
Nie ma prawdziwej demokracji bez za-
sady pomocniczoœci; ale nie tej zapisa-
nej na papierze i zadeklarowanej, tylko
realnej, wcielonej w ¿ycie. Za³o¿eniem
tej zasady jest aby organy i instytucje
pañstwa oraz samorz¹dów terytorial-
nych dzieli³y siê ze spo³ecznoœciami lo-
kalnymi czêœci¹ swoich zadañ i prze-
kazywa³y im œrodki na ich realizacjê.
Pañstwo i samorz¹d bowiem nie tylko
nie musz¹, ale wrêcz nie powinny wy-
konywaæ wszystkich zadañ publicz-
nych. Czêœæ ich s¹ w stanie z powo-
dzeniem, a czêsto taniej i lepiej, wyko-
naæ obywatele podejmuj¹cy wspólne
dzia³ania w ramach jednostek pomoc-
niczych tj. so³ectw lub osiedli oraz zor-
ganizowani w ró¿nych organizacjach
pozarz¹dowych. Na wsi najbardziej ty-
powymi organizacjami pozarz¹dowymi
s¹ Ko³a Gospodyñ Wiejskich, Ochotni-
cze Stra¿e Po¿arne, Ludowe Zespo³y
Sportowe i ostatnio zak³adane masowo
stowarzyszenia mi³oœników danej miej-
scowoœci oraz lokalne fundusze sty-
pendialne dla dzieci i m³odzie¿y. 

Zatrzymywanie zaœ zadañ przez
pañstwo, województwo, powiat, gminê
dla siebie t³umi i ogranicza aktywnoœæ
obywateli, gdy¿ trudnoœci, które musz¹
pokonaæ ci, którzy interesuj¹ siê tym co
dzieje siê za ich podwórkiem, zniechê-
caj¹ do anga¿owania siê w publiczne
sprawy nie tylko na poziomie krajo-
wym, regionalnym czy lokalnym, ale
tak¿e w swojej miejscowoœci. A w de-
mokracji tak nie powinno byæ; pañstwo
demokratyczne to pañstwo sprawnie
zarz¹dzane przez organy publiczne
i z aktywnymi, a nie biernymi obywate-
lami. Gmina nie powinna ingerowaæ
w sprawy, z którymi mieszkañcy s¹
w stanie sobie sami poradziæ, ani nie
powinna ich w tym wyrêczaæ. A to te¿
czêsto siê zdarza, czego wymownym
przyk³adem s¹ nowe obiekty zbudowa-
ne dla mieszkañców, ale arbitraln¹ de-
cyzj¹ zza biurka, bez ich zaanga¿owa-
nia i rozpoznania faktycznych po-
trzeb… œwiec¹ce potem pustkami,
martwe. To jest bowiem pozorna po-
mocniczoœæ. Takie opaczne jej pojmo-
wanie prowadzi do biernoœci obywateli. 

W pañstwie, w którym pomocni-
czoœæ zatrzymuje siê na gminnym po-
ziomie samorz¹dowym, demokracja

niedomaga, jest chora. Symptomami
tej choroby jest zamykanie siê ludzi
w murach swojego domu, brak wiêzi
s¹siedzkich i nie anga¿owanie siê
w sprawy swojej miejscowoœci. Obo-
wi¹zkiem samorz¹dów jest dzielenie
siê zadaniami i pieniêdzmi z jednostka-
mi pomocniczymi oraz z organizacjami
pozarz¹dowymi, tak jak nasze pañstwo
podejmuj¹c trud reformy ustrojowej
podzieli³o siê zadaniami i pieniêdzmi
z samorz¹dami. Gminy od ponad 20 lat
maj¹ podstawy prawne do dzielenia siê
z jednostkami pomocniczym zadaniami
i do przekazywania im œrodków na ich
realizacjê ze swoich bud¿etów i sk³a-

dników mienia komunalnego do zarz¹-
dzania oraz korzystania. Te podstawy
prawne w formie konkretnych przepi-
sów znajduj¹ siê w ustawie ustrojowej
czyli w ustawie o samorz¹dzie gmin-
nym. Czêœæ gmin wiejskich skorzysta³o
z tych mo¿liwoœci, przekazuj¹c so³ec-
twom niektóre swoje zadania i okreœla-
j¹c w jakim zakresie so³ectwo powinno
je wykonywaæ a tak¿e sformu³owa³o
w³asne zasady na jakich oblicza œrodki
finansowe do dyspozycji so³ectw w ra-
mach swoich bud¿etów. W efekcie ma-
my tam do czynienia z prawdziw¹ ak-
tywnoœci¹ oddoln¹ mieszkañców. 

