują kilka tysięcy złotych. Środki wykorzystują na współfinansowanie stypendiów razem z Towarzystwem Samorządowym w Koninie
od 6 -7 lat dla grupy 5 -7 gimnazjalistów. To jedyne gimnazjum w powiecie
kolskim, które takie stypendia funduje. Wspiera funkcjonowanie szkoły, dofinansowuje wyjazdy i wycieczki uczniów. Łącznie z Konińskim Bankiem Żywności rozprowadzamy kilkanaście ton żywności dla uboższych mieszkańców
gminy. Współpracujemy z lokalnymi stowarzyszeniami, ze Stowarzyszeniem
z Korzecznika, Lokalną Grupą Działania „Solna Dolina” z Kłodawy. Rysują się
nowe szanse na poprawę infrastruktury w sołectwie Rysiny Kolonia.
Rok temu został uruchomiony program „Wielkopolska Odnowy Wsi”, sołectwo Rysiny Kolonia przystąpiło do niego. Dzięki temu, że istnieje Stowarzyszenie, został złożony projekt i wygraliśmy konkurs. W ramach projektu
pobudowano teren rekreacyjny, w skład którego wchodzi aleja spacerowa,
ławeczki, altana z grillem, oświetlenie i ogrodzenie terenu boiska. To wszystko
zrobili mieszkańcy z panią sołtys Eugenią Mikołajczyk pracując kilkadziesiąt
godzin społecznie. Bez wkładu mieszkańców trudno byłoby cokolwiek zrobić
samemu. Równolegle była możliwość przystąpienia do funduszu sołeckiego.
Gmina Kłodawa przystąpiła i sołectwo Rysiny Kolonia postanowiło wybudować plac zabaw za te pieniądze, usytuowany na terenie przyszkolnym. Wkład
pracy, wartość dodana jest bardzo ważna, zwielokrotnia to, co zostało wybudowane. Myślimy o kolejnych inwestycjach: boisku do siatkówki i zagospodarowaniu parku przyszkolnego.
Tematem prelekcji była integracja czy infrastruktura w sołectwie. Nie jest
możliwa infrastruktura bez integracji. Integrację widzieliśmy zarówno na początku przy przystąpieniu do realizacji tego projektu, jak i na koniec. Integracja w społeczności leży u podstaw dobrych, skutecznych działań infrastrukturalnych. Mieszkańcy włączający się w planowanie realizacji działań, czują się
współodpowiedzialni za efekty i traktują jak swoje dzieło.
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DARIUSZ MIKOŁAJCZYK, sołtys wsi Głodno
Jestem sołtysem na terenie gminy Rakoniewice,
powiat grodziski, Grodzisk Wielkopolski. Gdy zostałem sołtysem zacząłem organizować Dzień Dziecka
w swoim sołectwie, ale kiedy wszedł fundusz sołecki, nasza gmina zdecydowała się, aby urządzić
to święto ze środków funduszu. Wtedy zaproponowałem współpracę czterem sołectwom i wspólnie
zaczęliśmy organizować festyny dla dzieci. To jest
rzecz nietypowa, bo ustawa przewiduje, że fundusz
sołecki praktycznie działa tylko na terenie swojej
wsi, a my - można powiedzieć - spotykamy się na
przysłowiowej miedzy, jak mówi nasz sekretarz.
W gminie organizujemy wspólnie festyn dla dzieci i biorą w nim udział miejscowości: Cegielsko, Głodno, Rostarzewo i Stodolsko. Imprezę dla jednej wsi byłoby ciężko zorganizować, a dzieląc te zadania między cztery sołectwa możemy
wspólnie przygotować dla naszych dzieci naprawdę fajną. Jak widzimy (pokaz
slajdów - przyp. red.) mamy pokaz tresury psów, pokaz ratowniczej służby medycznej, ćwiczenia strażaków, dmuchane zamki, są napoje, kiełbaski, lody, słodycze, dorożka; wszystko dzieci mają u nas za darmo. To jest festyn, na którym
najmłodsi spotykają się na przełomie czerwca i lipca, więc urządzamy zabawę
z okazji Dnia Dziecka i powitania wakacji. Nasze miejscowości to: Cegielsko
- 177 osób, Stodolsko - 294, Głodno to jest moja wieś z 324 mieszkańcami
i Rostarzewo - 1651 osób. Tak się składa, że jestem pomysłodawcą festynu,
więc w tym dniu mieszkańcy z czterech sołectw zjeżdżają się do Głodna, nawet
z Rostarzewa, miejscowości o wiele większej od Głodna.
Tutaj fundusz spełnia drugie zadanie, faktycznie jest integracja i się jednoczymy, i można powiedzieć, że nawiązała się także współpraca sołtysów. Nie,
że sołtys działa tylko w swoim sołectwie, tutaj naprawdę zaczęliśmy współpracować, jako sołtysi razem pozyskujemy środki z innych źródeł, w tym
z gminnego funduszu walki z alkoholizmem. Korzystamy też z hojności sponsorów. Łączna kwota takiej imprezy to około 4000 zł, więc łatwo zauważyć,
że nie bylibyśmy w stanie sami zorganizować taką imprezę, a wspólnymi siłami możemy to zrobić. Teraz przedstawię slajdy. Naprawdę to wielka atrakcja, w niedzielę o godzinie 11 odbywa się msza, potem wszyscy ruszają do
Głodna, gdzie jest wspaniała zabawa dla wszystkich, dla dzieci i młodzieży.
Chciałbym jeszcze raz podkreślić, że współpraca sołecka dobrze się układa,
że się integrujemy. Coraz więcej miejscowości myśli o podobnej współpracy.
Organizujemy różne konkursy i zabawy dla dzieci, są pokazy antyterrorystów,
straży pożarnej i policji. Jest pokaz medyczny, czyli można powiedzieć to też
edukacja dla wszystkich. Teraz będzie trzecia edycja naszego festynu.
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Chciałbym odpowiedzieć pani przedmówczyni (Barbara Klimek – przyp.
red.), która mówiła na temat zebrań sołeckich, że sołtys często wychodzi
z projektem, a można by zorganizować dodatkowe zebranie i częściej naradzać się wspólnie z mieszkańcami. Przeważnie jest taka sytuacja, że sołtys
tak dobrze zna problemy wsi, że on może dzisiaj usiąść i na dziesięć lat napisać, jakie są jej potrzeby. Mogą być dodatkowe zebrania, jak najbardziej, ale
w tym pędzie naszego współczesnego świata jest ciężko dużo tych zebrań
organizować. A sołtys czuje puls wsi, bo mieszkańcy przychodzą do niego
z wieloma problemami. Jak w pierwszej kadencji zostałem sołtysem, to nawet
się przestraszyłem, ale jak się zdobędzie pewne zaufanie społeczne (kto jest
sołtysem, to dobrze wie), wtedy ludzie przychodzą z wszystkimi problemami
i my wiemy na bieżąco, co nasza wieś potrzebuje. Jeżeli chodzi o realizowanie zadań z funduszu sołeckiego, to naprawdę sołtysi z radą sołecką już
wiedzą parę lat do przodu, co by można było realizować.
Fundusz sołecki daje nam tylko furtkę, że jak byśmy prosili albo wnioskowali do burmistrza, no to potrafiłby on nasz wniosek odrzucić. A teraz dzięki
funduszowi nasza wieś czuje, że mogliśmy zrobić co chcieliśmy, a w innych
przypadkach burmistrz być może nie zdecydowałby się na realizację naszego
pomysłu. Jest bardzo ważne, że wieś poczuła teraz taką siłę, to powoduje,
że ludzie chętnie przychodzą pomagać, pracować społecznie. Czyli jest ten
wynik i efekt, i myślę, że jak fundusz tak zaczął działać, to wyniki będą bardzo
dobre. Jeszcze odniósłbym się stwierdzenia, że niektórzy sołtysi nie złożyli
w ogóle kosztów szacunkowych. To mi się wydaje aż niemożliwe z tego powodu, że w naszej gminie konsultujemy się z urzędnikami i praktycznie szykując wnioski cały czas współpracujemy z panią skarbnik. To jest cały czas
współpraca z sołtysem, praktycznie wszystko jest przygotowane i konsultowane ze statutem gminnym. Także ciężko powiedzieć, żeby było coś odrzucone w naszej gminie. Coś takiego nie zdarzyło się! Współpraca urzędników
gminnych z sołtysami jest na bieżąco prowadzona.

IWONA KLESZCZEWSKA, Departament Progra-

mu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego

Chciałam pokrótce opowiedzieć o programie
„Wielkopolska Odnowa Wsi” realizowanym na terenie naszego województwa, jak również o udziale
funduszu sołeckiego w tym programie. Może najpierw zacznę o programie „Wielkopolska Odnowa
Wsi”. Więc jest to oczywiście program w całości
finansowany ze środków budżetu województwa
wielkopolskiego. Podkreślamy to dlatego, że w na-
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szych wnioskach często się zdarza, że ktoś nam pisze, że ubiega się o środki
z Unii Europejskiej. Proszę państwa, to nie są środki unijne, to są środki z budżetu województwa wielkopolskiego, tylko i wyłącznie przeznaczone na aktywizację obszarów naszych sołectw. Realizacja programu odbywa się w oparciu o uchwałę sejmiku wojewódzkiego, wielkopolskiego, oczywiście.
Konkurs „Pięknieje Wielkopolska Wieś”, jest to jego druga edycja, ogłoszony w tym roku, promujący idee odnowy wsi, przeznaczony dla organizacji pozarządowych. Drugi konkurs pod nazwą „Wieś Wielkopolska Wsią Europejską” przewidziany na rok przyszły, będzie jak gdyby trzyczłonowy: na
najpiękniejszą miejscowość, najlepszy zrealizowany projekt, najlepszą stronę
internetową sołectwa, różne bloki szkoleniowe, konferencje promujące program, przedstawiające idee konkursu, działania uzupełniające.
W roku 2009 został ogłoszony pilotażowy konkurs pod nazwą „Wielkopolska Odnowa Wsi” i tutaj okazało się, że zainteresowanie sołectw jest ogromne.
Pomimo bardzo krótkiego czasu na przygotowanie wniosków zostało złożonych 148 projektów, w tym 131 projektów przez gminy, 17 wniosków przez organizacje pozarządowe. I jak tutaj część państwa na pewno, być może większość, być może wszyscy, wiecie, iż ocena tych wniosków jest dwuetapowa.
Najpierw oceny wniosków dokonują pracownicy departamentu, później tej
oceny dokonuje kapituła konkursowa, która ocenia wnioski pod względem
merytorycznym. Wyłonionych zostało 54 laureatów. W pierwszym pilotażowym konkursie fundusz sołecki stanowił wkład własny. Źródła finansowania
naszego programu są podzielone w ten sposób, że bardzo ważny jest udział
mieszkańców. Czyli mamy oprócz wkładu gminy, wkład mieszkańców, również tutaj są kwoty dotacji, które też stanowią źródło finansowania projektów.
W pierwszej edycji fundusz sołecki stanowił wkład gminy i dlatego beneficjenci nie podawali nam konkretnych kwot, które pochodziły z tego funduszu. Natomiast 37 laureatów posiadało fundusz sołecki, za który przy ocenie
formalnej były przyznawane punkty. Proszę państwa, tutaj jest tabela, która
ogólnie pokazuje, jakie sumy były przyznane podczas konkursu „Wielkopolska Odnowa Wsi”. Uczestnicy naszego konkursu wiedzą, że pierwszy etap to
są kwoty przeznaczone na przygotowanie projektów, natomiast ten drugi to
już etap realizacji.
Chcielibyśmy też pokazać kilka zdjęć ze zrealizowanych projektów. Gmina
Złotów, miejscowość Rudna - jest to teren rekreacyjny połączony z placem
zabaw. Gmina Krotoszyn tak samo teren rekreacyjny. Gmina Żerków - dom
tradycji. Proszę państwa, po prawej stronie gmina Koło, tutaj projekt dotyczył zakupu strojów ludowych dla zespołu z dwudziestopięcioletnią tradycją
„Kiełczewianki”. Panie się nam już zaprezentowały i myślimy, że będą jeszcze
długo się cieszyć z posiadanych strojów i długo jeszcze będą nam śpiewać.
Bardzo się cieszę, że Rysiny Kolonia przedstawiły swój projekt w całości, całą
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pracę, bo to też pokazało, jak wygląda na początku, ile trudu należy włożyć
w konkurs.
Drugi z konkursów ogłoszonych w tym roku, to „Pięknieje Wielkopolska
Wieś”. Jest to cel ogólny „Wielkopolskiej Odnowy Wsi” - pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na poziomie sołectwa. Proszę państwa,
sołectwa są najważniejsze dlatego, że ich mieszkańcy sami najlepiej znają
swoje problemy, najlepiej potrafią je zdefiniować. Jeżeli jeszcze biorą udział
w ich realizacji, to z doświadczenia wiemy, że później też inaczej odbierają te
projekty. Tutaj mieszkańcy mogą wykazać się bardzo dużym udziałem pracy
własnej, jeżeli chodzi o porządkowanie i przygotowywanie terenów, czy drobne remonty, które wykonują samodzielnie. Wiemy już, że w złożonych projektach ten udział jest często niewyobrażalnie duży, a zaangażowanie mieszkańców często bywa tak wysokie, jak powiedzmy, udział dotacji. W konkursie
pod nazwą „Pięknieje Wielkopolska Wieś” wpłynęło 143 wniosków, czyli 143
projekty, 103 projekty posiadały fundusz sołecki. Nie mam tutaj liczby gmin
dlatego, że gmina miała możliwość złożenia 4 projektów z różnych sołectw, ale
103 projekty posiadały fundusz sołecki. Za fundusz sołecki przy ocenie formalnej są punkty, jest to 5 punktów na 40, które można było otrzymać. Natomiast
fundusz sołecki jeszcze w tej edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”
stanowi wkład własny mieszkańców, czyli nie tylko jest tutaj praca własna czy
środki od sponsorów. I tutaj, jak powiedział pan Ryszard Wilczyński, fundusz
sołecki jest takim „motorem”, bo jeżeli mieszkańcy nie mają dofinansowania
z gminy, a chcą dokonać jakiegoś zakupu, to nie wystarczy tylko praca własna. Oni jeszcze mają pieniądze z funduszu sołeckiego i po prostu wierzą, że
to wszystko się naprawdę uda. W konkursie „Pięknieje Wielkopolska Wieś”
kwota z funduszu sołeckiego przeznaczona na realizację zadania wyniosła 580
008 zł. Taką kwotę z funduszu mieszkańcy deklarowali jako udział w realizacji
tych projektów. Niestety nie znamy liczby laureatów, prace kapituły konkursowej jeszcze trwają. Tak, że niebawem będziemy mogli przedstawić tę liczbę.