W wielu gminach od ponad 10 lat
rozwija siê te¿ ruch odnowy wsi, wspie-
rany przez wójtów i rady gmin, (a tak¿e
przez samorz¹dowe województwa
i niekiedy przez powiaty). Umo¿liwia on
równie¿ podejmowanie przez mie-
szkañców so³ectw oddolnych inicjatyw,
s³u¿¹cych poprawie jakoœci ¿ycia mie-
szkañców, integruje mieszkañców i bu-
duje poczucie przynale¿noœci do
wspólnoty wiejskiej. 

Ale niestety du¿o gmin nie uczyni³o
¿adnego wysi³ku w celu aktywizacji
mieszkañców przez prawie dwa dzie-

siêciolecia od wprowadzenia reform
ustrojowych. Nic wiêc dziwnego, ¿e
œrodowisko so³tysów zrzeszonych
w licznych lokalnych i regionalnych
swoich stowarzyszeniach a tak¿e sfe-
derowanych w Krajowym Stowarzysze-
niu So³tysów, od dawna domaga³o siê
funduszu so³eckiego. W tej sytuacji
wprowadzenie funduszu so³eckiego
oddzieln¹ ustaw¹ w 2009 r. jest prak-
tycznym krokiem do wdra¿ania zasady
pomocniczoœci. Mimo, ¿e nie jest on
obligatoryjny, a jego funkcjonowanie
ka¿dego roku musi byæ zaakceptowa-
ne przez radê gminy uchwa³¹ oraz
podlegaæ rygorom ustawy o finansach
publicznych, to w du¿ym stopniu przy-
czynia siê do aktywizacji mieszkañców
terenów wiejskich w Polsce. A to jest
jego g³ówny cel.

Ze wzglêdu na to, ¿e fundusz so³ec-
ki nie anga¿uje wielu œrodków z bud¿e-
tu gminy (najczêœciej kilka proc.), a po-
za tym czêœæ nak³adów wydanych na
przedsiêwziêcia refunduje gminie pañ-
stwo, to po³owa gmin od dwóch lat
wdra¿a je u siebie. Przy czym nie s¹ to
pieni¹dze dane so³tysom i cz³onkom
rad so³eckich do rêki, tylko konkretne
kwoty zarezerwowane w bud¿ecie gmi-
ny na drobne przedsiêwziêcia, które
dane so³ectwo postanowi³o zrealizo-
waæ w ramach tej kwoty, takie jak: re-
mont, rozbudowa lub wyposa¿enie
œwietlicy b¹dŸ domu ludowego, budo-
wa wiejskiego placu zabaw, zak³adanie
skwerów wiejskich, budowa œcie¿ek ro-
werowych, organizacja imprez lokal-
nych dla mieszkañców, zak³adanie
oœwietlenia ulicznego, remont lub bu-
dowa chodników itp. 

Wiêkszoœæ so³tysów bardzo sobie
chwali fundusz i mo¿liwoœci, które on
daje. Czêœæ wójtów i radnych niechêt-
nych wobec tego instrumentu wskazu-
je jednak, ¿e przy ogromnych nieza-
spokojonych potrzebach inwestycyj-
nych w zakresie infrastruktury komu-
nalnej, ich gmin nie staæ na rozprasza-
nie œrodków bud¿etowych. Te kilka
proc. to jednak bardzo niski koszt po-
budzenia aktywnoœci mieszkañców.
A bez aktywnych mieszkañców mo¿na
sobie tylko marzyæ o spo³ecznoœci oby-
watelskiej, o demokracji. 

Hubert Iwanicki

Dlaczego, 
dla kogo, 

w jakim celu

Projekt dofinansowany ze œrodków
Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 
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– Dlaczego polskiej wsi
jest potrzebny fundusz
so³ecki?