ANNA WIECZOREK,

animatorka Stowarzyszenia
Centrum Aktywności Lokalnej CAL

Witam wszystkich bardzo serdecznie. Pytanie,
które postawiłam w tytule („Aktywizowanie społeczności lokalnych – czy warto?” – przyp. red.))
- myślę, że nikogo nie trzeba przekonywać, że warto i że jednym z takich narzędzi, które umożliwia
aktywizowanie jest fundusz sołecki. I tak słuchając
przedmówców myślę, że moją prezentację trochę
przyśpieszę, ponieważ nie chciałabym się powtarzać. Może króciutko o samym stowarzyszaniu. Po-
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wstało przeszło 10 lat temu z inicjatywy osób, które chciały budować fundamenty społeczeństwa obywatelskiego. Najważniejsze projekty to: „Program
Rozwoju Bibliotek”, „Decydujmy razem”, znany na terenie Wielkopolski projekt, w którym uczestniczyło sporo sołtysek - „Akademia Kobiet Aktywnych”,
„Od pomocy do samopomocy”. Problemy, któż ich nie ma... Dzięki samopomocy i włączaniu mieszkańców, nawiązując do przemowy pana sołtysa (Dariusza Mikołajczyka – przyp. red.), wydaje mi się, że pomimo tego, że sołtys
wie, co jest potrzebne wsi, to umożliwienie mieszkańcom wypowiedzenia się,
czy danie im możliwości współdecydowania, jest jednym z czynników pobudzających, żeby aktywnie włączyli się w prace na rzecz sołectwa. Warunkiem
koniecznym do realizacji zasady pomocniczości jest aktywność obywatelska.
Nie ma jednej receptury, jak aktywować dane społeczeństwo, ale myślę, że
system wsparcia, edukowanie i informacje są wspólne. Więc może warto by
było tutaj razem z moim przedmówcami i ze stowarzyszeniem sołtysów usiąść
i pomyśleć o wspólnych działaniach aktywizujących naszą wieś.
Chciałam się skupić na promocji dobrych praktyk. Jest ogólnopolski konkurs dla animatorów społecznych im. Heleny Radlińskiej, to już piąta jego
edycja. Sam pomysł konkursu pojawił się po to, aby wypromować działania
osób, które podejmują pewne wyzwania, ale też dać im wsparcie. Patronka
konkursu Helena Radlińska już w XIX wieku odkryła, że w społecznościach
jest siła, zwłaszcza wiejskich. Czy państwo wiecie, że ona była założycielką kółek rolniczych? Pomysłodawcą konkursu jest stowarzyszenie CAL, od
4 lat we współpracy z Krajowym Ośrodkiem Europejskiego Funduszu Społecznego. Wśród dotychczas wyróżnionych animatorów są przeróżni ludzie,
nauczyciele, księża, no i wydaje mi się, że brakuje sołtysów. Więc jest czas
na to, żeby wypromować działających sołtysów. Dotychczas wyróżniono 31
animatorów z całej Polski. Co daje to wyróżnienie? Są to na pewno wyjątkowe
osoby więc formuła konkursu też nie jest standardowa. Każdy, kto staje się
laureatem konkursu, w następnych edycjach zostaje włączony w skład kapituły. Dla samych animatorów jest ważne, jak laureaci podkreślają, docenienie
i wyróżnienie działań, które podejmują na co dzień. Jest to też sygnał dla
społeczności lokalnej, że jednak ktoś często niezauważany robi bardzo ciekawe rzeczy. Wyróżnieni otrzymują statuetki oraz dyplomy podczas konferencji
w Warszawie. Wiem, że w przyszłym roku (2011 – przyp. red.) konferencja
odbędzie się w Centrum Kopernika w Warszawie. Tak więc miejsca uroczystości są ciekawe. Sylwetki laureatów są umieszczane na stronie internetowej
stowarzyszania CAL. Osoby wyróżnione są zapraszane na różne wydarzenia,
spotkania, konferencje, które dają naprawdę olbrzymie wsparcie dla osób
działających.
W poprzedniej edycji zostało wyróżnione Miejsce Inicjatyw Pozytywnych
„Kacze Bagno”, laureaci mieli swoje 5 minut w „Pytaniu na śniadanie”. I co
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mnie zdziwiło? Osoby wypowiadały się, mówiły o tym co robią, niestety redaktor nie bardzo rozumiał, o czym te osoby mówią i też dla niego było bardzo dziwne. No co, dostaniesz statuetkę, a po co ci to? –pytał. Myślę, że tutaj
jest taka przestrzeń jeżeli ktoś nie działa, to może niekoniecznie jest w stanie
zrozumieć, jak to ważne dla lokalnych społeczności. I teraz odnośnie tegorocznej edycji konkursu, zgłoszenia można składać do 7 stycznia, następnie
kapituła konkursowa, w skład której wchodzą dotychczas wyróżnieni animatorzy, będzie pracowała w styczniu i lutym, a w marcu odbędzie się konferencja, podczas której zostaną uhonorowani wybrani laureaci. Co trzeba zrobić
żeby zgłosić kandydatury? Wypełnić formularz elektroniczny, potrzebne są
rekomendacje dwóch osób, grup, instytucji i należy to wysłać w formie elektronicznej na wskazany adres. Szczegółowe informacje można znaleźć na
stronie: www.cal.org.pl, do której obejrzenia bardzo zachęcam.
Jak już wspomniałam, animatorzy to są przeróżne osoby mieszkające
w małych miasteczkach i w dużych, nauczyciele, dyrektorzy domów kultury,
ośrodków pomocy społecznej, osoby pracujące w bibliotekach. Pracujące
i z dorosłymi, i z dziećmi. Tutaj jeszcze dodam, że „Kacze Bagno” to jest
miejsce - stara obora zaadaptowana na centrum kultury, gdzie młode osoby
mogą rozwijać swoją twórczość, ale też mają przestrzeń do podejmowania
różnych działań. Pani Bagińska zajmuje się pracą z osobami starszymi na terenach wiejskich. Kolejna animatorka jest nauczycielką. Pani Górska zajmuje
się osobami niesłyszącymi. Jest kilku księży wśród laureatów konkursu, czyli
spectrum podejmowanych działań jest bardzo różne. Nie ma sołtysów, więc
zachęcam do zgłaszania się.

JERZY RATAJCZAK, prezes Powiatowego Koła Sołtysów w Śremie
Przysłuchując się tym wypowiedziom mógłbym
powiedzieć, że my już dosyć zrobiliśmy, może
by przestać, odpocząć trochę. To co się tutaj słyszy, to mnie się wydaje, że jest na co dzień, na co
dzień tak się powinno odbywać i tak się odbywa.
Chcę powiedzieć, że dziesięć lat temu założyliśmy
w powiecie śremskim stowarzyszenie sołtysów. 86
sołectw jest włączonych w to stowarzyszenie. Zostałem wybrany szefem stowarzyszenia. Pierwsze
kroki poczyniłem w kierunku starostwa, bo mówię:
z burmistrzami jest możliwe się dogadać w każdej
gminie, ale ze starostwem udało mi się to w 150
może 200 proc. Akceptacja starosty, że będzie pracował na rzecz sołtysów,
chociaż nie jest zapisane w żadnej ustawie czy wytycznych, że starosta ma
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obowiązek cokolwiek robić dla sołtysów. Przyjęliśmy za zadanie szkolenie
z najnowszych wieści dotyczących wsi, a przez sołtysów - z ochrony środowiska. To się udało. I proszę państwa, w tym roku mieliśmy jubileusz, obchodziliśmy dziesięciolecie działania stowarzyszenia sołtysów w powiecie śremskim
i współpracy ze starostwem. Nie ma roku i nie ma takich spraw, żeby starosta odmówił sołtysom pomocy. Organizujemy szkolenia dla sołtysów, piknik
dla wszystkich sołtysów z żonami czy z mężami, czy w jakim stanie kto jest.
Organizujemy współzawodnictwo czterech sołectw, czyli cztery gminy w powiecie, cztery sołectwa i to jest na zasadzie, że przez media lokalne wysyłane
są kupony, i na które sołectwo w danej gminie jest głosowanie, te sołectwa
wygrywają. Jest wspólnie urządzany festyn i współzawodnictwo sołectw na
temat znajomości powiatu. Sołectwa, które wygrają na terenie każdej gminy,
na następny rok organizują takie współzawodnictwo; przeciąganie liny, przepychanie ogromnej opony od ciągnika, rzut oponą, piłką i inne konkurencje. Rada sołecka współpracuje ze szkołami, organizuje festyny, wieczorki,
a z pieniążków zarobionych w czasie tych imprez fundujemy dla szkoły na
Dzień Dziecka np. zjeżdżalnie do zabawy.
A teraz przejdę do funduszu sołeckiego. Jest taka sprawa - wszystkie zapisy
uważałbym za pozytywne, tylko brakuje jednego. Dla miejscowości o dużym
potencjale mieszkańców jest możliwe fundusz wykorzystać, ale dla małych
miejscowości, gdzie przyjdzie 4000 zł, a nawet 2700 zł na wieś, pytam: czy one
co roku mają po dwie ławki robić? Dlaczego nie jest zapisane, że wsie mogłyby te pieniądze na rachunek nieprzepadający przenieść na następny rok. To
jest jedna rzecz. W mojej wsi jest ponad 700 mieszkańców, a w tym 80 proc.
pracowało w pegeerach. Mieliśmy salę widowiskową, gmina nam zabrała do
szkoły. Myśmy sobie na zebraniu wiejskim postanowili, że za 4 - 5 lat zbudujemy ładny amfiteatr. Jest przy szkole grunt gminny, ale burmistrz powiedział:
nie mogę przekazać na wieś, mogę tylko dać w użyczenie, a amfiteatru nie
jesteście w stanie wybudować przez 10 lat, bo was koszty zjedzą, a to trzeba
w jednym roku zrobić. Pytam się, czy myśmy zrobili
dobry pożytek z funduszu, że te pieniądze przekazaliśmy na dofinansowanie straży na zakup mundurów bojowych i obuwia. Wszystko na ten temat,
a wieś jest taka, jaka jest.

JAROSŁAW MACIEJEWSKI, sołtys wsi Rudna
Jestem sołtysem wsi Rudna, gmina Złotów, laureatem konkursu „Wielkopolska Odnowa Wsi.
I powiem tak, to spowodowało, że fundusz w mojej
gminie został uchwalony. Pokazałem, że wytrwa-
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łością i pracą dobrnęliśmy do tego, że zostaliśmy laureatami konkursu, my
jako wieś napisaliśmy projekt i ten projekt został uznany. Wójt, który do tej
pory negatywnie patrzył na utworzenie funduszu sołeckiego w naszej gminie,
stwierdził, że można go utworzyć, jeżeli chcą tego mieszkańcy. Uważam, że
fundusz sołecki powoduje naprawdę głęboką aktywizację społeczeństwa. To,
w jakiej formie go dzisiaj mamy, pewnie zostanie jeszcze wiele razy zmienione, ale to, że istnieje, daje nam szansę na współpracę z mieszkańcami. To, że
są grupy sprzyjające i grupy negatywne, jak w każdym społeczeństwie było,
jest i pozostanie. Trzeba umieć się w tym znaleźć, trzeba umieć negocjować,
a jest to umiejętność, która należy do sołtysa. Jeżeli sołtys tego nie potrafi,
często musi odejść.