– Od lat zabiegali
o niego sami so³tysi
i przedstawiciele œrodo-
wisk wiejskich. Swoje
stanowisko – za wprowa-
dzeniem w ¿ycie ustawy
o funduszu so³eckim –
wyrazili w kwietniu 2008
roku w Kalsku na posie-
dzeniu Rady Krajowego
Stowarzyszenia So³tysów
uchwa³¹ postuluj¹c¹ obli-
gatoryjne przyznanie so-
³ectwom œrodków finan-
sowych. W ostatnim dzie-
siêcioleciu na polskiej wsi
dokona³y siê zasadnicze
zmiany cywilizacyjne,
a mimo to wieœ wyludnia
siê. Mimo postêpu, szer-
szego dostêpu do Inter-
netu na wsi ludzie wci¹¿
s¹ s³abiej wykszta³ceni,
maj¹ trudnoœci z dojaz-
dem do miasta, nadal
mniej zarabiaj¹. To stwa-
rza konkretne zagro¿e-
nia, wieœ coraz bardziej
atomizuje siê, chocia¿
z drugiej strony wiêzi
miêdzyludzkie nadal s¹
silne, ludzie znaj¹ siê
wzajemnie. Wieœ musi
byæ aktywna, temu sprzy-
ja gospodarowanie fun-
duszem so³eckim, dziêki

niemu mo¿e tworzyæ siê
kapita³ spo³eczny, a to
w³aœnie on bêdzie moto-
rem dalszego jej rozwoju.

– Fundusz so³ecki
jako lekarstwo na brak
aktywnoœci mieszkañ-
ców wsi?

– Polska wieœ trady-
cyjnie samoorganizuje
siê i mobilizuje w przy-
padku zagro¿enia. W sy-
tuacji spokoju i stabiliza-
cji ¿ycia, wieœ trudno na-
mówiæ do pewnych dzia-
³añ, poniewa¿ z natury jej
mieszkañcy s¹ nieufni.
Jednoczeœnie wieœ dys-
ponuje ogromnym poten-
cja³em spo³ecznym, ale
aby go uruchomiæ po-
trzebne s¹ okreœlone me-
chanizmy wspieraj¹ce
wspó³pracê i umo¿liwia-
j¹ce wykonanie dzia³añ
zaplanowanych nie na
rok, czy dwa, lecz na d³u-
¿ej. Jednym z takich me-
chanizmów jest fundusz
so³ecki, bardzo wa¿ny, bo
dzia³aj¹cy u samej „pod-
stawy”. Fundusz zwiêk-
sza rolê so³tysa na wsi,
ale jeszcze bardziej rolê
zebrania wiejskiego. Do-

tyczy ca³ej spo³ecznoœci
wiejskiej i daje tej spo-
³ecznoœci mo¿liwoœæ o¿y-
wienia, rozwoju zgodne-
go z jej potrzebami. 

– Czy tê szansê wieœ
dobrze wykorzystuje
maj¹c do dyspozycji
fundusz?

– Fundusz dzia³a od
dwóch lat i uwa¿am, ¿e
odniós³ sukces, ponie-
wa¿ funkcjonuje w oko³o
po³owie gmin w kraju. To
bardzo dobry wynik, bo
przecie¿ zaczynaliœmy od
„zera”. Pamiêtajmy, ¿e
decyzja na „tak” w spra-
wie funduszu so³eckiego
to nie tylko wola mie-
szkañców so³ectwa i so³-
tysów, lecz równie¿ wola
radnych, wójta czy burmi-
strza. To wynik wzajem-
nej wspó³pracy miêdzy
nimi. Jeœli na fundusz
spojrzymy wy³¹cznie
z perspektywy finansów
gminy, to mo¿emy zgo-
dziæ siê ze zdaniem ad-
ministracji gminy, ¿e skut-
kuje pewnym rozdrobnie-
niem bud¿etu. Jeœli nato-
miast patrzy siê na niego
jak na szansê uaktywnie-

nia spo³ecznoœci wiej-
skiej, jeœli wójt dziêki fun-
duszowi bêdzie mia³ fan-
tastyczn¹ szansê rozpo-
znania, kto w której wsi
co potrafi, to bêdzie móg³
wiêcej zadañ przekazy-
waæ so³ectwu i skutecz-
nie je realizowaæ. Za po-
œrednictwem ludzi aktyw-
nych, zaanga¿owanych,
kreatywnych obywateli
i znaj¹cych potrzeby
swojej wspólnoty! Oni bê-
d¹ zadowoleni z tych
dzia³añ, bo sami je wyko-
nali i osi¹gnêli coœ,
o czym marzyli. Dlatego
fundusz so³ecki jest tak
wartoœciowy, poniewa¿
z mocy prawa daje mo¿li-
woœci rozwoju so³ectwa
i wspólnoty so³eckiej.

– Dlaczego potrzebna
jest nowelizacja Ustawy
o funduszu so³eckim?

– ¯ycie niesie potrze-
bê korekt. Wieœ potrze-
buje rewitalizacji, podnie-
sienia jakoœci ¿ycia, bu-
dowania kapita³u spo-
³ecznego i decentralizacji
w³adzy. Jest spór, w ja-
kim stopniu w gminie
mo¿na i nale¿y tê decen-
tralizacjê przeprowadziæ.
Ale wszyscy jesteœmy
zgodni, ¿e obywatele po-
winni mieæ wiêkszy
wp³yw na sprawowanie
w³adzy w gminie. Jednym
s³owem, so³ectwo i wieœ
potrzebuj¹ wiêkszego
upodmiotowienia. Jedno-
czeœnie istnieje potrzeba
zachowania to¿samoœci
wsi, ¿eby ona nie
upodobnia³a siê do mia-
sta tylko wsi¹ pozosta³a.
Nadzieje, ¿e fundusz so-
³ecki o¿ywi wieœ, s¹ ci¹gle
aktualne. Oko³o 20 tys.
wsi w Polsce realizuje
fundusz. Tam gdzie jest
dobrze przeprowadzany,
widaæ pozytywne zmiany
w mentalnoœci mieszkañ-
ców, w ich aktywnoœci
spo³ecznej, samoorgani-
zacji. Bo fundusz mo¿na
ró¿nie potraktowaæ; jest

Fundusz jak barome t

Rozmowa z senatorem Ireneuszem Niewiarowskim,
prezesem Krajowego Stowarzyszenia So³tysów
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IIIbarometrem pokazuj¹-
cym, czego spodziewa-
my siê, w jaki sposób
w³adza w gminie jest
sprawowana, czy z ludŸ-
mi, czy dla ludzi. To te¿
barometr na aktywnoœæ
i zachowania mieszkañ-
ców wsi, który pokazuje
kondycjê spo³eczeñstwa
obywatelskiego na wsi.
Te obserwacje s¹ ró¿ne.
Nie mo¿na przekazywaæ
tylko pozytywnych opinii
o funduszu, trzeba moni-
torowaæ jego realizacjê.

– Kto prowadzi taki
monitoring?

– Krajowe Stowarzy-
szenie So³tysów, które
przeprowadzi³o 100 szko-
leñ na temat funduszu
w ca³ym kraju. W „Gaze-
cie So³eckiej” ukazuj¹ siê
artyku³y o funduszu i od-
powiedzi ekspertów na

pytania skierowane przez
so³tysów, jest strona
www czêsto odwiedzana.
Wspó³pracujemy z grup¹
kilkudziesiêciu trenerów,
którzy zajmuj¹ siê nie tyl-
ko funduszem so³eckim,
ale tak¿e odnow¹ wsi
i strategiami rozwoju so-
³ectw. Otrzymujemy listy
i bardzo du¿o uwag na
temat trudnoœci we wdra-
¿aniu funduszu. Te wszy-
stkie sygna³y spowodo-
wa³y, ¿e kilkunastu sena-
torów przed³o¿y³o projekt
nowelizacji ustawy o fun-
duszu so³eckim. Zosta³
on przeg³osowany przez
Senat RP, gdzie zyska³
poparcie 86 g³osów „za”,
czyli de facto mamy pe³-
ne poparcie senatorów.
Poniewa¿ inicjatywa no-
welizacji ustawy o fundu-
szu so³eckim wysz³a
z Senatu, wiêc jeœli po
wszystkich poprawkach
pos³ów z Komisji Sa-
morz¹du Terytorialnego
i Polityki Regionalnej
w noweli ustawy znajd¹
siê zmiany, które senato-
rom nie bêd¹ siê podoba-
³y, wówczas mamy prawo

ich nie uwzglêdniæ w no-
welizacji.