Montaż finansowy sołectwa – odnowa i rozwój wsi
RYSZARD KAMIŃSKI, ekspert, prezes Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich
Obecny tutaj wojewoda Ryszard Wilczyński,
kiedyś tak bardzo zdeterminowany, przywiózł do
Polski ideę odnowy wsi i ona się zakorzeniła. Pan
senator Niewiarowski, poza innymi inicjatywami,
z determinacją zabiegał o fundusz sołecki, wspólnie wszyscy kibicowaliśmy temu pomysłowi, na
miarę swoich możliwości staraliśmy się pomagać. Myślę, że ta metoda, mimo wszystko małych
kroków, jest najbardziej skuteczna. Wymieniliśmy
w przerwie kilka uwag, że moglibyśmy próbować zmienić ten system, ustrój państwa, próbować przynajmniej bardziej radykalnie tak, żeby
upodmiotowić wspólnoty na najniższym poziomie zaczynając od sołectwa.
To nie jest zupełnie niemożliwe, bo takie przypadki są całkiem blisko nas. Za
naszą granicą wspólnoty samorządowe, znacznie mniejsze niż polskie gminy, mają znacznie więcej do powiedzenia. Są w wielu miejscach w Europie.
Gdybyśmy chcieli od razu prosić o duży kawałek tortu, to byśmy mogli próbować, ale chyba byłaby to walka z wiatrakami. Stąd jestem zwolennikiem
pozytywistycznego myślenia o tym, żeby dokonywać zmian na wsi na miarę
naszych możliwości. Aby wiejskie, lokalne wspólnoty dojrzewały, dorastały do
przemian, które są proponowane. Żebyśmy razem jako mieszkańcy wsi nie
zadławili się naszą wolnością.
Proszę państwa, patrząc na salę, myślę, że we własnym gronie powtarzamy sobie to dziesiątki razy, ale powiedzmy sobie raz jeszcze, że podstawą
naszego myślenia o tym, co się dzieje w sołectwach i w ogóle na najniższym
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poziomie, jest słynne podejście oddolne. Funkcjonuje zasada subsydiarności
- niech każdy odwołuje się do czego chce, czy do Unii Europejskiej, czy do
biskupa Kettlera, czy do Arystotelesa - tyle władzy ile jest to konieczne, tyle
wolności na ile to możliwe, tyle państwa ile jest to konieczne, tyle społeczeństwa na ile to możliwe na najniższym poziomie. Dajmy ludziom szansę. Dobro
wspólne powiększa się dzięki dążeniom jednostek do zaspokojenia ich indywidualnych potrzeb, ale pracując na rzecz innych i na rzecz dobra wspólnego
jednostki zwiększają swój dobrobyt. To są dwa uzupełniające się podejścia.
Miałem spotkanie z pięćdziesięcioma dyrektorami szkół rolniczych z Polski
i uzgodniliśmy, że w wielu dziedzinach są braki na wsi. Brakuje solidnego
przygotowania rolników do pełnienia funkcji rolniczych, np. w Wielkopolsce, w woj. kujawsko – pomorskim (gdzie mieszkam), ten system się zawalił,
w pewnym momencie przestał dobrze funkcjonować. Przekształciliśmy go
w taki sposób, żeby było może taniej, łatwiej, ale odgórnie, a później się okazuje, że mamy niby bardzo dobre rolnictwo i bardzo dobrych rolników, ale
nie ma kto ich wspierać, kto ich przygotowywać. Nasi rolnicy jako członkowie wspólnoty, sołtysi, mieszkańcy wsi, właściwie na naszych oczach w ciągu
kilku lat przestali pełnić dominującą rolę na wsi. W każdej miejscowości moglibyśmy przeprowadzić podobny test wśród mieszkańców, albo wśród tutaj
obecnych sołtysów. W mojej wsi, gdzie jest 55 numerów do podatku, mieszka
co najwyżej 5 rolników, którzy utrzymują się wyłącznie z rolnictwa. To jeszcze
dużo! Jest 30 proc. rodzin, które mieszkają na wsi i mają jakikolwiek związek
z rolnictwem. Wcześniej w prezentacjach dobrych praktyk, czy innych, wstawał wójt i mówił: nasza gmina jest typowo rolnicza. Dzisiaj, jak to mówi, to ja
zadaję pytanie, czy aby na pewno to nie jest opowieść sprzed paru lat, panie
wójcie? Czy nasza gmina jest rolnicza dlatego, że jest tam dobre rolnictwo
i produkcja rolnicza na Opolszczyźnie, w Wielkopolsce, na Kujawach, ale czy
w strukturze społecznej rolnicy ważą, znaczą, to już zastanowiłbym się, czy
aby na pewno? Zdarzyła się rzecz, nie wiem jak to oceniać, czy dobra, czy
zła, ale niestety obserwowana, na którą mogę za chwilę przytoczyć konkretne
dowody. Otóż rolnicy zachęceni czy wtłoczeni w system rywalizacji, szczególnie po wejściu do Unii Europejskiej, przez ostatnie dziesięć lat zaczęli pracować nad poprawą sytuacji swoich gospodarstw.
Pomimo wielkich dotacji, pomimo tego, że mamy największą możliwość inwestycyjną dla gospodarstw, bezsprzecznie na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, liczba prawdziwie funkcjonujących gospodarstw spada a ci, którzy
zostają przy rolnictwie, tak powiedzmy kolokwialnie, muszą być bardzo zajęci
tym, żeby poprawiać własny warsztat pracy, własne gospodarstwo. Czyli niestety, być może poza wyjątkami, (jeżeli na sali są wyjątki), będę się cieszył,
natomiast najlepsi rolnicy czyli liderzy gospodarczy nie angażują się w życie
wspólnoty. Albo nie tak bardzo są liderami - to dlatego pan sołtys (Jerzy Ra-
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tajczak – przyp. red.) przed przerwą powiedział, że poradził sobie ze starostą,
poradził sobie z radą jedną, drugą ale nie poradził sobie z nowymi liderami.
Powiedział o „nowobogackich”, ale pojawiają się w naszych wspólnotach
inne jednostki, inne osoby, które są opiniotwórcze, na które się ludzie oglądają, z którym mieszkańcy, ci starzy mieszkańcy mają obawy wejść w polemikę,
w rodzaj dyskusji. Tymczasem zaraz przejdziemy do rozmowy o wspólnym
wymyślaniu czy planowaniu przyszłości wsi łącznie z tymi „nowobogackimi”,
łącznie z tymi rolnikami, którzy ciężko pracują dzisiaj, żeby przetrwać pomimo
wielkich dotacji unijnych. Są zajęci swoim warsztatem pracy i nie za bardzo
mają czas uczestniczyć w naszych spotkaniach. Łącznie z tymi, którzy sprowadzają się na wieś i nie są „nowobogackimi”, tylko po prostu sobie miejsce
cichutkie, spokojne do życia znaleźli i traktują naszą wieś jako sypialnię. Jest
inaczej w naszych wsiach niż było jeszcze 10 lat temu.
Chciałbym na to zwrócić uwagę, bo zaproponowano mi, żebym mówił
o montażu finansowym, o pozyskiwaniu środków. Wszystko to ma związek
z przemianami, które dzieją się w naszych wspólnotach. Liderami pozyskiwania środków na wsi dzisiaj są rolnicy, którzy w latach 2002 - 2003 (tworząc
programy w okresie 2004 – 2006 obawiano się, że nie skorzystają nawet z dopłat bezpośrednich) przed wejściem do Unii Europejskiej mówili: nie chcemy
żadnych pieniędzy z Unii, nie chcemy, żeby nam tu ktoś przyszedł i nas wykupił. Zaraz po wejściu do Unii rolnicy powiedzieli: przecież to nie są żadne
ich pieniądze, to są nasze podatki, my po prostu bierzemy swoje. Tak i wzięli
wszystkie możliwe do wykorzystania pieniądze z okresu 2004 – 2006 z PROW
i SPO oraz dopłaty bezpośrednie, i bardzo dobrze. Rolnicy są liderami, liderami pozyskiwania środków dostępnych z UE, ale indywidualnie. W UE mamy
dziewięć milionów członków grup producenckich, a w Polsce w grupach producenckich jest 22 tys. rolników, z tego 13 tys. producentów chmielu i tytoniu,
którzy muszą być zorganizowani. Półtora procent rolników polskich działa
w grupach producenckich, nawet współpracy gospodarczej pomiędzy rolnikami nie widać. Trudno w związku z tym oczekiwać, żeby taka współpraca
odbywała się z nowymi członkami wspólnoty sołeckiej, którzy są „krzokami”
nowymi i to jeszcze „krzokami” posadzonymi dwa lata temu, w nowym domu.
Jak oni mają sobie zadawać trud, żeby współpracować z kimś zupełnie nowym, gdy oni teraz są zajęci. Nawet z sąsiadem wspólne maszyny bardzo
rzadko kupują.
Druga sprawa, o której warto powiedzieć w pozyskiwaniu środków, tworzeniu i myśleniu o montażu finansowym, są nowe stowarzyszenia. Z zaciekawieniem słuchałem wystąpienia na temat programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” i z zazdrością trochę, bo my wciąż nie możemy dopracować tego
w naszym województwie. A więc panie wójcie (Andrzej Olszewski – przyp.
red. ) liczę teraz na pana najlepszy wynik w województwie. To nie jest tak, że
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po prostu został wybrany, on ma najlepszy wynik w województwie i promuje
fundusz sołecki. Gratulacje! Natomiast zadanie ma teraz takie, żeby przekonywał sejmik i nowy zarząd województwa, kimkolwiek on będzie, żeby myślał
o promowaniu takich narzędzi, które uzupełniają to, co daje się z poziomu
ministerstwa i programów ogólnopolskich. Bo te programy, niestety, tutaj możemy z panem wojewodą (Ryszard Wilczyński – przyp. red.) dyskutować, są
w jakiś tam sposób sztampowe, jakbyśmy ich nie wymyślili zawsze są procedury, rozporządzenia unijne, wytyczne.
Przejdźmy do funduszu sołeckiego, a później do montażu, do myślenia
o tym, co jeszcze można zrobić. Proszę państwa, wziąłem kilka cytatów, które
ilustrują zjawisko, z którego się bardzo cieszę. Na Pierwszym Portalu Rolnym
(www.ppr.pl) 15 maja tego roku wpisano: „Mieszkam w gminie Mosina, która
od lat korzysta z funduszu tego typu jak fundusz sołecki. Nie są to wielkie
pieniądze i dzięki nim robione są małe, ale jakże potrzebne mieszkańcom
udogodnienia. Ważniejsze jest, że mieszkańcy dzieląc skromne środki czują
się częścią naszej samorządowej społeczności, tego uczucia więzi społecznej tak nam teraz potrzeba. Fundusz sołecki to najlepsza inwestycja. Rozumie to mądra rada, wójt, burmistrz. Ja mieszkam w takiej gminie, szkoda, że
mamy jeszcze tak mało patrzących w przyszłość włodarzy”. I tu jeszcze na
koniec taki przytyk: „tych w sejmie też”. Inny cytat z Witryny Wiejskiej (www.
witrynawiejska.org.pl), mojej ulubionej, przegląd dla aktywnych i mądrych ludzi, którzy chcą działać na wsi. Pan Zygmunt napisał 24 marca: „Fundusz
sołecki spełni swoje zadanie jeśli wieś stanie się autentycznie obywatelska,
jeśli każdą piędź ziemi uznamy w swoim sołectwie za równie ważną, jak swoje miejsce do spania, swoje łóżko i o każdym z tych kawałków zdecydujemy
wspólnie”. To jest sens tego, co mamy robić z funduszem sołeckim w podejściu oddolnym, natomiast sensem nie jest to, że mamy pozyskiwać czy też
dzielić jakiekolwiek pieniądze. Chciałbym powiedzieć, że z kolegami z Zenkiem Lewandowskim, który za chwilę opowie o propozycjach zmian i wójtem
Andrzejem Olszewskim rozmawialiśmy, że przesłaniem dzisiejszego spotkania do tych, którzy będą chcieli usłyszeć, są wybory rad sołeckich i sołtysów
na początku przyszłego roku (2011 – przyp. red.).
Wydaje się, że mogą bardzo pomóc, jeżeli znajdziemy mądrych włodarzy na
tym najniższym poziomie, którzy mogą stać się partnerami dla nowo wybranych wójtów i rad gmin. Myślę, że mnie wypada to powiedzieć, bo nie jestem
ani sołtysem, ani wójtem, że są dobrzy sołtysi i beznadziejne samorządy, które wszystko robią, żeby im przeszkodzić w pracy. Prawda leży jak zawsze po
środku. Podyskutowałbym z takim podejściem, że sołtys naprawdę dobrze
wie dobrze co przez 10 lat powinno się w sołectwie zdarzyć, i nie za bardzo
musi pytać ludzi, bo ludzie i tak nie mają czasu przychodzić na zebrania. Lepiej żeby sam zdecydował, bo wiele razy mu mówią o tym. Usłyszeliśmy tutaj
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manifest, w ramach którego podważamy funkcję wspólnego debatowania.
Uważam, że dlatego właśnie wójt, który wie lepiej, który jest mądry, którego
wybiera 70 proc. głosujących, musi jednak pytać, konsultować, prowadzić
dialog ze społecznością, w tym wypadku gminy. I tak samo sołtys ze swoją
społecznością i uznać, że oni czasem wspólnie podejmują demokratycznie
decyzje. Być może nie najmądrzejsze z listy trzech, czterech, które można
by podjąć. Wartością jest poczucie, że nie ktoś za nas wszystko zrobi, zdecyduje i wybuduje, tylko razem zdecydowaliśmy. Myślę, że rolą sołtysa nie
jest proponowanie rozwiązań lecz zorganizowanie procesu, w którym decyzja
zostanie podjęta.
Sugestie pani (Barbary Klimek i Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup
Obywatelskich - przyp. red.) dotyczące, że cała wojna o demokrację na najniższym poziomie sołectwa rozgrywa się na zebraniach wiejskich, że powinniśmy walczyć o jakość zebrań wiejskich, żeby nie było manipulacji, a zebrania były dobrze przygotowane z rzetelnymi rozmowami i solidnie spisanymi
w zrozumiały sposób wnioskami, są słuszne. Przytoczyła przypadek gminy
Damasławek w Wielkopolsce, gdzie wszystkie plany rozwoju sołectwa są zamieszczone na stronie internetowej zaraz obok planu rozwoju gminy. Podane
są terminy zebrań wiejskich, ogłoszone protokoły z zebrań. Proszę państwa,
to jest drobna rzecz, wszyscy mówią mamy Internet, mamy stronę internetową, zobaczcie sobie w Internecie - tam wszystko jest. Dzięki temu mamy
mobilizujące poczucie, że nie można byle jak przeprowadzić zebrania, trzeba je ogłosić i brać pod uwagę, że przyjdzie ktoś, kogo może niekoniecznie
chcielibyśmy widzieć na zebraniu. To nie jest przeciwko wójtowi, przeciwko
radzie soleckiej lecz w imię budowania pewnych standardów współpracy i relacji sołtysa z radą, wszystkimi mieszkańcami, samorządem gminy. To poważne traktowanie wszystkich partnerów. Wszędzie tam, gdzie będę mógł,
będę o tym mówił, upowszechniał. A propos wyborów sołeckich, zadbajmy
o nie, ponieważ od nas zależy i ode mnie też, bo ja również mieszkam na wsi,
i byłem kiedyś w radzie soleckiej, i uważam, że to nasza sprawa, w jakiej procedurze wybierze się sołtysa. Bywają takie wsie, gdzie mieszkańcy złośliwie
czy sarkastycznie mówią: „puszcza się beczkę z najwyższej górki w okolicy
i w czyją chałupę trafi, ten zostanie sołtysem.” Panie senatorze, właśnie dzięki
temu, że pojawiają się drobne środki do podziału, ludzie już tak nie powiedzą,
bo to nie będzie tylko robota, tylko zajęcie. Sołectwa, mając nawet drobny
grosz, dostają upodmiotowienie, czyli są powody, dla których jest czym zarządzać i dla których warto być w lokalnej władzy.
Nawiążę do odnowy wsi. Siedemnaście tysięcy obiektów będzie wyremontowanych w pięciu tysiącach miejscowości w ramach programu ogólnopolskiej odnowy wsi. To pół miliarda euro i większości przypadków jest to program inwestycyjny. Na kolejnym slajdzie napisałem: „pyrrusowe zwycięstwo
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odnowy wsi”, bo poza autentycznymi przykładami mamy sytuację, w której
po prostu to jest program inwestycyjny. Jeżeli gmina mówi: „działamy oddolnie, przystąpiliśmy do programu odnowy wsi, wyremontowałem świetlicę,
to zrobiłem i to jeszcze zrobiłem”, to jeżeli środki z dużej odnowy wsi będą
łączone z funduszem sołeckim, czytaj anektowanym funduszem sołeckim,
żeby dokończyć program odnowy wsi, to po prostu bez sensu. Chyba, że
zdecydowano tak wcześniej w wieloletnim planie, autentycznym, oddolnym
(tutaj za chwilę będą prezentacje na ten temat) planie odnowy tej miejscowości. To są niby niuanse. W gminie Kietrz na Opolszczyźnie, w powiecie
głubczyckim, pan burmistrz Józef Matela, został wybrany ostatnio na kolejną
kadencję w pierwszej turze być też może dlatego, że wszystko ma dobrze
poukładane w swojej gminie, zapamiętajcie państwo Kietrz www.kietrz.pl.
Zobaczcie w Internecie, bo warto śledzić dobre praktyki i do tego zachęcamy. Mówiąc o pozyskiwaniu środków, ważniejszy jest sam proces planowania: siadamy razem, dyskutujemy o przyszłości wsi niż wtedy, gdy zlecamy
urzędnikowi opracowanie dokumentu, a on bierze i siada do wyszukiwarki
Google czy innego narzędzia internetowego, najpierw ściąga sobie 5 planów,
a potem na ich podstawie dostarcza nam na zebranie wiejskie „bałwanka
internetowego”, a my mamy przegłosować i zatwierdzić ten dokument. Gdy
z Zenonem Lewandowskim zaczynaliśmy pracować w 1992 roku przyjeżdżali
do kraju Anglicy, Holendrzy, Francuzi i bardzo nas denerwowali, ponieważ
mówili: „słuchajcie, pieniądze nie są problemem, najważniejsze jest mieć dobry pomysł, dobry projekt, dobry budżet i to wszystko zrealizować”. Dzisiaj ja
tak samo bezczelnie, jak oni wtedy, mówię: „pieniędzy dostępnych dla aktywnych ludzi na wsi jest naprawdę mnóstwo, od Programu Kapitał Ludzki, do
„Odnowy i rozwoju wsi”, troszkę z funduszu sołeckiego, małe projekty z programu „Leader” projekty międzynarodowe, projekty Inicjatywy Wspólnotowej
INTERREG w ramach współpracy z Gruzją, Ukrainą itp. Natomiast nie jest tak,
że te pieniądze leżą i tylko trzeba napisać „zwracam się z uprzejmą prośbą
o przydział środków z takiego czy innego funduszu, z góry dziękuję, podaję
poniżej moje konto, proszę przelać”. Tak się nie dzieje! Trzeba zastanowić
się, po co nam te pieniądze? Dyskutowaliśmy, czy byłoby lepiej, gdyby nie
gmina, ale samo sołectwo rozliczało pieniądze z funduszu sołeckiego? Oczywiście, nie byłoby, bo dzisiaj sołectwa nie są przygotowane, żeby rozliczać te
pieniądze. Byłoby mordęgą gdyby cały proces obsługi finansowej funduszu
sołeckiego wzięły na siebie.
Budując montaż finansowy jestem gotów z każdym tutaj z państwa na sali
usiąść i zaproponować pieniądze na wasze pomysły, a wy powiecie, kto z waszej miejscowości będzie zajmował się rozliczaniem tych pieniędzy, kto u was
może być do współpracy z urzędem gminy. Jeżeli znajdziecie u siebie liderów
i partnerów, którzy wam rozliczą wydatki funduszu sołeckiego, czy to z gminy,

27

od FSoleckiego do.indd 27

2011-06-28 10:34:57

Od funduszu sołeckiego do odnowy wsi
Lokalnej Grupy Działania czy stowarzyszenia, to pomysły na finansowanie
dla konkretnej miejscowości na konkretne działania naprawdę znajdziemy.
Trzeba odwrotnie zaczynać montaż finansowy, to jest inżynieria finansowa,
obsługa czegoś, co wiemy, że chcemy zrealizować, a nie odwrotnie w zależności od tego, na co dzisiaj dają dotacje i pod te dotacje spróbujmy napisać
projekt. Tak nigdy nie wolno robić. Dziękuję.

Uwagi, propozycje zmian, nowelizacja Ustawy
o funduszu sołeckim
ZENON LEWANDOWSKI, konsultant
Na początek warto się zastanowić nad tym, czy
ta ustawa jest dobra? Czy realizuje cele przed nią
postawione? Jak wynika z wielu informacji i również głosów na tej sali - w dużej mierze tak. Czy
ustawa jest czytelna dla jej adresata? Walorem,
o którym parę osób tutaj mówiło jest to, że jest
prosta i w związku z tym łatwo zrozumieć, o co
w niej chodzi. Jeśli mogę nawiązać do mojego
życiorysu, kiedyś pracowałem w programie aktywizacji obszarów wiejskich, który był finansowany z Banku Światowego. Przez długi czas toczyła
się dyskusja z przedstawicielem Banku o tym,
dlaczego zapisy w tym programie są tak ogólne. Polacy ciągle dopominali się informacji, a czy można to zrobić, a czy można tamto, a może by
to doprecyzować. Przedstawiciel BŚ mówił, że to przecież właśnie ma tak
być. Zapisy są ogólne, ponieważ mają pomagać realizować rzeczy, które są potrzebne. Natomiast my staramy się wszystko dopowiedzieć, a być
może okaże się, że dopowiedzenia niekoniecznie czynią rozporządzenia
czy ustawy czytelnymi.
Czy ustawa sprawdza się w praktyce funkcjonowania społeczności wiejskich? Jest różnie, w niektórych środowiskach, które mają doświadczenia
związane z funkcjonowaniem funduszu sołeckiego nawet bez ustawy, czy są
tam już społeczności lokalne zaktywizowane, pewnie nie ma problemów, w innych jest gorzej. Problemy interpretacyjne występują, w różnych miejscach
pojawiają się różnego rodzaju interpretacje i to chyba na różnym poziomie.
W mojej gminie jest tak, że pani skarbnik rozdała sołtysom listę przedsięwzięć, na które można wydawać pieniądze. Oczywiście jest to prawo zupełnie powielaczowe, po prostu sprzeczne z tą ustawą, bo jak już mówiliśmy
wcześniej wszystko, co wchodzi w zakres działań gminy, de facto może być
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finansowane. Oczywiście z logiką i rozsądkiem, bo przecież nie chodzi o to,
żeby sołectwo robiło rzeczy nie wiadomo jak duże.
Czy mechanizmy finansowe są odpowiednio mobilizujące dla wdrażania
funduszu sołeckiego w gminach? Te ponad 50 proc. gmin, które wdrożyło
fundusz, świadczy o tym, że pewnie tak, choć w wielu gminach władze zastanawiają się. Być może zachęta finansowa jest za mała, ale wydaje się,
że raczej u podstaw tego, że gdzieś się funduszu nie wprowadza, leżą inne
czynniki np. niechęć do oddania części władzy w dół. Kolejne kwestie, które
warto by rozważyć to, czy liczba gmin, które wdrożyły ustawę, związana jest
ze stopniem aktywizacji lokalnej? Na ile społeczność wiejska aktywizuje się
dysponując funduszem? Dokładnie zostało uzasadnione, że to jest właściwy
cel ustawy. Opinie wyrażane przez wójtów, burmistrzów, prezydentów i radnych, jak oni traktują tę ustawę, są różne. Niektórzy twierdzą, że ustawa jest
niedobra, bo ogólna, nie wiadomo o co w niej chodzi. Kwestia problemów
interpretacyjnych, jak dużo ich jest i jakie jest ich znaczenie? Wydaje się, że
na ten moment nie ma aż tak wielu problemów, to by świadczyło o tym, że
ustawa może nadal funkcjonować w takim kształcie, w jakim jest. Metody
i modele wdrażania funduszu w sołectwach pewnie są różne i tutaj też nie
potrzeba szczególnie ingerować dlatego, że w każdej społeczności są różne
sytuacje i może nie warto tego odgórnie regulować.
Czy zmiany są potrzebne? Można by się zastanowić, czy zmiany, które
wprowadzą nowe mechanizmy zmienią te istniejące, czy trzeba pewne kwestie uporządkować, wyjaśnić czy ewentualnie dostosować do istniejącego
systemu prawnego lub rzeczy, które się będą zmieniały. Przedstawię kilka
obszarów, w których można się zastanowić nad zmianą. W paru miejscach
spotkałem się w z postulatem, że 30 proc. (zwrotu z budżetu państwa – przyp.
red.)) to za mało, że 50 proc. zwrotu dla najbiedniejszych gmin byłoby bardziej motywujące. Tutaj też muszę powiedzieć, że są gminy, w których nie
przyjęcie funduszu sołeckiego jest często uzasadnione tym, że zakres inwestycji jaki gmina podejmuje jest po prostu bardzo duży. W poprzednich latach
oszczędzano na różnych kosztach, czasami też na szkołach po to, żeby mieć
na wkład własny do inwestycji finansowanych z funduszy Unii Europejskiej.
Czasami 100 tys. zł to jest duża kwota, która może blokować zaplanowane wcześniej ważne inwestycje. Gdyby była możliwość zwiększania udziału
budżetu państwa, byłoby to bardziej motywujące. Postulat zwiększenia elastyczności wdrażania zadań z funduszu sołeckiego często pojawia się i na
tej sali już padł jakby oddolnie. Trudno jest zaplanować działania na przyszyły rok, właściwie do końca nie wiadomo jakie będą koszty, czasami jest
też tak, że pojawiają się nowe inwestycje, szersze, o których niekoniecznie
sołectwo wiedziało. Może się zdarzyć sytuacja, że pewne przedsięwzięcia są
niezasadne. Ale też są zdania przeciwne, żeby dobrze przemyśleć, czy dana
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inwestycja lub zadanie, jakie chcemy sfinansować, są potrzebne. Jeżeli jest
dobrze przemyślane to ono po prostu się zdarzy właśnie dlatego, że zostało
właściwie zaplanowane. Natomiast otworzenie furtki do zmian w trakcie roku
budżetowego może powodować wiele sytuacji trudnych to znaczy, że będziemy manipulowali, będą przy tym zbyt wielkie zmiany i to spowoduje wiele różnego rodzaju komplikacji. Kwestia upoważnienia, czyli delegowania części
zadań na sołtysa. Bo jest tak, że możemy powiedzieć, że zebranie wiejskie
uchwaliło, a urząd gminy realizuje i od tego jak urząd gminy zrealizuje będzie
lepiej lub gorzej, drożej. Bywa z tym różnie, na pewno naszym celem jest
doprowadzenie do takiej sytuacji, że społeczność się zaktywizuje, w związku
z tym im więcej rzeczy będzie się działo na poziomie wsi, tym lepiej.
Wobec tego jest pytanie, ile tej władzy można delegować na sołtysa?
Wiemy o tym, że nie można zdjąć z wójta, burmistrza, prezydenta odpowiedzialności za budżet, ale w trybie delegowania, upoważnienia można pewne
rzeczy zlecić sołtysowi np. kupowanie określonych materiałów na rachunek
gminy. Być może wpisanie tego do ustawy pozwoliłoby szerzej otworzyć
furtkę do samodzielnego działania sołectw, czyli przygotowywać je do tego,
żeby w przyszłości były bardziej samodzielne. Zmiana terminów i okresów
ustawowych bardzo często pojawia się w zapytaniach. Mówi się, że 7 dni
na ocenę wniosku to zbyt krótki okres, że dobrze byłoby wydłużyć do 14.
Jest też kwestia składania wniosku na koniec września, że to nie jest dobry
termin, że 15 października byłby lepszy, jak jest to standardem w przypadku
składania wniosków do budżetu gminy. Być może byłoby to bardziej korzystne właśnie ze względów praktycznych i wydaje się rzeczywiście mogłoby zadziałać. Zgłaszane są też postulaty, żeby zmienić regulację dotyczącą kwestii, że przedsięwzięcie jest przewidziane do realizacji na obszarze sołectwa.
Może się zdarzyć, że z pewnych względów poprawa jakości życia wymaga
dokonania określonych inwestycji obok, czyli niekoniecznie na obszarze sołectwa czy też dokonanie działań, które wykraczałyby poza obszar sołectwa.
To hamuje wiele inicjatyw. Nie można wykonywać takich zadań wspólnie z innymi sołectwami, chociaż dana inwestycja byłaby korzystna dla mieszkańców. To doprecyzowanie mogłoby być zgodne ze strategią rozwoju gminy.
Tutaj jest problem z interpretacją, czy dane zadanie jest zgodne ze strategią
gminy czyli z planem, który funkcjonuje. I tu jest wielkie pole do popisu dla
negatywnych ocen. Jeżeli pewne rzeczy nie znajdują się w tym dokumencie,
to można łatwo utrącić takie inicjatywy wykorzystując ten element. Wydaje
się też, że dalsze doprecyzowanie może spowodować duże komplikacje bo
mówiąc tak wprost i brutalnie, jeżeli ktoś nie chce realizować - myślę tutaj
o władzach gminy, o wójcie - zadania, to po prostu zawsze znajdzie sposób, żeby tego zadania nie zrealizować. Wprowadzenie dodatkowych elementów do ustawy może to jeszcze bardziej skomplikować. Także bardziej
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zależałoby nam na tym, żeby pracować nad współpracą między urzędem
gminy a sołectwem, a raczej nie wprowadzać dodatkowych elementów. I na
koniec kwestia udziału. Problem, który pojawia się od jakiegoś czasu dotyczący tego, czy fundusz sołecki może być wkładem własnym do innych
działań, w szczególności do osi IV Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Generalnie wiadomo, że może, natomiast w związku z tym, że rzecz nie jest
jednoznacznie rozstrzygnięta w ustawie, istnieje wiele interpretacji. Gdyby tę
kwestię jednoznacznie rozstrzygnąć to wydaje się, że efektem byłaby właśnie dalsza mobilizacja społeczności lokalnych do działania, ale też do myślenia bardziej strategicznego, czyli łączenia różnych środków, budowania
pewnych większych koncepcji, które dotyczyłyby perspektywy kilkuletniej.
Innymi słowy, te społeczności uczyłyby się po prostu działać w dłuższej perspektywie, a nie tylko na takiej zasadzie, że wydajemy pieniądze, jakie nam
przydzielono w ciągu roku. Dziękuję za uwagę.

JAROSŁAW LISIECKI, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pępowo
Chciałbym się skoncentrować na dwóch zagadnieniach: na konieczności tworzenia dokumentu
dla wsi czyli nad planem rozwoju miejscowości
oraz nad powołaniem grupy odnowy miejscowości. Plan odnowy miejscowości to dokument, który
powinien uporządkować, ukierunkować, wyjaśnić
wszystkim mieszkańcom jak nasza wieś za lat
10, 15 będzie wyglądać. To dokument, w którym
powinny być zawarte marzenia mieszkańców wsi
o swojej własnej miejscowości, który pozwala budować tożsamość naszej wsi i dokument w oparciu o który będziemy dążyli do poprawy jakości
życia. Uwzględnia rozwój infrastruktury tej niezbędnej, tej technicznej, ale
też infrastruktury społecznej; dokument, który określi waloryzację krajobrazu
i architektury, wpłynie na wartości niematerialne, duchowe, poczucie wspólnoty i odpowiedzialności. Ja się zupełnie zgadzam, bo należę do fanklubu
dr. Kamińskiego, że trzeba po prostu planować wspólnie z mieszkańcami,
trzeba uzgadniać. Jak praktyka wskazywała był ogłoszony termin naboru np.
do konkursu „Wielkopolskiej Odnowy Wsi” i te plany, które były wymogiem
formalnym powstawały dosyć prędko, mieszkańcy przychodzili nie do końca
zorientowani.
Zadaniem priorytetowym powinno być ustalenie wieloletniego planu. Możemy się nim posługiwać pozyskując środki z różnych źródeł. Mówimy: fundusz sołecki, a dzisiaj niejednokrotnie brakuje nam pomysłu na co byśmy

31

od FSoleckiego do.indd 31

2011-06-28 10:34:58

Od funduszu sołeckiego do odnowy wsi
chcieli wydawać pieniądze z funduszu. Jeżeli mamy ustalony z mieszkańcami plan długoletni, wtedy wiemy do jakiego stanu chcemy naszą wieś za lat
kilka doprowadzić. Wówczas nie będzie problemu, żeby podzielić na pewną
sekwencję kroków, jak będziemy do tego zmierzać. Fundusz sołecki, zgadzam się, niejednokrotnie dla małej wsi jest bardzo niewielki, ale jeżeli rozpoczniemy planowe działania to możemy go w jakimś czasie wdrożyć. Nie
jest konieczne kumulowanie środków w budżecie gminy, wtedy jednorazowo
będziemy te pieniądze wydawać jeżeli mamy taki plan rzeczywiście precyzyjnie określony. Ten plan pozwala sięgać do różnych źródeł finansowania
realizacji zadań, które w tym planie zostaną określone. Jak robimy taki plan
i co w nim powinno się znaleźć? Plan powinien scharakteryzować naszą
miejscowość. Mamy dane, mamy różne opisy, niejednokrotnie miejscowości
posiadają własne monografie. Warto sięgnąć do źródeł historycznych i opisać miejscowość, ten opis zostaje w rękach zebrania, czyli nie jest przedmiotem dyskusji. Dyskusja się rozpoczyna od analizy SWOT. Kiedy sami oceniamy, co stanowi siłę naszej miejscowości, w czym jesteśmy słabi, ale też
wypowiadamy się, gdzie możemy upatrywać naszych szans rozwojowych.
Musimy się też liczyć z pewnymi zagrożeniami. Analiza SWOT jest punktem
wyjścia, z analizy SWOT wynikają nasze przewagi konkurencyjne nad innymi miejscowościami. Z analizy SWOT może też wynikać, że mamy wyjątkową atrakcję czy jesteśmy wsią specyficzną, i wówczas możemy się pokusić
o zaproszenia dr. Idziaka, który nam pomoże z naszej miejscowości stworzyć wieś tematyczną jako główny motyw rozwoju. Po analizie SWOT bardzo
istotną rzeczą jest wytyczenie zadań, kierunków rozwoju i to też powinno się
dziać w drodze uspołecznienia naszego planu, czyli w drodze społecznej
dyskusji. Każdy głos w tej dyskusji jest ważny, także nowych mieszkańców
od dwóch lat mieszkających w naszej wsi. Posłuchajmy ich, bo oni wybrali
to miejsce, oni też chcą żyć na wsi. Z pewnością powinna nam przyświecać
w tym momencie taka zasada, żeby zachować nasz wiejski charakter. Nie
próbujmy importować na siłę rozwiązań z miast powiatowych czy wojewódzkich, a może ze stolicy.
Próbujmy w tym wszystkim zachować naszą odrębność i nasz wiejski charakter, żeby nie zgubić cech, które przyciągnęły, albo przyciągają nowych
mieszkańców, którzy chcą się u nas osiedlić. Żeby tego gdzieś nie zaprzepaścić. Kolejna rzecz to zadania. Układamy pewną sekwencję zdarzeń w planie, pokazujemy jakie zadania będziemy po kolei wdrażać, żeby osiągnąć
nasz piękny cel określony w planie rozwoju. Potem jest ułożenie harmonogramu działań, które zadanie pierwsze, które drugie, co w kolejności przez
tych 5 lat. Zachęcam, by planować przynajmniej na lat dziesięć. Jasne, że
nie wiemy, co się wydarzy za lat kilka, natomiast jeżeli nie będziemy w tym
planie za bardzo chcieli uszczegółowić, co się ma tam znaleźć, tylko po-
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każemy idee, to ta sekwencja nigdy nie straci na aktualności. Oczywiście,
plan rozwoju miejscowości to nie biblia i wiele zapisów może ulec zmianie
tak samo w drodze społecznej konsultacji. Nowe realia, nowa droga wojewódzka będzie wytyczona, coś się zmieni, czynniki zewnętrzne będą nas po
prostu przymuszały do zmian. Przy planie nie ma ręcznej manipulacji, pamiętamy, że jest to nasz dokument, który później przyjmujemy uchwałą. Warto te
zmiany wprowadzać w drodze społecznej konsultacji. Rośnie młodzież, oni
za chwilę też chcą dyskutować, zresztą ich wyobraźnia może nam pomóc aktualizować plany rozwoju miejscowości. Druga ważna rzecz, z jednej strony
mamy dokument, czyli plan rozwoju miejscowości na lat kilka, kilkanaście,
a z drugiej strony - kto się ma nim opiekować, kto powinien przy tym planie
tworzyć awangardę wiejską, która będzie wdrażać to rozwiązanie. Może doskonałe to za duże słowo, ale dobre rozwiązanie zostało podpowiedziane
w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”, żeby powoływać grupy
odnowy miejscowości.
Czy grupa odnowy miejscowości powinna być bezpośrednio utożsamiana
z radą sołecką? Moim zdaniem nie, powinno się do tej grupy zaprosić również tych mieszkańców, którzy z takich czy innych powodów, no chociażby jak rolnicy osiągając dobre wyniki w produkcji rolniczej, często nie mają
czasu żeby uczestniczyć w zwykłych zebraniach wiejskich. Natomiast mogą
mieć głos doradczy albo zebrać opinie grupy, która zwyczajowo na zebrania
wiejskie nie chodzi. O zebraniach wiejskich to państwu opowiadać nie muszę państwo doskonale wiecie, jak to jest. Rozpoczyna się o 19, w zasadzie
o 19:30, jest kilka osób, potem gdzieś tam około 20 zjawi się grupa, która
wzięła dopalacze przed sklepem czynnym do 21, przychodzi z zupełnie inną,
ustaloną pod sklepem opinią. Dojść z tym do ładu nie można. Dlatego moja
propozycja jest taka, żeby rozłożyć działania związane z zebraniem wiejskim,
z zebraniem mieszkańców, na kilka spotkań.
Praktyka pokazała, że plany odnowy miejscowości udawało się tworzyć
na dwóch, trzech spotkaniach, udało się również powołać grupy odnowy
miejscowości. Ma to być plan autentyczny, dzięki któremu będziemy mogli
sięgać po różne źródła finansowania naszych pomysłów zawartych w planie
odnowy miejscowości. Grupa ludzi, czyli grupa odnowy miejscowości posługująca się dokumentem, jakim jest plan, to moim zdaniem jest jedna z recept
na sukces na to, żeby na wsi żyło się lepiej. Ja ciągle zadaję pytanie uczestnikom takich spotkań: gdzie te plany powstają? Dlaczego państwo chcecie
odmalować świetlicę? Czy we wsi działa Koło Gospodyń Wiejskich, klub,
czy świetlica to miejsce spotkań? Właśnie dlatego trzeba nam odnowionego miejsca spotkań, czyli powstaje kluczowe pytanie, uzasadnienie wyboru
naszych priorytetów, dlaczego chcemy pewne działania podjąć w naszej
miejscowości.
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ANDRZEJ OLSZEWSKI
Jest wiele inwestycji realizowanych wspólnie z powiatem i województwem.
Sam nieraz robiłem inwestycje - z radą gminy, nie sam - które były realizowane w pasach dróg wojewódzkich czy powiatowych. Jest taka możliwość,
ale musi zapaść wcześniej odpowiednia uchwała rady gminy, że wyraża zgodę na zainwestowanie majątku. Więc dzisiaj wydaje się wątpliwe, że jeżeli
państwo podejmiecie decyzję o tym, że robicie chodnik czy kupicie materiał
na wykonanie chodnika, to czy rada gminy podejmie odrębną uchwałę, że
będzie to „zainwestowane”? Wójt może to zapisać, a później się okaże, że
z powodów formalnych nie będzie można zrealizować inwestycji. I tu państwo mówiliście o terminach, tak? Czemu do 15 września, a nie do 15 października? Szanowni państwo, nowa ustawa mówi, że budżet powinien być
wykonany, czyli przyjęty i uchwalony w roku poprzedzającym rok, w którym
będzie realizowany. W wyjątkowych sytuacjach do 31 stycznia. Chodzi o takie terminy, żeby był czas na zrealizowanie, 15 września skoro mówimy o terminie, w którym dostarcza się wnioski do budżetu do 15 września, a to m.in.
jest taki wniosek również do 30 września. I zobaczcie, co to powoduje: 30
września przynosimy, 7 dni na odrzucenie przez wójta, wójt odrzuca, potem
30 dni, żeby rada wprowadziła i później może się okazać, że w projekcie
budżetu, który musi być pokazany 15 listopada, to mimo wszystko się nie
zdąży. A rada gminy mogłaby go w formie autopoprawki czy samodzielnie
wprowadzić do budżetu. To chodzi o takie techniczne sprawy, 15 dni nie
robi dużej różnicy w mojej ocenie. Nie wiem dlaczego sołectwa czekają do
30 września i w ostatnim momencie podejmują uchwały o takim, a nie innym zadaniu. Już 31 lipca najpóźniej musicie mieć informacje od skarbnika,
ile pieniędzy należy się danemu sołectwu. Tak naprawdę 2 czy 1 sierpnia
można powiedzieć, że ”klepiemy” to zadanie. Co to daje? Takie wcześniejsze podjęcie decyzji daje więcej czasu, nawet jeśli się okaże, że decyzja nie
do końca była trafna. Koleżanka (Barbara Klimek – przyp. red.) mówiła, że
skosztorysowanie, oszacowanie kosztów nie do końca jest odpowiednie. Po
30 września nie można zmienić tego, co zostało podjęte. Nie ma możliwości
powrotu z terminami i zmianą zadania, i jego poprawieniem, żeby było dobre, np. istota jest dobra, ale koszty są złe. Wtedy się okazuje, że nie można
tego zmienić, a kiedy to zrobimy wcześniej, jest taka możliwość. Ta zmiana
byłaby porządkująca.