– Co zmienia nowela
ustawy?

– Mimo ¿e w ustawie
o funduszu so³eckim jest
zapis, ¿e ka¿da rada
gminy musi podj¹æ
uchwa³ê o wprowadzaniu
funduszu lub nie, to jest
w kraju ponad trzysta
gmin, które nie podejmu-
j¹ ¿adnej uchwa³y, a wiêc
³ami¹ obowi¹zuj¹ce pra-
wo. Wprowadzamy zapis
mówi¹cy, ¿e je¿eli rada
gminy nie podejmuje
¿adnej uchwa³y, to uwa-
¿a siê, ¿e fundusz so³ec-
ki zosta³ w gminie wpro-
wadzony. Gminy musz¹
siê wiêc „zmierzyæ” z te-
matem funduszu, prze-
prowadziæ dyskusjê, czy
go wdro¿¹ i podj¹æ
uchwa³ê na „tak” lub na

„nie”. Ale niektórym wój-
tom, burmistrzom czy
radnym jest wygodnie
zataiæ kwestie funduszu
i nie rozpatrywaæ go na
forum rady, a w konse-
kwencji wyciszyæ pro-
blem. Ponadto rada gmi-
ny uchwalaj¹c fundusz
so³ecki w poprzednim ro-
ku, nie musi ju¿ wracaæ
do debaty na ten temat,
gdy¿ fundusz jest perma-
nentnie stosowany do
czasu, a¿ rada gminy po-
stanowi zmieniæ zdanie.
Natomiast jeœli rada gmi-
ny nie uchwala funduszu,
to musi co roku powróciæ
do dyskusji o jego wyo-
drêbnieniu, czyli jest to
wyraŸne wskazanie dla
gmin, ¿eby fundusz wyo-
drêbniaæ. 

Rada gminy mo¿e
równie¿ podj¹æ uchwa³ê,
¿e so³ectwa bêd¹ otrzy-
mywa³y wy¿sze œrodki
ni¿ to wynika z algoryt-
mu. Zapisaliœmy, ¿e rada
gminy podejmuje decyzjê
o przyznaniu so³ectwom
wy¿szych œrodków z mo-
cy prawa, a nie woli wójta
czy rady, wieœ zaœ ma

mo¿liwoœæ skorzystania
z tego funduszu. O wyso-
koœci dodatkowych, wy-
¿szych œrodków so³tysi
musz¹ byæ powiadomieni
do 31 lipca i musz¹ wie-
dzieæ, ile so³ectwu nale¿y
siê pieniêdzy z funduszu,
a ile z tej nadwy¿ki.

Istotna zmiana w usta-
wie polega na usuniêciu
zapisu mówi¹cego, ¿e
przedsiêwziêcie realizo-
wane z funduszu so³ec-
kiego musi byæ zlokalizo-
wane w jednym so³ec-
twie. Otwieramy mo¿li-
woœæ wspólnego,  dobro-
wolnego dzia³ania, czyli
w jednym so³ectwie bê-
dzie realizowane przed-
siêwziêcie, ale zrealizuj¹
go wspólnie dwa lub trzy
so³ectwa.

Jedn¹ z propozycji
noweli jest okreœlenie,
kto mo¿e zwo³ywaæ ze-
branie wiejskie przes¹-
dzaj¹ce, na co fundusz
so³ecki ma byæ przezna-
czony, jeœli wczeœniej
jest ju¿ uchwalony. Do
tej pory by³ to so³tys,
radny, rada so³ecka i 15
pe³noletnich mieszkañ-
ców. Zaproponowaliœmy
wykreœlenie rady so³ec-
kiej, a to dlatego, ¿e jest
to organ doradczy so³ty-
sa i jako taki nie powi-
nien byæ w sporze z so³-
tysem. Senat zaaprobo-
wa³ tê poprawkê, ale
Sejmowa Komisja Sa-
morz¹du Terytorialnego
i Polityki Regionalnej nie
zaakceptowa³a jej i obe-
cnie trwa dyskusja na
ten temat. 