RYSZARD WILCZYŃSKI
Zwracam uwagę na język, wieś, sołectwo; robimy plan odnowy wsi i odnowę wsi po to, żeby wieś została sobą i zachowała wszystkie atrybuty wiejskości. Będzie się różnić od miasta, bo wtedy ma szansę. Jeśli nie różni się od
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miasta to nie ma żadnych szans. Koleżanka z Wielkopolski mówiła o operacjach, mówmy o inicjatywie obywatelskiej.
Fundusz sołecki nie jest od wszystkiego, od rozwiązania każdego problemu, np. budowy chodnika przy drodze powiatowej. To jest narzędzie, którym
możemy uruchomić projekt rozwojowy wsi tam, gdzie się daje. Żebyśmy się
nie „zawiesili” na chodniku. Brałem udział w wielu zebraniach wiejskich poświęconych budowie strategii wiejskiej i planu rozwoju wsi. W pewnej gminie
zaplanowano budowę domu pogrzebowego, budowali go aż 4 lata. Fundusz
sołecki nie jest więc od wszystkiego, tylko od tego, na co umówimy się z gminą. A jeśli się umówimy, to ma on pobudzić aktywność mieszkańców, poprawić ich życie życia i ma to być przedsięwzięcie gminne.

RYSZARD KAMIŃSKI
Jest czas: jesień – zima, by debatować z mieszkańcami. Liderzy wiejscy
wiedzą o tym, bo wtedy organizowane są szkolenia, spotkania. Wieś się zmienia, pojawiają się różni ludzie na wsi, którzy mają równe prawa z tymi, którzy
mieszkają w niej od lat. Trzeba z nimi pracować cały rok, a nie wtedy, gdy jest
czas na podejmowanie decyzji. Metodą jest budowanie partnerskich relacji
z gminą przez cały czas i pozyskanie chociażby jednego urzędnika, który będzie z nami stale współpracował. Konsultacje powinny odbywać się cały czas
z urzędem i samorządem, wtedy nie będziemy z zapartym tchem oczekiwali
na werdykt wójta czy burmistrza.

Problemy z rozliczaniem funduszu sołeckiego
GRAŻYNA WRÓBLEWSKA, prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
O tym, żeby środki funduszu sołeckiego mogły
być wyodrębnione, musi zdecydować rada gminy. Rada ma termin do podjęcia tej uchwały, jeżeli chodzi o budżet roku 2011, do 31 marca. Do
tego terminu uchwały winny być podjęte. Co wynika z naszych analiz, uchwał, które zostały w tym
terminie podjęte czy zostały przedłożone? Jeżeli chodzi o rok 2009, kiedy po raz pierwszy rady
gmin były zobligowane, czy mogły podjąć uchwały o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie bądź
uchwały o nie wyrażeniu zgody na wyodrębnienie
tych środków, to wyglądało to, biorąc statystykę pod uwagę, w Wielkopolsce
w następujący sposób. Łącznie zostało podjętych 183 uchwał w 2009 roku,
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a więc w pierwszym roku obowiązywania uchwały. Natomiast w 2010 roku
jest ich niewiele więcej -186. Czyli są takie jednostki, które w ogóle się w tym
temacie nie wypowiedziały. Jeżeli chodzi o wyrażenie zgody na wyodrębnienie w budżecie środków stanowiących fundusz sołecki, to o ile w 2009 roku
było 105 uchwał wyrażających zgodę, to w 2010 roku mamy tych uchwał
116. Natomiast o nie wyrażeniu zgody na wyodrębnienie w budżecie środków stanowiących fundusz sołecki w 2009 roku uchwał było 78, w 2010 jest
ich 70, czyli zmniejszyła się liczba rad gmin, które nie wyraziły zgody na
wyodrębnienie środków w budżecie. Natomiast generalnie zwiększyła się
liczba uchwał tych jednostek, w których te środki w budżecie będą wyodrębnione. Niepokojące jest, że jednostki samorządu terytorialnego nie zawsze
dochowują terminu 31 marca, że zdarzają się uchwały, które są podejmowane w terminie późniejszym. Niestety, w takim przypadku musimy podejmować działania nadzorcze orzekające nieważność takiej uchwały, jako podjętej z rażącym naruszeniem prawa, czyli z uchybieniem ustawowego terminu
jakim jest dzień 31 marca. Inny problem, który tutaj się pojawił, to również
sprawa w skali całego kraju – jaki organ jest właściwy do badania uchwał
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie tych środków czy
nie wyodrębnienia. W większości regionalnych izb obrachunkowych, a jest
ich 16 w kraju, RIO objęły swym nadzorem mimo, że w katalogu uchwał,
które artykuł 11 Ustawy o Regionalnych Izbach Obrachunkowych wymienia,
takie uchwały trudno zaklasyfikować do konkretnego rodzaju. Nie są to ani
uchwały budżetowe, ani zmieniające budżet, ani uchwały w sprawie trybu
prac nad projektem uchwały budżetowej, a tym bardziej uchwały w sprawie
określenia zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu, bo te środki nie wychodzą na zewnątrz jednostki samorządu terytorialnego, wydatkowane są w ramach budżetu. Zdecydowana większość RIO objęła te uchwały badaniem
w trybie nadzoru, w tym również nasza izba. Natomiast są 2 izby, i o dziwo
wojewodowie, gdzie były skargi na rozstrzygnięcia nadzorcze wojewodów,
Naczelny Sąd Administracyjny, Wojewódzki Sąd Administracyjny, łódzki na
przykład, nie zakwestionował właściwości wojewody łódzkiego do badania
tychże uchwał. Tak, że widzicie państwo, w toku działalności nadzorczej my
też pewne problemy mamy. Kolejne się jawią, choćby z nową ustawą o sporcie, ale to nie czas i miejsce o tym mówić.
Fundusz sołecki, ten wyodrębniony, nie jest jedynie formą wsparcia finansowego inicjatyw, które się w środowisku rodzą bo przecież Ustawa
o finansach publicznych z 2005 roku, która obowiązywała do 31 grudnia
2009 roku, jak i również nowa ustawa przewiduje, że w uchwale budżetowej
mogą znaleźć się inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu,
a zatem mogą się znaleźć także zapisy dotyczące środków do dyspozycji
jednostek pomocniczych. Bo wszędzie tam, gdzie pewne środki nie zosta-
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ły wyodrębnione w formie funduszu sołeckiego nie oznacza to, że sołectwa z takich środków z budżetu nie korzystają, czy nie mają zapisane, bo
korzystają z tej możliwości jaką jest zaplanowanie środków dla jednostek
pomocniczych, tak że niektóre jednostki taką formułę przyjęły. Nie dość
tego, niezależnie od środków wyodrębnionych jako fundusz sołecki, nadal
istnieje w naszej ocenie możliwość wspierania jednostek pomocniczych
poprzez planowanie środków do dyspozycji jednostek pomocniczych, czyli
tych, które będą zasilały przedsięwzięcia finansowane w ramach funduszu
sołeckiego. Natomiast to, co tutaj było podnoszone, terminy, które ustawodawca określił, są terminami wiążącymi i to wszystkie organy. Zarówno organy stanowiące, które podejmują te uchwały, jak również termin do
składania wniosków do burmistrza z projektem tego przedsięwzięcia czy
z wnioskiem, jakie przedsięwzięcie będzie w ramach tego funduszu realizowane wraz z kalkulacją kosztów. I również termin późniejszy, ten odwoławczy, do organu stanowiącego.
Jeżeli wójt, burmistrz nie uwzględni tego wniosku, to trzeba korzystać z możliwości jaką daje ustawa, czyli poprzez wniesienie odwołania do rady gminy.
I tutaj już rzeczywiście musi to być sensowne, merytoryczne uzasadnienie, że
to zadanie w ramach funduszu sołeckiego nie może być finansowane.
Jeżeli chodzi o wysokość środków, jakie w budżetach jednostek samorządu
terytorialnego w Wielkopolsce były planowane w ramach wyodrębnionego
funduszu sołeckiego to muszę powiedzieć, że w niektórych jednostkach są to
kwoty bardzo duże, sięgają nawet 800 tys. złotych, najmniejsze w niektórych
jednostkach były w granicach kilkudziesięciu tysięcy złotych, ale również po
kilkaset tysięcy nawet do miliona złotych. To przy budżecie danej gminy może
być spory wydatek i za tę kwotę określone wnioski czy inicjatywy mogą być
zrealizowane.
W jakich dziedzinach te przedsięwzięcia były realizowane? Głównie w dziale drogi, gdzie społeczność danej wsi, danego sołectwa inspirowała podjęcie remontu, naprawy drogi czy chodnika dla poprawienia warunków życia
społeczności. Następnie kultura fizyczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, oświata. W niektórych przypadkach także opieka społeczna, ale
to były kwoty niezbyt wielkie. Natomiast gros, to są właśnie drogi, kultura
fizyczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, czyli to, co ma służyć
poprawie warunków życia mieszkańców, no i oczywiście jest zgodne ze strategią rozwoju gminy. Tutaj padło stwierdzenie, że termin do 30 września jest
za krótki. Niestety, również organy wykonawcze mają swoje terminy i projekt
budżetu musiał być przedłożony, mimo trwającej kampanii wyborczej i wyborów do 15 listopada tegoż roku. Nie dość tego, w tym roku oprócz projektu
budżetu, organy wykonawcze były zobligowane przedłożyć po raz pierwszy
nowy dokument – wieloletni plan finansowy dla danej gminy, obejmujący co
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najmniej 4 lata, a jeżeli zobowiązania są zaciągnięte na okresy dłuższe, to
również na cały ten okres, na jaki te zobowiązania są zaciągnięte czy będą
zaciągnięte. I od razu chcę powiedzieć jedno, być może to już było tutaj także wskazywane. Mianowicie te wszystkie inicjatywy, które będą finansowane
z funduszu czy są finansowane w ramach funduszu sołeckiego, mają charakter roczny. Nie ma możliwości występowania o ustalenie w wykazie wydatków nie wygasających, przenoszenia na rok następny, kontynuacji tego
określonego projektu, ponieważ tak to wynika z ustawy. Kończy się rok, nie
zrealizowane kwoty wydatków wygasają. A zatem jeżeli nie uda się zrealizować tego projektu, to niestety wydatki zaplanowane w budżecie na ten cel
wygasają. I być może będzie kolejna inicjatywa w roku następnym, aby z takim wnioskiem występować. Były próby w ubiegłym roku, na etapie, kiedy po
raz pierwszy te wnioski były składane, aby to były właśnie wydatki ujmowane
w wieloletnich programach inwestycyjnych. Na taką możliwość nie zezwalały i nie zezwalają przepisy prawne. Ustawa wyraźnie stanowi, że ma to być
inicjatywa roczna. Natomiast co do wsparcia, budowy na przykład chodnika
przy drodze powiatowej, tutaj również mówimy – na zadania własne te środki
mają być przeznaczone, zgodnie ze strategią rozwoju gminy. Co nie oznacza, że gmina z powiatem w inny sposób nie może podjąć budowy chodnika
poprzez zaplanowanie w budżecie środków na pomoc finansową dla powiatu. Utrzymanie dróg powiatowych, a więc i chodnika powiatowego, jest
zadaniem powiatu. Gmina może w drodze pomocy finansowej, czy w drodze
pomocy rzeczowej, takie przedsięwzięcie realizować. A więc w tym momencie nie poprzez środki funduszu sołeckiego, ale poprzez inicjatywę zebrania wiejskiego kierowaną do rady, aby taki trud podjęto i inną ścieżką było
to finansowane. Oczywiście, warunkiem finansowania takiego zadania czy
udzielenia pomocy finansowej jest podjęcie przez organ stanowiący uchwały o udzieleniu takiej pomocy. Myśmy również wskazywali na szkoleniach
dotyczących projektu budżetu na rok 2011, że uchwały o udzieleniu pomocy finansowej powinny być podejmowane przed projektem budżetu, jeżeli
nie zostały podjęte jeszcze, to także przed realizacją, bo przekazanie tych
środków następuje na podstawie umowy zawartej z powiatem, która będzie
ściśle określała zakres tego finansowania, terminy realizacji, sposób rozliczenia się. Natomiast w toku działalności nadzorczej inny problem się pojawił
w okresie przedwakacyjnym czy nawet jeszcze we wrześniu, kiedy musieliśmy poprosić pana burmistrza czy przedstawiciela innej jednostki samorządu terytorialnego o złożenie wyjaśnień, jak to się dzieje, że wprowadzone są
zmiany w planie wydatków ustalonych w ramach funduszu sołeckiego dla
poszczególnych sołectw. W budżetach prezentowane to jest w ten sposób,
że w formie załącznika środki dla poszczególnych sołectw i w takiej szczegółowości jak uchwała budżetowa jest uchwalona, a więc w podziale na działy,
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rozdziały a nawet paragrafy czyli rodzaje wydatków. I co się dzieje, albo co
wolno w momencie, kiedy okaże się, że dane sołectwo realizuje np. 2 wnioski
w ramach tych środków, które dla tego sołectwa zostały zapisane. Okazuje
się, że środki zaplanowane w takiej szczegółowości, nawet do paragrafów,
w jednym paragrafie są niewystarczające a w innym jest powiedzmy nadmiar
tych środków. Co można zrobić? Tutaj również zarysowały się dwa stanowiska i sprawa otarła się o Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji,
które udzieliło wyjaśnienia dość ogólnego, pozostawiając to jakby potem do
rozliczenia – czy zostanie ta zmiana uwzględniona na etapie występowania
z wnioskiem o zwrot tej dotacji, środków w formie dotacji z budżetu państwa.
Myśmy stanęli na stanowisku, że takie zmiany są możliwe, takie rozstrzygnięcia były kierowane do tych jednostek, które te zmiany wprowadzały, z tym,
że nie może to być na inne zadanie, tylko w ramach danego zadania ale
poprzez przeniesienie między paragrafami. Musi to być poprzedzone uchwałą zebrania wiejskiego, które występuje z propozycją wprowadzenia zmian
w planie tego funduszu dla danej jednostki. Jednocześnie wskazywaliśmy,
zgodnie z tym wyjaśnieniem, być może jest ono znane, ale jeżeli nie, to ja je
chociażby w ogólnym zarysie przybliżę. Bo potem zmiany w budżecie wprowadza zgodnie z udzielonym upoważnieniem wójt, burmistrz czy prezydent,
a jeżeli takiego upoważnienia nie ma, to może te zmiany wprowadzić rada.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w odpowiedzi kierowanej
do jednego z burmistrzów wielkopolskich wskazało, że wyłącznie wójtowi,
burmistrzowi przysługuje prawo zgłaszania propozycji zmian w budżecie
gminy, np. na wniosek właściwego sołectwa po podjęciu stosownej uchwały
przez zebranie wiejskie. Należy także pokreślić, że organem władnym do
rozstrzygnięcia o tym, czy zasadne i celowe jest dokonywanie zmian w budżecie gminy (tutaj tym organem jest rada miasta), natomiast trzeba mieć
na uwadze, że ewentualna zmiana środków funduszu poza procedurami
przewidzianymi Ustawą o funduszu sołeckim, może skutkować uznaniem,
iż dane środki tracą charakter funduszu sołeckiego w znaczeniu ustawy.
Z pisma wynika, że organy gminy decydują o sposobie wykorzystania środków finansowych poprzez projekt i uchwalenie wykonywania budżetu. Jeżeli
uznają za celowe dofinansowanie inicjatyw obywatelskich w jednostkach pomocniczych, to mogą to zrobić zgodnie z zasadami wynikającymi z innych
obowiązujących aktów prawnych. Taka odpowiedź m.in. popłynęła do pana
burmistrza gminy Kłodawy. Z takim zapytaniem występowali również sołtysi,
a nawet burmistrzowie z innych stron kraju. Podobne odpowiedzi do tych
organów zostały kierowane. Zmiany są więc możliwe, ale trzeba się liczyć
z tym, że organ, który potem będzie to rozliczał, czyli wojewoda, może powiedzieć: nie, nie zostało to zgodnie z wnioskiem. W związku z tym w takim
zakresie zwrot dotacji czy ta dotacja będzie dla jednostki umniejszona. Tak
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wynikałoby z tej interpretacji. Proszę państwa, co dalej? Pragnę powiedzieć,
że kontrole, które będziemy prowadzić w przyszłym roku w odniesieniu do
gospodarki finansowej prowadzonej w oparciu o budżet roku 2010, na pewno będą poświęcone tym zagadnieniom. Czyli inspektorzy będą się tym rozliczeniom przyglądać, bo to już będzie po pierwszym roku stosowania, co do
poprawności i zmian wielkości środków, poprawności wyliczenia, ustalenia
i głównie rozliczenia. Ustaleń, że byłyby na ten moment nieprawidłowości nie
mamy, w tym zakresie mógłby tylko powiedzieć wojewoda czy jego służby,
czy faktycznie takie sytuacje miały miejsce.
Gdy fundusze wracają do gminy, zostają przyjęte na dochody budżetu
jednostki samorządu terytorialnego i nie wracają do sołectwa, bo w budżecie na rok następny będą planowane środki na kolejne inicjatywy i wnioski.
Natomiast to, co gmina odzyska to jest częściowy zwrot tego, co gmina
wyłożyła. Także tutaj nie zwiększy to puli środków, być może radni będą
tak szczodrzy i zaplanują wyższe środki. Bo przecież gmina może dołożyć
ponad to, co wynika z wzoru określonego ustawą z tym, że co rada wyłoży,
gmina wyłoży, to już nie możemy występować o zwrot w formie dotacji. Nie
celowe tworzenie rezerwy bo jeżeli już rada zdecydowała o wyodrębnieniu
funduszu sołeckiego to będzie on wyliczany dla poszczególnych sołectw
według tego wzoru. Natomiast jeżeli radni wystąpią z taką inicjatywą, państwo uzyskanie takie poparcie, żeby jednak niezależnie od tych środków
wyliczonych według tego wzoru jeszcze przeznaczyć większe środki, to nie
ma przeszkód. Ale nie ma w budżecie quasi funduszu czy quasi rezerwy.
To nie jest żaden fundusz celowy. To jest wydatek budżetu i tak jak każdy
inny wydatek podlega rozliczeniu, księgowaniu. Nie ma tutaj dowolności.
I wcale nie musi tak być chyba, że rzeczywiście tak to zostanie podjęte, że
oprócz tego rada postanawia zwiększyć te środki ponad to, co wynika z wyliczeń z przeznaczeniem dla poszczególnych sołectw. Ale ja już mówiłam
wcześniej, że przecież niezależnie od tego to jeszcze jako środki dla jednostek pomocniczych mogą być zaplanowane. Dzisiaj zmiana Ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie daje jeszcze jedną możliwość. Zmiana
tej ustawy w kwietniu wprowadziła możliwość finansowania określonych
zadań z budżetu dla lokalnych grup jako inicjatywy lokalne. Czyli grupa
mieszkańców może wystąpić do burmistrza, wójta z inicjatywą budowy np.
sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, drogi i przedstawić kosztorys. Całą obsługę będzie prowadzić urząd, bo te środki nie wyjdą poza budżet, z resztą
tak, jak i nie wychodzi fundusz sołecki. Nie łączy się to z finansowaniem.
Jeżeli gmina poprze taki pomysł i udzieli wsparcia w ramach inicjatywy
lokalnej to będzie kolejna możliwość finansowego zaangażowania budżetu
w określone problemy, które nurtują miejscowość, daną wieś, daną miejscowość.
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ELŻBIETA ŚWITNIEWSKA, sołtys Tarnowa, gmina Oborniki
Jest dobra wola 3 wsi, żeby wspólnie z funduszu sołeckiego sfinansować odremontowanie
i zaadaptowanie budynku na wspólną świetlicę,
włącznie z terenem rekreacyjnym dla 3 sołectw.
I wszystkie 3 sołectwa deklarują swój fundusz
sołecki na ten cel. Wiadomo, że przedsięwzięcie
będzie tylko i wyłącznie znajdowało się na terenie jednego sołectwa, ale oni mają dobrą wolę
podpisania porozumienia, że będzie służyło tym
3 sołectwom. Ponieważ te 2 wsie są bardzo malutkie, ta trzecia, w której miałby być ten budynek, jest zdecydowanie większa i oni wyrażają na
to zgodę, że to ma służyć tym 3 sołectwom. Jak można to rozliczyć? Jak
można podejść do tego? Czy gmina może takie przedsięwzięcie przyjąć,
taki wspólny wniosek? I jak to mogłoby w budżecie znaleźć swoje odzwierciedlenie?