Nowela dopuszcza
mo¿liwoœæ proponowania
zmian przez so³ectwo
w ci¹gu roku bud¿etowe-
go, to bardzo wa¿na
zmiana, czêsto postulo-
wana przez so³tysów. Do-
tychczas by³o to niemo¿-
liwe. Nie mobilizowa³o
te¿ do oszczêdnoœci w fi-
nansowaniu przedsiê-
wziêæ prowadzonych
w ramach funduszu,
które nieraz „na si³ê” by³o
realizowane, byle tylko
nie zwróciæ czêœci œrod-
ków finansowych do bu-

d¿etu gminy. W oparciu
o tak¹ sam¹ procedurê,
jak uchwalenie funduszu,
w ci¹gu roku bud¿etowe-
go bêdzie mo¿na wpro-
wadziæ pewn¹ zmianê
w wydatkowaniu fundu-
szu. Mo¿na dyskutowaæ,
¿e bêdzie za du¿o zmian
w ramach bud¿etu gminy,
ale w praktyce nie ma
miesi¹ca, ¿eby rada gmi-
ny nie wprowadza³a po-
prawek do bud¿etu i nie
nowelizowa³a go. Na-
szym zdaniem, jest to
s³uszna i postulowana
przez so³tysów poprawka
ustawy.

– Jakich kwestii
funkcjonowania fundu-
szu so³eckiego noweli-
zacja ustawy nie poru-
sza?

– Nie dotykamy
kwestii zwi¹zanych z wy-
sokoœci¹ funduszu so³ec-
kiego, poniewa¿ obecnie
nie ma zgody ministra fi-
nansów na dzia³ania,
które rozszerza³yby re-
fundacjê ze strony bu-
d¿etu pañstwa na rzecz
gmin, w którym zosta³
wprowadzony fundusz
so³ecki. To nie oznacza,
¿e w przysz³oœci nie bê-
dziemy w tym kierunku
dzia³aæ.

Natomiast przy okazji
nowelizacji ustawy pro-
ponujemy  do zadañ
oœrodków doradztwa rol-
niczego (ODR) dodaæ
us³ugi szkoleniowe na te-
mat funduszu so³eckie-
go, odnowy wsi, plano-
wania wieloletniego itd.
Jest jeszcze jedna istot-
na zmiana, tym razem
w ustawie o zbiórkach
publicznych, w której za-
pisujemy, ¿e so³tys bê-
dzie móg³ tak¹ zbiórkê
przeprowadziæ na cel wy-
nikaj¹cy z wprowadzenia
funduszu so³eckiego.
Mog¹ byæ takie sytuacje,
zaanga¿owanie mie-
szkañców i potrzeba do-
datkowych œrodków, ¿e
wieœ siê zdecyduje na ta-
ki krok i zbiórkê przepro-
wadzi.

Rozmawia³a 
Gra¿yna Kaniewska

e tr aktywnoœci
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W 2009 roku – pierwszym, w którym
ustawa o funduszu so³eckim wesz³a
w ¿ycie, zgodê na wydzielenie œrodków
tego funduszu w bud¿ecie gminy na na-
stêpy rok bud¿etowy (czyli na jego uru-
chomienie w 2010 r.), wg. danych Mini-
sterstwa Spraw Wewnêtrznych i Admi-
nistracji – wyrazi³y rady gmin w 47,54
proc. polskich gmin. W drugim roku
funkcjonowania ustawy za wyodrêbnie-
niem funduszu so³eckiego by³o niestety
mniej; tj. 45,3 proc. rad gmin! W trzecim
roku akceptacjê dla wyodrêbnienia fun-
duszu w bud¿etach na 2012 r.  wyrazi-
³o 47 proc. rad gmin. 

Na szarym koñcu w 2009 r. by³y wo-
jewództwa: œl¹skie i podlaskie – zgodê
na wyodrêbnienie funduszu w bud¿e-
tach swoich gmin na rok 2010 wyrazi³o
tam w kolejnoœci tylko 37,13 oraz 39,83
proc. rad gmin. 