GRAŻYNA WRÓBLEWSKA
Według mojej oceny taka możliwość istnieje. Tutaj przeszkód nie ma, tylko
muszą być uchwały zebrań wiejskich tych 3 sołectw ze wskazaniem, wspólne
opracowanie tego projektu i w częściach finansowanie. Każdy będzie miał
swój udział do wysokości tych środków, które dla tego sołectwa są przeznaczone. Ale jak mówię, musi tu być wola 3 sołectw wyrażona uchwałami zebrania wiejskiego, bo tak czy inaczej stanowi to własność gminy, prawda? Nie
jest to poza obrębem tej jednostki samorządu terytorialnego. Dla każdego
sołectwa w tym dziale, rozdziale, na te rodzaje wydatków będzie to zaplanowane, a potem będzie przedstawiony wspólny wniosek. Wniosek powinien
być przyjęty. Jest też możliwość odwołania. Nawet jeżeli odwołania od tych
wniosków rozpatruje rada, to rada czyni to jako całość, rozstrzyga w formie
uchwały. Uchwała także podlega nadzorowi z tym, że już nie przez regionalne
izby obrachunkowe.

RYSZARD WILCZYŃSKI
Jeszcze jest statut gminy. Statut gminy może iść daleko, może przewidzieć,
że dopuszcza tworzenie wspólnych przedsięwzięć. Może to zapisać dalej.
A jednocześnie można też przewidzieć ustrój dla bardzo dużych sołectw, które mają po parę tysięcy ludzi. Na przykład na Śląsku. To się wszystko daje
zrobić tak, jak pani prezes Grażyna Wróblewska zauważyła. Nasze instrumen-
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tarium prawne jest na tyle rozbudowane, że sobie powinniśmy poradzić pod
warunkiem, że się umówimy z gminą.

BARBARA KLIMEK
A czy ja mogę jedną rzecz dodać w kwestii tego partnerstwa? U nas też
się taki temat pojawił kilkakrotnie i konsultowaliśmy to z różnymi osobami.
Według interpretacji, którą my uznajemy za słuszną, nie może być wniosek 3
sołectw razem, nie może być takiego partnerstwa według ustawy, tylko mogą
być 3 osobne wnioski, które dotyczą tej samej inwestycji. To jest rozwiązanie
ustawowe, a nie statutu. To ustawa jest nad statutem, a nie odwrotnie.

RYSZARD KAMIŃSKI
Mając na myśli później rozliczanie tego wszystkiego, sugerowałbym w miarę możliwości podzielić tę inwestycję na etapy i każde sołectwo swoją część
wykonałoby. Żeby wyraźnie było napisane, jakie elementy tej inwestycji wykonane są z tych środków, bo jednak później przy rozliczaniu byłoby znacznie
łatwiej niż liczyć proporcją.

GRAŻYNA WRÓBLEWSKA
Chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz, że wydatkowanie jakichkolwiek środków niezgodnie z przeznaczeniem, czy ponad kwoty określone, potem rodzi
określone skutki. Będzie mogło również skutkować odpowiedzialnością za
naruszenie dyscypliny finansów publicznych, bo określone osoby podejmują
decyzję, co do wydatkowania czy do kierunków wydatkowania. A nie chciałabym, żeby z tego powodu akurat ktoś taką odpowiedzialność ponosił. Już po
przedłożeniu projektu budżetu na etapie uchwalania budżetu w tym zakresie
żadnych zmian wprowadzać nie będzie można. Te wnioski, które zostały przyjęte, złożone i przyjęte, one w projekcie budżetu muszą się znaleźć. Jako RIO
wydajemy opinie o przedłożonym projekcie budżetu. Te projekty, opinie do
świąt powinny trafić do jednostek samorządu terytorialnego. Co się zmieniło
w związku ze zmianami ustaw? Został wydłużony termin uchwalenia budżetu
na rok 2011, do końca lutego, bo zgodnie z Ustawą o finansach publicznych
budżet powinien być uchwalony przed upływem roku, przed rozpoczęciem
nowego roku budżetowego jako budżet roczny, natomiast w uzasadnionych
okolicznościach do 31 stycznia. Natomiast wyjątkowo ze względu na wybory
i nowych radnych, organy wykonawcze muszą się, tym dokumentom przyjrzeć, dlatego ten termin został wydłużony. Do końca lutego budżet musi być
uchwalony. Natomiast jeżeli w tym terminie rada budżetu nie uchwali, to wy-
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łączna kompetencja wygasa, budżet ustala dla danej jednostki regionalna
izba obrachunkowa i będzie to mogła czynić do 31 marca wyjątkowo w tym
roku, a normalnie zgodnie z ustawą do końca lutego. Także jeszcze niektóre
rzeczy mogą się zmienić, ale to co zostało już uchwalone, że środki mają być
wyodrębnione, wnioski zostały przyjęte w tym zakresie, już nic nie może zmienić. Właściwie począwszy od 1 stycznia możecie państwo już przystępować
do realizacji, bo podstawy gospodarki finansowej do czasu, dopóki budżet
nie będzie uchwalony, stanowi projekt budżetu. Ale w tej części projektu budżetu nic zmienić się w zasadzie nie może, nie ma prawa. Po Nowym Roku
określone przedsięwzięcia od razu mogą być realizowane.
Środki funduszu sołeckiego, czy w ogóle dla jednostki pomocniczej przeznaczone, wydatkowane są w ramach budżetu. Burmistrz, wójt wykonuje budżet,
on ponosi za niego pełną odpowiedzialność, dlatego ma możliwość udzielania dotacji czy zaliczek. Przepisy ustaw ustrojowych ani Ustawa o finansach
publicznych nie przewiduje tego, czyli sołtys może zakupić określoną rzecz,
ale bierze rachunek na gminę. Natomiast nie można mu przekazać pieniędzy,
żeby on płacił. Chyba, żeby dotyczyło kierowników jednostek organizacyjnych, dzisiaj jest możliwość korzystania ze służbowych kont płatniczych, ale
myślę, że akurat na tym poziomie one nie funkcjonują. Nie ma podstaw do
przekazania pieniędzy, technicznie może nabyć, bo tak to można rozpisać.
W przepisach wewnętrznych powinno mieć swoje uregulowanie: „dokonuje
na rzecz sołectwa w gminie takiej i takiej”. Ale przedkłada fakturę i płatność
musi być zatwierdzona przez skarbnika gminy i idzie z rachunku budżetu gminy. Nie ma możliwości przekazania środków na jakikolwiek rachunek sołectwa
takich rachunków. Zdaję sobie sprawę, że państwo macie wiele problemów,
czasami nawet wynikających z innych rozstrzygnięć dotyczących funduszu
sołeckiego, bo z inkasem podatków, czy z innymi sprawami. W wielorakich
funkcjach państwo występujecie i tych problemów może być dużo, ale dzisiaj
ich wszystkich nie rozstrzygniemy.

Wieś tematyczna
WACŁAW IDZIAK, socjolog, członek Sekcji Polskiej
Europejskiego Ruchu Odnowy Wsi i Małych Miast