Najwiêcej tj. a¿ 72,33 proc. rad wy-
razi³o akceptacjê w 2009 r. w woj. pod-
karpackim. I nie dziwi to, poniewa¿ ju¿
w czasach zaborów cesarz Franciszek
Józef nada³ wsiom galicyjskim szerok¹
podmiotowoœæ samorz¹dow¹, sta³y siê
one te¿ w³aœcicielami mienia i do dziœ
s¹ tam bardzo silne tradycje pracy spo-
³ecznikowskiej. Po tylu latach mie-
szkañcy Podkarpacia doskonale wie-
dz¹ czym jest tzw. mienie gminne
i czerpi¹ po¿ytki z tego mienia. Miêdzy
innymi pozyskuj¹ ¿wir ze ¿wirowni czy
drewno z wyrêbów lasów gminnych
i przeznaczaj¹ je na budowê, rozbudo-
wê i remonty domów ludowych, œwietlic
i innych obiektów, nawet tych zarz¹dza-
nych przez gminê a nie przez so³ectwo,
jak np. w Wojaszówce, gdzie decyzj¹
zebrania wiejskiego drewno z lasu
gminnego zosta³o przekazane na budo-
wê sali gimnastycznej w szkole.

Niestety w 2010 r. zgodê na fundusz
wyrazi³o 3,33 proc. mniej rad na Podkar-
paciu, ale i tak na tle œredniej krajowej
jest to œwietny rezultat, a w br. zgodê wy-
razi³o 4 proc. wiêcej rad ni¿ w 2010 r.

W 2010 r. najwiêkszy spadek ak-
ceptacji dla tego narzêdzia upodmioto-
wienia spo³ecznoœci wiejskich wyst¹pi³
w województwie warmiñsko-mazur-
skim; bo o ile w 2009 r. za funduszem
so³eckim opowiedzia³o siê ca³kiem nie-
ma³o tj. 50,86 proc. rad gmin, to rok
póŸniej ju¿ tylko 37 proc., ale w 2011 r.
wskaŸnik zgód wzrós³ tam o 4 proc.
Du¿y spadek uchwa³ wyra¿aj¹cych
zgodê na fundusz w drugim roku funk-
cjonowania ustawy  nast¹pi³ w woj. po-
morskim: z 51,22 proc. – do 39 proc.,

choæ w br. wzrós³ do 46 proc.  Du¿o do
myœlenia daje fakt, ¿e zamieszka³a tam
nap³ywowa ludnoœæ i nie wykszta³ci³y
siê jeszcze tak silne wiêzi spo³eczne
jak np. na Podkarpaciu.

Natomiast w woj. opolskim, które
w 2009 r. by³o drugie na tej liœcie na fun-
dusz so³ecki w swojej gminie zgodzi³o
siê wtedy 60,56 proc. rad gmin. Ale
w nastêpnym 2010 roku akceptacjê dla
funduszu wyrazi³o w formie uchwa³y a¿
72 proc., a w br. – 69 proc.  Tym samym
opolskie znalaz³o siê w czo³ówce. I to
te¿ nie dziwi. W województwie opolskim
bowiem – jako pierwszym w Polsce –
od co najmniej 10 lat wdra¿ane s¹ na
szerok¹ skalê projekty z programu od-
nowy wsi i nie tylko mieszkañcy, ale te¿
w³adze gminne same siê przekona³y, ¿e
jedna z³otówka przekazana so³ectwom

na przedsiêwziêcia s³u¿¹ce ich rozwojo-
wi potrafi byæ pomno¿ona przez nie na-
wet 25-krotnie. Radni i wójtowie opolscy
wiedz¹ wiêc dobrze, ¿e warto przekazy-
waæ so³ectwom œrodki finansowe, bo
nawet te najmniejsze kilkutysiêczne
kwoty zwracaj¹ siê wielokrotnie. Przede
wszystkim zaœ bardzo aktywizuj¹ mie-
szkañców i integruj¹ ich wokó³ wci¹¿
nowo podejmowanych przedsiêwziêæ.
Co ciekawe; tak¿e w oœciennych woje-
wództwach œl¹skim i dolnoœl¹skim,
które równie¿ zaczê³y wdra¿aæ program
odnowy wsi, w 2010 r.  nast¹pi³ kilkupro-
centowy wzrost, a w 2011 w woj. dolno-
œl¹skim a¿ 60 proc. rad gmin przekona-
³o siê do funduszu. 