Rolnictwo do tej pory wyznaczało rytm życia wsi,
rolnictwo było także podstawą więzi społecznych.
Kiedy ubywa rolnictwa na wsi, to ubywa razem
z tym podstaw tożsamości wsi, podstaw aktywizacji wsi. W wielu wsiach, które były uzależnione
w dużym stopniu od rolnictwa, może inaczej, które
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żyły z rolnictwa, dla których rolnictwo było podstawą, brakuje też okazji, żeby
się pochwalić. Kiedyś były targi, były pokazy zwierząt hodowlanych. Rolnik
mógł się szczycić tym, że zebrał więcej. Pamiętam po żniwach takie wyliczanki – u tego tyle sypało, u tego tyle. Telewizja zawsze mówiła, że są żniwa.
A teraz mało kogo już to obchodzi. Więc w takiej sytuacji rodzi się podstawowe pytanie, jak aktywizować wieś, jak zarabiać na wsi wobec tego, że te
dotychczasowe podstawy są słabsze.
Jednym z takich sposobów będzie wioska tematyczna, czyli taki sposób zajęcia się wsią, który polega na stworzeniu nowej specjalizacji. Do tej
pory najczęściej specjalizacja dotyczyła rolnictwa, rzemiosła. W niektórych
wsiach były fabryki, w związku z tym było się do czego odnieść, jeżeli chodzi o gospodarkę, było jak zaistnieć, jeżeli chodzi o aktywizowanie ludzi.
Teraz kiedy robi się dożynki, to też nie wiadomo dla kogo dokładnie. Jako
relikt przeszłości. Mówi się o tym, że gospodarkę rolniczą, gospodarkę przemysłową zastępuje gospodarka związana z wiedzą, emocjami, twórczością.
Można by w związku z tym spytać, czy wieś może w tej gospodarce zaistnieć? Można by sobie powiedzieć, wobec tego, że wieś jaką znamy, zmienia
się to trzeba by tę wieś na nowo dla siebie wymyślić. Kiedyś wymyślanie wsi
nie było potrzebne, bo stawało się to w długim okresie czasu, bo wynikało
z tradycji. Wieś była taka, jaką ją zastaliśmy. W epoce przemysłu wiele wsi
straciło rolniczy charakter, stało się wsiami przemysłowymi, a potem miastami. To była poważna zmiana. Teraz dochodzimy do kolejnej zmiany, gdzie
trzeba szukać nowego wyznacznika wsi. Z funduszy sołeckich, z odnowy
wsi najczęściej budujemy. I to pytanie, które już pan Kamiński zadał – ale po
co budujemy? Do czego nam się ma przydać? Jak nam się to ma opłacić?
Co będziemy robili w tych świetlicach? Do czego będą nam służyły place zabaw? Niekiedy pobudowane w szczerym polu, bo trzeba wydać pieniądze,
bo potrzebny jest plac zabaw. Można by powiedzieć, że ta nowa specjalizacja wsi czy jej temat rozwojowy to takie działanie sztuczne, polegające na
tym, żeby bronić społeczności wsi przed rozmyciem się, bronić przed tym,
żeby wszyscy z niej nie wyjechali. Dotyczy to szczególnie wsi w słabszym
położeniu. Te wsie przy mieście, wsie lepiej położone, obronią się. O wsiach
słabszych mówi się, że trzeba umożliwić przyjazd ludzi do miasta, żeby tam
mogli pracować, a te wsie w gorszym położeniu będą znikały i to jest proces naturalny. Możemy tak zrobić, ale jak mieszkam w takiej wsi, mi się
tam podoba, co zrobić żeby ona nie znikała? Co zrobić, żeby nie zasiedlili
ją mieszkańcy miasta, a mieszkańcy wsi pracowali w trudnych zawodach
w mieście? To sztuczne poszukanie czegoś, czym wieś ma się wyróżnić, to
także sposób na to żeby, można było powiedzieć: skąd jestem? Z jakiej wsi
jestem? Kiedy pytam studentów skąd są, to oni tak odpowiadają – mieszkam niedaleko Słupska, niedaleko Koszalina. A tak dokładnie? Ta nazwa
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nic panu nie powie. Żeby nazwa wsi coś komuś powiedziała, no to trzeba tę
wieś na nowo budować.
Św. Augustyn podobno powiedział, że miasto to ludzie, budynki i nadzieja.
Mamy ludzi, mamy budynki, ale na wsi coraz częściej brakuje nadziei. W tych
wsiach, o których mówię, w tych w trudniejszym położeniu. Gdyby ta nadzieja
była, to chciałoby się młodym wykształconym tam zostać. Jeżeli jej nie ma,
to uciekają. A jeżeli uciekają, to pomału ginie wieś. Pomysł na specjalizację
wsi, to pomysł na jakąś nadzieję. W tych wsiach, które się specjalizują, w tych
wsiach tematycznych widzimy już, że zaczyna przybywać mieszkańców, że
zdarzają się tacy, którzy mówią – ja tutaj wybuduję dom, bo tutaj jest ciekawie,
bo tutaj są fajni ludzie, bo coś tutaj się dzieje.
Może trochę o tym, jak te wsie tworzymy. Te wsie tworzymy wokół nowej
specjalizacji. Wtedy, kiedy stare specjalizacje przestają być istotne. To są
budynki gospodarcze, obory z dawnego PGR w Podgórkach, przeznaczone
do likwidacji, bo już niepotrzebne. Udało się je obronić i w tych budynkach
mamy teraz salę na 400 osób, największą w powiecie, w której odbywają się
imprezy, ale w których także organizujemy, np. kongres odnowy wsi na 400
osób, i to organizujemy siłami m.in. tej wsi. To może być nazwa wsi jak Aniołowo, to może być krajobraz wsi, to może być zabytek. Może być, że inna wieś,
w której mieszkańcy mają kościół, a kościół ma malowidło wyobrażające sąd
ostateczny, więc może wieś końca świata. W przyszłym roku chcemy zrobić
dużą konferencję, żeby przed 2012 rokiem zdążyć przed końcem świata.
Ważne jest, żeby podchodząc do tej specjalizacji szukać czegoś dobrego,
a nie prowokować do narzekania. Znaleźć coś, co ludzie potrafią. Nawet na
takim podwórku, którego gospodyni na początku się wstydzi, znajdujemy to,
że jest dużo zwierząt, że chodzą luzem, no i to podwórko jest potem, kiedy
uda się już zachęcić panią, która jest właścicielką tego podwórka, miejscem
zajęć. W tej samej wsi kuchnia, która ocalała, której nie przerobiono, więc jest
taka jak była 50 lat temu i w tej kuchni prowadzone są zajęcia. Najpierw zajęcia w gospodarstwie, potem zajęcia w kuchni, a potem zajęcia na łące, która
była zwykłą łąką, ale dzięki temu, że zaczęło się coś na niej dziać, stała się
wesołą łączką. Kiedy patrzymy na naszą wieś, to ten nowy pomysł na specjalizację to także sposób na to, żeby wieś zobaczyć jakby trochę inaczej.
We wsi, w której posadziliśmy labirynty nad rzeką Grabową, na łąkach, które
wypadły już z produkcji rolnej, labirynty powstały później także w przestrzeni
wsi. To jest miejsce, na którym kiedyś stał sklep GS-u. Tyle po nim zostało,
no i na tym miejscu namalowany został labirynt. Kiedy ktoś do wsi przyjeżdża
widzi przystanek pomalowany w labirynt i opleciony wikliną. Takie miejsce,
witajcie we wsi, to jest zobaczenie, że ta wieś może czymś się pochwalić.
Czymś dziwnym tak jak labirynty, ale przypominamy sobie to, że labirynty
były w tej okolicy jeszcze w XVII wieku. Labirynty typu pomorskiego. Że la-
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birynty były właściwie na każdym zamieszkałym kontynencie więc mamy też
do nich prawo. Kiedy we wsi Aniołowo tworzy się park, to wtedy to nie jest
już zwykły park, tylko zakątek aniołów. Wtedy trochę inaczej podchodzimy
do sprzątania tego parku i nie ma już takiej kolejności, że sprzątamy, potem
ktoś śmieci i znowu musimy sprzątać, bo w zakątku aniołów głupio jest śmiecić. A jak jeszcze w tym zakątku aniołów pojawią się mieszkańcy wsi Piekło
i razem z tymi z Aniołowa zaczynają się bawić, to już mają o czym pogadać,
o czymś nowym. Kiedy w Pogrodziu tworzy się „wioska dziecięca”, to wtedy elementy dziecięce pokazują się w tej wsi, a gniazda bocianów stanowią
osnowę gry terenowej, bo bociany i dzieci to jakoś tam pasuje. A w Pogrodziu
dlatego „wioska dziecięca”, że była tam porodówka, w której urodziło się ok.
3 tysiące osób i teraz te osoby pamiętając o tym zaczynają współpracować
z Pogrodziem. Dzięki nazwaniu wsi, dzięki wybraniu tego, co może na nowo
tworzyć tożsamość wsi. Wiemy jak może wyglądać plac zabaw. Już nie wieś
a miasteczko tematyczne, miasto wina – Poisdorf w Austrii ma plac zabaw
pasujący do wina. U nas może niezgodne by to było z przepisami, ale tam
bawią się w czymś, co przypomina butelki. Bawią się w tym, co związane jest
z winem. A wokół kościoła są tabliczki z cytatami z Biblii dotyczącymi wina.
A na budynkach domów są takie kształty wycięte, butelki 70 na 1,50 m i w te
butelki wpisane są obrazy, które są plonami plenerów malarskich, które w tej
miejscowości się organizuje. Wtedy cała miejscowość dostaje dodatkowego
wystroju, który wiąże się z głównym tematem specjalizacji. To wtedy dom kultury w tej miejscowości staje się miejscem kompetencji wina, a nie w ogóle
domem kultury, i wtedy jednym z zadań tego domu jest organizowanie imprez
dotyczących wina.
Byłem niedawno w tworzącej się „wiosce ptasiej” niedaleko Tucholi, w Borach Tucholskich. Tam postanowiono zrobić plener rzeźbiarski, ale nie taki
zwykły, tylko ptasi. Z tego co mieli u siebie na podwórkach, ze złomu, z kamieni, młodzi artyści z Krakowa, tworzyli rzeźby, całkiem dobre, ze smakiem,
które ustawiono w pasie drogowym. Bo był problem, czy ktoś się zgodzi,
żeby takie coś przy domu było na wsi. Na dokładkę powstał pomnik św. Franciszka - tego od ptaków. Powstała trasa im. Wyczółkowskiego, bo odkryto, że
Wyczółkowski wykorzystywał plenery z tych okolic w swoich obrazach. Kiedy
wioska Adamków dostała dodatkową nazwę – „wioska ptasia”, to wtedy ma
o czym rozmawiać z ornitologami, ma czym się zajmować. Wtedy rozmowy
wieczorne nie są już o wszystkim i o polityce, tylko także o ptakach. Powstają
nowe pomysły na to, żeby integrować mieszkańców wioski, ale także nowe
sposoby żeby zacząć zarabiać. Kiedy mamy się uczyć wioski tematycznej to
najlepiej robić to robiąc tę wioskę. Kiedy sadzimy labirynty to po posadzeniu
tych labiryntów mamy wykład na temat labiryntów na polu. Kiedy sami ten
labirynt posadziliśmy, to z przyjemnością i ze znawstwem słuchamy tego, co
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to były labirynty, do czego służyły, jak wyglądają, jakie są? Przy tych zajęciach
ciągle mamy do czynienia z czymś takim, że robimy coś nowego, robimy coś
innego i mamy w tym taką pociechę, że dzięki temu uplastyczniamy swoje
mózgi. Mówi się, że z wiekiem ubywa nam szarych komórek i to smutne; dobre jest w procesie dojrzewania to, że możemy dołożyć połączeń pomiędzy
tymi komórkami. Na różne sposoby ale najczęściej wtedy, kiedy zaczynamy
robić coś nowego, tańczymy, śpiewamy, żonglujemy, kiedy robimy rzeczy
naprzemiennie. Żeby zrobić coś nowego trzeba myśleć plastycznie, robiąc
coś nowego zaczynamy myśleć plastycznie. Wchodząc w nowe rzeczy robimy się bystrzejsi. Tutaj państwo macie obrazek ze stodoły w miejscowości
Karwno, województwo pomorskie. To miejscowość, w której zaczęliśmy pracować zespołem. Jest tutaj przedstawiciel tego zespołu pan Maciej Rodak,
który z nami pracował. Pracowaliśmy tam w sytuacji dość trudnej, to jest wieś,
w której GOPS chciał wreszcie coś zrobić. Już nie tylko zasiłki i nie tylko ciągłe interwencje, i nie tylko spisywanie ciągłej biedy tych ludzi. Przyszedł taki
pomysł po wizycie w Sierakowie – „wiosce hobbistów”, żeby coś podobnego
tutaj zrobić. Po 3 latach dopracowaliśmy się, bo ta praca nie jest taka przez
miesiąc, nie jest z roku na rok. Jeżeli mamy zaniedbania wieloletnie, ciągnące
się przez dziesięciolecia to, to nie można tak nagle tego zmienić. Więc po 3 latach dopracowaliśmy się podstaw „wioski fantazji”. W tej wiosce prowadzimy
różne zajęcia. Tu np. zajęcia dla młodzieży z Sochaczewa, która przyjechała
żeby mieć warsztat samby, ale przy okazji ćwiczyć z młodzieżą z Karwna bo
w Karwnie powstał zespół grający sambę. A nie było gdzie ćwiczyć, w związku z tym znaleźliśmy stodołę. Stodołę taką, jaka jest. Tu na użytek prezentacji
wyciąłem z obrazka jedną belkę podejrzaną, ale taka jest ta stodoła. Gospodarz chciał siano jeszcze zabezpieczyć, żeby się nie walało. Ale któregoś dnia
o dwunastej w nocy, kiedy to już nie samba, a taki spokojny jazz, tak sobie
leżymy na tym sianie, gospodarz mówi –tak fajnie na tym sianie się tutaj położyć, i tak słuchać tego. Gospodarz nas wpuścił do tego obejścia. Ci młodzi
spali na sianie, kręcili się po podwórku, pracowali w jego warsztacie i robili
razem z nim domki krasnali i drzwiczki do domków krasnali, bo w tej wiosce powstał park krasnali. Ten gospodarz był uczestnikiem szkolenia, ale nie
chciał chodzić na szkolenia, bo to według niego były głupoty. Kiedy przechodził przez park, który się stawał parkiem krasnali to prawie się odwracał, żeby
nie być posądzonym o to, że jest też wariatem. A teraz u siebie na podwórku
wpuszcza ludzi, prowadzi z nimi zajęcia, kolejno przerabia swoje komórki,
obórki na miejsca do zajęć. Przedtem był bezrobotnym, miał sporo problemów, a teraz jest przykładem dla innych w podobnym położeniu, że można
sobie zrobić nowy płot, bramę, że można samemu wyremontować. I ten proces wpływa nie tylko na niego, wpływa na sąsiadów, także na jego rodzinę.
Nawet na babcię, która do tej pory miała w zestawie 3 pytania, taka już leciwa
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kobieta. A teraz tych pytań ma więcej i tak jak wcześniej już nic nie chciała
robić to teraz ubiera fartuszek i zabiera się do pracy. Wpływa na dzieci, które
wcześniej wstydziły się ojca a teraz pomału, nie powiem, że są dumne ale
kiedy się mówi o ojcu, to nie odwracają głowy. Te procesy dotyczą nie tylko
tego jednego gospodarstwa. Te procesy dotyczą dzieci na wsi, które w szkole
różnie wyglądają, których w szkole mało kto pochwali, a niektóre siedzą już
po drugi rok w tej samej klasie, a tutaj mają okazję, żeby błyszczeć, mało tego
- prowadzić zajęcia. Można mieć 7 lat, ale kiedy nauczymy się rzemiosła, np.
filcowania i już to dobrze potrafię robić, to mogę uczyć innych. Tak szybko jak
jest to możliwe, bo wtedy kiedy uczę innych to razem zaczynamy stwarzać
społeczność, która się uczy. I w tej wsi i wielu innych wsiach nie jest to takie
dziwne, że młodzież chodzi po wsi i żongluje, jeździ na monocyklu, coś robi,
bo wcześniej siedzieli na przystanku, gdyż nawet nie było świetlicy. Taka zasada, żeby robić coś z niczego to jest umowne, że coś z niczego, bo zawsze
to jest z czegoś. To jest też myśl, która buduje. Myśl, która stwarza. Często
traktujemy myśl tak, że to jest niby nic. W gospodarce wiedzy zarabiamy na
myśleniu, a nie na uczeniu się. Może za długo się uczymy, a za mało myślimy
w szkole. Po 20 latach w szkole pytamy, co mamy robić? To jest smutne. A po
3 latach w szkole przestajemy pytać. To jest jeszcze smutniejsze.
To są zajęcia, które prowadzą mieszkańcy wsi. W rogu widzicie państwo
szafę. Ta szafa to jest muzeum. Nie było miejsca na muzeum, w związku
z tym zrobiliśmy muzeum w szafie. Tam jest dużo informacji, są zakamarki,
jest pokazana trójpolówka. Zadanie jest takie – grupa dostaje pytania, losuje
pytania, biegnie do szafy po odpowiedź, przybiega, bo dzieje się to w biegu,
z tą odpowiedzią i za dobre odpowiedzi dostaje cegiełki, z których na planie
opactwa buduje to opactwo. To jest fragment trasy cysterskiej zrobionej w 3
wsiach, bo kiedy zaczęliśmy prace z tymi wsiami to potem można było pójść
krok dalej i spytać – macie takie piękne, no nie aż takie piękne, macie takie
zabytkowe kościoły pocysterskie może byśmy coś z nimi zrobili. Wcześniej
nie było z kim o tym mówić, teraz już to można zrobić. No i w miejscu, które
kiedyś było chlewikiem, potem było warsztatem rzemieślniczym, teraz jest
miejsce do prowadzenia zajęć. A te zajęcia, które tutaj są, to są zajęcia z rysowania mandali. A tam w rogu są zajęcia do mierzenia, ważenia, bo tutaj
akurat są zajęcia z tego jak cystersi, jak w średniowieczu mierzono i ważono.
Do tego, żeby zrobić taką wieś, zacząć specjalizację, zrobić na wsi coś nowego, ciekawego, a potem to kontynuować bardzo potrzebna jest fantazja. Tutaj
państwo widzicie to samo gospodarstwo, którego stodołę wcześniej pokazywałem. I widzicie, że ten pan, który wcześniej wstydził się przejść przez park
krasnali zbudował w swoim gospodarstwie, na takiej samej podmurówce jak
w tamtym parku, taką dziwną budowlę. A potem odkrył w sobie zdolność do
rzeźbienia. A potem odkrył jeszcze, że może przenieść piec chlebowy, który
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gnił w piwnicy, naprawić go i zrobił to przy pomocy sąsiadów i ci sąsiedzi
odkryli, że to jest możliwe. W tej chwili ta wieś przygotowuje Mikołajki. Liczą
na to, że będzie tam 200 osób. Te Mikołajki robione są w dawnym jałowniku,
który nie ma jeszcze drzwi. Bo tyle mają, bo w tym co mają, próbują już coś
robić. Być może kiedyś uda im się zdobyć środki na to, żeby ten jałownik był
piękną salą. Ale na razie skoro mają jałownik, mają miejsce pod dachem, to
próbują go wykorzystać. Kiedy mamy taką budowlę, na początku nie wiadomo było po co to jest, to do tej budowli stworzona została opowieść. Ta
opowieść została zapisana na kartce i ta kartka może być sprzedana albo
opowiedziana albo sprzedana i ta kartka jest scenariuszem zabawy prowadzonej w tym gospodarstwie. W każdym razie chodzi o alchemika. Ważne jest
świętowanie, ważna jest zabawa, ważne jest pouczanie dzieci.
Skoro misja wsi, którą było żywienie narodu, staje się mniej atrakcyjna, dotyczy mniejszej ilości osób, to może (próbujemy tak robić w tych wsiach, które
współtworzymy), wieś będzie przestrzenią edukacji, terapii, twórczości i realności. Takiej terapii i takiej edukacji, w której można dotknąć, bo coraz częściej tworzone są przestrzenie wirtualne, nawet telewizory zapachowe, które
odciągają człowieka od realnego życia. I widzimy jak cierpi młodzież, która
pozbawiona jest realnego życia, realnej rodziny, zmuszona do uczenia się
nie wiadomo po co. Wieś prawdziwej zabawy i prawdziwego jedzenia, i też
prawdziwej pracy. I tu widzę szansę dla rolników, którzy jeszcze są rolnikami,
bo ich praca staje się już zabytkowa. I ta praca pomału też jest terapią i jest
to wykorzystywane w bardzo wielu gospodarstwach terapeutycznych, gdzie
praca w ogrodzie, praca ze zwierzętami, praca na roli staje się czymś, za co
teraz trzeba płacić. Jest to jeden ze sposobów na to, żeby obronić gospodarstwo, bo daje prawdziwe jedzenie i jeszcze prawdziwą pracę.