Natomiast najgorzej w 2010 r. by³o
w woj. podlaskim, gdzie zgodê na fun-
dusz so³ecki wyrazi³o tylko 35 proc. rad
gmin; o prawie 5 proc. rad mniej ni¿ rok
wczeœniej, a w br. nic siê nie zmieni³o.

Niestety spad³a akceptacja rad gmin
dla funduszu tak¿e w innych wojewódz-

twach: od ok. 1 do kilku proc. rad gmin
mniej uchwali³o zgodê w 2010 r.  w re-
gionie lubelskim, ma³opolskim, zacho-
dniopomorskim i nawet w wielkopol-
skim, a w pomorskim spadek by³ a¿
o 12,22 proc., choæ w b.r. wzrós³ do 46
proc.  Warto zadaæ pytanie dlaczego
tam i dlaczego tyle?

Z jednej strony nie jest Ÿle, jeœli siê
weŸmie pod uwagê fakt, ¿e przedtem
w du¿ej czêœci gmin w ogóle nie funk-
cjonowa³y ¿adne systemy gospodarki
finansowej so³ectw w ramach bud¿etów
gmin. Jednak niepokoi fakt, ¿e w dru-
gim roku funkcjonowania ustawy w wie-
lu województwach akceptacja dla tej
formy aktywizacji i upodmiotowienia
spo³ecznoœci wiejskich maleje. Gwoli
œcis³oœci niewielka ich czêœæ (jak wyni-
ka z sygna³ów i informacji nap³ywaj¹-
cych do KSS) nie zgodzi³a siê na fun-
dusz so³ecki, bo pozosta³a przy swoim
starym systemie umo¿liwiaj¹cym so³ec-
twom prowadzenie gospodarki finanso-
wej w ramach bud¿etu gminy. S¹ te¿
nieliczne gminy, które maj¹ stary sy-
stem i jednoczeœnie fundusz so³ecki.
Niemniej podobnie by³o w 2009 r., wiêc
nie powinno to uspokajaæ. 

Z sygna³ów nap³ywaj¹cych do Krajo-
wego Stowarzyszenia So³tysów i do sto-
warzyszeñ regionalnych oraz do redakcji
Gazety So³eckiej wynika, ¿e malej¹ca
liczba uchwa³ rad gmin wyra¿aj¹cych
zgodê na fundusz  niekoniecznie i nie za-
wsze jest  podyktowana niechêci¹ osób
zasiadaj¹cych w radach gmin i wójtów
do dzielenia siê w³adz¹, arbitralnoœci¹
i dyktatorskim stylem zarz¹dzania oraz
niechêci¹ do brania na siebie dodatko-
wej „papierkowej roboty”. Natomiast czê-
sto jest to wynik d¹¿enia do skupienia
œrodków bud¿etowych na inwestycjach
komunalnych, bo w gminach wiejskich
zw³aszcza niezamo¿nych i z du¿¹ liczb¹
so³ectw brakuje wci¹¿ infrastruktury:
dróg, kanalizacji, oczyszczalni œcieków
itp. I wiêkszoœæ wójtów, którzy przekona-
li radê gminy, ¿eby nie uchwali³a zgody
na fundusz, wyjaœnia to obaw¹ przed
rozpraszaniem œrodków bud¿etowych.
Takie podejœcie do sprawy utrwala b³êd-
ne za³o¿enie, ¿e drobne inwestycje
których chc¹ mieszkañcy, nadaj¹c im
prymat, zawsze powinny zejœæ na plan
drugi wobec du¿ych gminnych inwestycji
infrastrukturalnych, bo s¹ mniej wa¿ne.
O tym przecie¿ co jest priorytetem dla
mieszkañców oni sami wiedz¹ lepiej ni¿
organy w³adzy samorz¹dowej. 

Hubert Iwanicki

Dlaczego za, dlaczego przeciw?
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