Wieś przyszłości
RYSZARD WILCZYŃSKI, Wojewoda Opolski
Jaką drogę musi wieś przebyć, aby stać się wsią
przyszłości, by przetrwać w zmieniającym się świecie, być żywotną i nie tylko nie tracić mieszkańców
na rzecz miasta, lecz stać się dla niego konkurencją? – pytał dr Ryszard Wilczyński.
Podkreślił, że mówimy o wsi przyszłości w kontekście procesu odnowy i możliwości regionalnych
programów odnowy. Fundamentem jest oddolność i przyjęcie odpowiedzialności za rozwój swojej wsi, gdyż społeczność, która nie traktuje jej jako
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wartości, nie ma szans na przeżycie. Tak jak nie istnieje wieś bez wspólnoty,
bo wtedy pozostaje tylko zabudowa i przestrzeń. Motorem sukcesu jest zaangażowanie ludzi, a reszta to wyłącznie wsparcie finansowe gminy, powiatu,
regionu, Unii Europejskiej.
-Wieś przyszłości bazuje na określonej strategii rozwoju i budowanym systemie wsparcia, m.in. na funduszu sołeckim, jednak bez wspólnoty, przywództwa i tożsamości rozpadnie się – mówił Ryszard Wilczyński. Ważna jest
specjalizacja wsi, pewien jej profil, nisza, na przykład wieś tematyczna, jakich
kilkanaście znajduje się na Pomorzu. Aby inni ludzie chcieli z nią kooperować
i do niej przyjeżdżać, mieszkańcy zarobili i w perspektywie jednego pokolenia wieś nie wyludniła się. Wieś przyszłości proponuje pewien obligatoryjny
kanon przedsięwzięć wyjęty z ogólnej strategii rozwoju oraz sposób zarządzania nimi warunkujący tożsamość, jakość życia i w konsekwencji pewien
indywidualny wizerunek.
Modelowa wieś przyszłości winna dysponować konkretnymi zasobami
materialnymi. Takim zasobem jest ogólnodostępna sala dostosowana do
przedsięwzięć szkoleniowych, wykorzystywana przez mieszkańców, w której nie ma ograniczeń w przeprowadzaniu zajęć edukacyjnych i szkoleniu
grup osób oraz czasu udostępniania. Odpowiednio wyposażona umożliwia
przeprowadzenie jednodniowego szkolenia dla minimum 25 osób. Znane
i podane do wiadomości są warunki jej udostępniania. Nowoczesna biblioteka, sala komputerowa z Internetem, funkcją telepracy i e-learningu
są ogólnodostępne, korzystają z niej wszystkie zainteresowane osoby.
W dniach i o czasie dla nich dogodnym, zarówno dla osób uczących się
i pracujących, jak i pozostałych. Warunki do telepracy i e-learningu stworzono dzięki nowoczesnemu wyposażeniu, oprogramowaniu, udostępnieniu aplikacji oraz stałej fachowej pomocy. Internet musi być dostępny dla
ogółu mieszkańców, strona www wsi pełni funkcję platformy komunikacji
między mieszkańcami, jest źródłem informacji o jej życiu i ofercie, wykorzystywaną dla celów publicznych, regularnie aktualizowaną, zawierającą
informacje o faktach i wydarzeniach z życia aktualnych, jak i minionych.
Bardzo ważny jest Dom Mieszkańców, miejsce spotkań społeczności wiejskiej i zorganizowanej pracy poszczególnych grup i środowisk wiejskich,
wspierane przez etatowych instruktorów i wolontariuszy. To autentyczne
centrum aktywności wiejskiej, najlepiej jako wyodrębniony budynek lub zespół funkcjonalnie powiązanych ze sobą pomieszczeń do stałej dyspozycji
mieszkańców, bez ograniczeń dla różnych organizacji, środowisk wiejskich
i grup nieformalnych. Zasady udostępniania Domu Mieszkańców są podane
do publicznej wiadomości. Z kolei Centrum Wsi jest funkcjonalnie wyodrębnioną i wizualnie identyfikowaną przestrzenią w strukturze miejscowości,
ma charakter reprezentacyjny i kształtuje jej wizerunek. Jest usytuowane
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w miejscu koncentrowania się codziennego ruchu i przebywania mieszkańców, wyposażone w infrastrukturę i urządzenia umożliwiające organizację
imprez w plenerze z udziałem ogółu mieszkańców, codziennie dostępne.
Wieś przyszłości musi mieć zorganizowane przywództwo będące organizacją pozarządową ze statusem osobowości prawnej lub dysponującą
możliwościami oddziaływania przez taką organizację, zarządzające rozwojem miejscowości przy zaangażowaniu ogółu mieszkańców. Przywództwo
to ma formalne umocowanie do prowadzenia procesu odnowy i rozwoju
wsi jako stowarzyszenie, rada sołecka lub grupa osób reprezentująca wiejskie organizacje, które uzgodniły między sobą formułę współpracy i współdziałania. Przyjmuje odpowiedzialność za rozwój wsi, co jest powszechnie
znane w społeczności wiejskiej. Ponadto wieś przyszłości posiada sprecyzowaną wizję rozwoju i aktualny dokument z określoną strategią, celami
i kierunkami działania w krótszej i dłuższej perspektywie czasu. Ma ustalone i wdrażane projekty wzmacniające tożsamość i życie wspólnotowe społeczności wiejskiej, rozwijające wiodący temat, kluczowy dla konstruowania
oferty wsi dla społeczeństwa. Przeprowadza inwestycje i przedsięwzięcia
kształtujące przestrzeń publiczną, budujące specyfikę wsi. Na tej zasadzie
w Podgórkach w woj. zachodniopomorskim, gdzie działa stowarzyszenie
rozwoju wsi, przekształcono budynki popegeerowskie, w tym oborę, na
ogólnodostępne sale, w których spotykają się mieszkańcy kilku miejscowości i odbywają ciekawe przedsięwzięcia, spektakle, spotkania. Przywództwo nawiązuje współpracę z partnerami zewnętrznymi, uczestniczy w różnych programach, realizuje wspólne przedsięwzięcia istotne dla realizacji
strategii rozwoju wsi.
W sieci wsi przyszłości są też zadania dla gminy, która musi podjąć konkretne działania na rzecz jej tworzenia. Przy udziale mieszkańców sporządza
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi i efektywny mechanizm wsparcia finansowego sołeckich oraz wiejskich inicjatyw. Ważne jest
wdrażanie praktyk upodmiotowienia sołectw, a więc współdecydowanie, samodzielna realizacja zadań, dysponowanie mieniem.
Dr Ryszard Wilczyński podkreślił znaczenie społeczeństwa informacyjnego
w rozwoju wsi przyszłości. W 2009 roku co czwarte sołectwo biorące udział
w programie odnowy wsi na Śląsku Opolskim miało swoją aktywną stronę
internetową i mogło komunikować o sobie. Akcja „Wieś przyszłości” jest realizowana w Programie Odnowy Wsi w województwie opolskim w latach 20072013.
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Podsumowanie
IRENEUSZ NIEWIAROWSKI
Szanowni państwo, ja rzeczywiście bardzo mam mało czasu na podsumowanie, ale ono cząstkowo było dokonywane w trakcie dyskusji. Tu nasi wspaniali prelegenci, goście odnosili się do wielu problemów i wysuwali wnioski,
które tak naprawdę powinny znaleźć się też w podsumowaniu. Pozwólcie, że
rozpocznę od podziękowań i tutaj w sposób szczególny podziękuję naszym
prelegentom, gościom. To są osoby z pierwszej półki, jak to się mówi, w całym kraju i myślę, że ta wiedza, którą reprezentują, jest bezcenna. Ale też jest
ważne, że czasami nawet jak mówimy do siebie to razem stanowimy pewien
lobbing, pewną grupę ludzi, którzy forsują potrzebne działania, żeby polska
wieś mogła wyglądać tak, jak o tym mówili poszczególni mówcy. I czasami
nam się udaje. Nie tak, jak byśmy chcieli i nie tyle, ile byśmy chcieli, ale czasami nam się udaje. Więc bardzo wam za tę obecność i wystąpienia dziękuję.
Dziękujemy za patronat Marszałkowi Wielkopolskiemu, panu Markowi Woźniakowi, za patronat medialny „Gazecie Sołeckiej”, z nadzieją, że to co nas
tutaj niewielu słyszało i miało możliwość wypowiedzieć, przeczytają dziesiątki
tysięcy sołtysów i mieszkańców wsi w całej Polsce. Oczywiście dziękuję tym
instytucjom, które wsparły nasze spotkanie. To jest Regionalny Sekretariat
KSOW-u w Urzędzie Marszałkowskim, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
w ogóle, a także firmie Polkomtel. Na początku zadawaliśmy sobie pytania,
czy fundusz sołecki budzi odpowiednią, właściwą aktywność? Jak przejść
z funduszu sołeckiego do odnowy wsi? Co przeszkadza i czy należy nowelizować ustawę o funduszu sołeckim? W uproszczeniu i tak pokrótce. Myślę, że
w trakcie dyskusji, czy tutaj obserwacje, które przedstawili prelegenci a także
osoby, które praktycznie w swoich wsiach realizują ten fundusz. I te osoby,
które tu mówiły przy mównicy, ale też i państwo w czasie dyskusji. Nie popełnię błędu mówiąc, że również są słabości w nas samych, czyli w naszym
społeczeństwie, w społeczeństwie obywatelskim, które nie jest doskonałe.
Jest dużo bierności, oczekiwań, że zrobi ten czy ktoś inny, że gmina wszystko
załatwi, i tak dalej, itp. To można rozszerzać i mnożyć. Wynika też, że mamy
dość małą znajomość prawa i nie tylko samego funduszu sołeckiego i Ustawy
o funduszu sołeckim, bo on był tak pisany, żeby był jak najprostszy i najmniej
budził problemów. Pani Barbara Klimek mówiła o funduszach, o statutach,
o braku wiedzy na temat budżetu czy prawa samorządowego. Nasze dyskusje, i w ogóle dzianie się wokół funduszu sołeckiego, pokazują te słabości. To
też dobrze, że pokazują słabości i należy się z nimi zmierzyć. Myślę, że trzecia
konstelacja to jest to, że władza, różne władze, parlament uchwalił ustawę ale
też rząd, samorządy różnych szczebli coś uruchamiają, wprowadzają, proponują, ale nie koniecznie później się tym należycie interesują. Pewnie bardziej
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by chodziło tu o centrum. To jest taka ważna obserwacja, bo z wystąpień, czy
pana wojewody Ryszarda Wilczyńskiego, czy pana Wacława Idziaka, czy innych mówców wynika, że to są dość skomplikowane długo trwające procesy,
które wymagają pielęgnacji i wsparcia. Więc jakie wnioski?
Zacznijmy od pytania, które było dla mnie najważniejsze – czy jest potrzebna
nowelizacja? Były głosy, że nie koniecznie ale były głosy też, że tak. W związku
z tym można wyciągnąć wniosek, że nowelizacja jest potrzebna, ale z pewnym
zastrzeżeniem, że nie musi nadmiernie regulować, że nie rozwiąże problemów,
które w znacznie większym stopniu gdzie indziej można rozwiązywać, choć
nie za jednym pociągnięciem pióra. Ale myślę, że mogłaby nieco wzmocnić
i usprawnić to narzędzie. Nie będę się odnosił szczegółowo do poszczególnych postulatów czy wniosków. One były przedstawione przez wszystkich
mówców, ale szczególnie pana Zenona Lewandowskiego. Chociażby jeden
wymienię, że może warto pozwolić radzie gminy uchwalić przyjęcie funduszu
sołeckiego nie na rok, ale na dwa, trzy, cztery lata nawet. Ale w taki sposób,
żeby zebranie wiejskie odbywało się co roku, bo nie możemy utracić tego, co
jest ważniejsze jak samo konkretne działanie lub to, że właśnie jest uruchamiana aktywność ludzka i buduje się przez to kapitał społeczny. Warto o tym
myśleć i wkrótce taką inicjatywę podejmiemy. Z dyskusji wynika, że nie mniej
a może nawet ważniejsze są te działania, które tworzą systemy wsparć i tutaj
szczególnie było to podkreślane. Ja się pod tym podpisuję, wsparcie na poziomie województwa samorządowego i to rzeczywiście jest dość smutne, że
tak powoli poszczególne województwa, poszczególni marszałkowie wchodzą
w tworzenie całego systemu, który wspomaga różne aktywności. Ale te systemy winny działać i na poziomie powiatów. Choć tutaj była o tym mowa, mimo,
że powiat nie ma w swojej działalności takich obowiązków. Jeśli wierzymy,
a myślę, że wierzymy, że fundusz sołecki, odnowa wsi i tego typu działania są
potrzebne i przynoszą wiele, wiele zysków, także tych niematerialnych, bo budują społeczności lokalne i mogą tę wieś w dużym stopniu w ocalić, to może
warto było pomyśleć o takim funduszu jak FIO (Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – przyp. red.), nie z żadnych pieniędzy unijnych, które są, za chwilę ich
nie będzie, będą się zmieniać, tylko z budżetu państwa. Może warto myśleć
o takim budżecie, który by wspierał i tworzył zaplecze dla takich systemów
wsparć, działań na rzecz konkretnych rozwiązań w poszczególnych wsiach,
ale też tworzeniu tych systemów nawet na poziomie województwa. Więc potrzebne są działania propagujące dobre przykłady, dobre praktyki. skuteczne
i żeby to było masowe, i dostępne dla wszystkich. I tu pan wojewoda część
swojego wystąpienia skoncentrował się na Internecie. To jest też ogromnie
ważne. Czyli z jednej strony, żeby tym narzędziem na wsi łatwo i swobodnie
się posługiwano, a z drugiej strony, żeby poprzez Internet docierały treści,
które są bardzo pomocne. Tak nawiasem mówiąc próbujemy w Krajowym
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Stowarzyszeniu Sołtysów, w ogóle w stowarzyszeniu, w naszym ruchu stowarzyszeniowym sołtysów uruchomić takie narzędzie, ma się nazywać „Nasza
wioska”. Ale to jest tylko działanie jednej organizacji pozarządowej, która ma
bardzo ograniczone możliwości. Myślę, że takie działania są potrzebne, czujemy, że one są potrzebne. Bo przecież ciągle wisi nad nami niebezpieczeństwo
polegające na tym, że „rozwój” coraz szybciej następuje. Warunki w świecie
zewnętrznym tak się zmieniają, tu była mowa o liczbie rolników w niektórych
wsiach, że jest ich kilku. Nie uruchamiając na czas, albo ze zbytnim opóźnieniem te działania spowodujemy, że w wielu miejscach straty będą bezpowrotne i wieś zatraci swój charakter. Nie będzie mogła czerpać korzyści dla siebie
i dla innych z zachowaniem tego, tych wartości, które wieś ma w sobie i na
których, mówiąc tak interesownie nawet może w przyszłości żyć. Więc mam
nadzieję, że to nasze spotkanie również w niewielkim, czy w większym stopniu
taką rolę odegra, żeby zdążyć na czas.
Chcę też wspomnieć o inicjatywie ustawodawczej dotyczącej zrzeszania się.
W Senacie wkrótce ujrzy ona światło dzienne. Na pewno ułatwi organizowanie się szczególnie mieszkańców wsi w stowarzyszeniach. Jedna z propozycji
w tej ustawie mówi, że wystarczą 3 osoby, żeby założyć stowarzyszenie, a nie
15 jak jest dzisiaj. Więc ustawodawca myśli, żeby łatwiej było, ale tak naprawdę zadecydują poszczególni ludzie, liderzy wiejscy, społeczności wiejskie.
Dziękuję raz jeszcze sponsorom i osobom, które patronowały naszemu
spotkaniu. Proszę zaglądać na nasze strony internetowe (www.gazetasolecka.pl, www.kss.org.pl, www.funduszesoleckie.eu. Tam będziemy zapraszali
do dyskusji na ten temat, do zgłaszania uwag i myślę, że one będą pomocne
w znajdowaniu rozwiązań, a także w nowelizacji Ustawy o funduszu sołeckim,
jeżeli dojdzie do skutku. Dziękuję bardzo.
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