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Wniosek uchwalony 
przez zebranie sołeckie 
w sprawie rozdyspono-
wania przypadającej na 
sołectwo puli środków z 
funduszu sołeckiego po-
winien spełniać podsta-
wowe wymogi ustawo-
we, aby nie został uzna-
ny przez wójta za niepra-
widłowy i aby nie został 
z tego powodu odrzuco-
ny. Jakie to są wymogi? 
Są one wymienione w 
art. 4 ust. 2–4 i art. 1 ust. 
3 ustawy z dnia 20 lute-
go 2009 r. o funduszu so-
łeckim (Dz. U. z 2009 r., 
Nr 52, poz. 420). 

Jednak wniosek speł-
niający formalne wymo-
gi niekoniecznie musi być 
dobry. Jaki jest więc dobry 
wniosek? To taki wniosek, 
który nie tylko będzie speł-
niał ustawowe wymogi, ale 
przedsięwzięcia w nim za-
warte będą dobrze służyły 
mieszkańcom i będą przy-
czyniały się do wzrostu ich 
zainteresowania sprawa-
mi sołectwa, czyli będą ich 
aktywizować i służyć roz-
wojowi sołectwa. 

Jednak oczywiście 
przystępując do opraco-
wywania projektu wnio-
sku i potem w ferworze 
dyskusji nad tym projek-
tem na zebraniu wiejskim 
nie możemy dopuścić do 
tego, aby nam umknęły z 
pola widzenia owe formal-
ne, ustawowe wymogi. 
Bo co z tego, że uchwa-
limy wniosek, który bę-
dzie spełniał oczekiwa-
nia mieszkańców i nawet 
chwilowo przyczyni się do 
ich integracji, do myślenia 
o sprawach sołeckich ja-
ko o „swoich” a nie „ob-
cych”, skoro później nie 

będzie mógł on być zre-
alizowany z powodu wad 
formalnych i odrzucenia 
przez wójta, albo zakwe-
stionowania przez RIO 
wydatków budżetowych. 
Bo efektem tego będzie 
nie tylko utrata dla sołe-
ctwa środków z puli fun-
duszu sołeckiego na da-
ny rok budżetowy, ale też 
zniechęcenie mieszkań-
ców i może nawet odwró-
cenie się od publicznych 
spraw lokalnych na długi 
okres albo na zawsze. 

Nic w ostatniej 
chwili

Często się zdarza, że 
sołtys i rada sołecka w ostat-
niej chwili, czyli w przed-
dzień albo nawet w dniu 
30 września, organizują ze-
branie wiejskie aby „środ-
ki funduszu sołeckiego” im 
nie przepadły i uchwalają 
cokolwiek we wniosku, aby 
tylko nie stracić tych pienię-
dzy. Uwaga! W br. dzień 30 
września przypada na nie-
dzielę, więc tak naprawdę 
na sporządzenie wniosku 
i na przekazanie go wójto-
wi, z uwagi na pracę urzę-
dów gmin, sołtyski i sołtysi 
mają czas tylko do dnia 28 
września w piątek. Nie od-
kładajmy jednak tej spra-
wy na sam koniec. W po-
śpiechu łatwo bowiem o fa-
talny w skutkach błąd. Bo 
nie ma już czasu dobrze 
przemyśleć i przedysku-
tować co jest najbardziej 
potrzebne mieszkańcom z 
dopuszczalnych przedsię-
wzięć ani nawet na zdoby-
cie wiarygodnych informa-
cji, które przedsięwzięcia 
są dopuszczalne. Gene-
ralnie są to zadania włas-

ne gminy, a nie obce zada-
nia, np. powiatu albo wo-
jewództwa czy nawet pań-
stwa. Owe zadania własne 
gminy zaś są to wymienio-
ne w art. 7 ust. 1 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r. o sa-
morządzie gminnym. Lek-
tura tego przepisu daje ja-
kieś pojęcie na co można a 
na co nie wydać środki fun-
duszu sołeckiego. Szkopuł 
w tym, że są one tam wy-
mienione bardzo ogólnie. 
Natomiast na łamach „Ga-
zety Sołeckiej” i na porta-
lu: www.funduszesoleckie.
eu oraz w ostatnich trzech 
wydaniach „Poradnika rad-
nego i sołtysa” można zna-
leźć odpowiedzi szczegó-
łowe na najczęściej zada-
wane na ten temat pytania 
sołtysów. Można szukać 
odpowiedzi na te pytania 
także na portalu: www.fun-
duszesoleckie.pl. 

W ostatniej chwili nie 
zdążymy już także spraw-
dzić innych podstawo-
wych faktów, np. czy na-
sza gmina w ogóle ma ty-
tuł prawny do danej nieru-
chomości. Bo jeśli nie ma, 
to nie będzie można tam 
realizować żadnych inwe-
stycji z puli funduszu so-
łeckiego choćby polega-
jących na niewielkim re-
moncie albo zakupie wy-
posażenia obiektu (wyjąt-
kiem będą tylko wydat-
ki na rzecz OSP, ale nie 
w ogóle dla tej organiza-
cji tylko takie, które będą 
służyć ochronie przeciw-
pożarowej oraz wydatki 
dla miejscowych organi-
zacji pozarządowych na 
zadania, które będą za-
daniami własnymi gminy 
,np. na zakup strojów al-
bo sprzętu muzycznego 

dla zespołu tanecznego 
czy muzycznego!).

Być może okaże się 
jednak, że gmina bę-
dzie skłonna sporządzić 
z właścicielem umowę na 
dzierżawę albo najem da-
nego budynku lub gruntu, 
co dałoby jej tytuł praw-
ny do danej nieruchomo-
ści i w konsekwencji po-
zwoliłoby na wydatkowa-
nie środków funduszu so-
łeckiego na budowę lub 
remont budynku i prze-
znaczenie go na świetlicę 
wiejską dla mieszkańców 
albo na zagospodarowa-
nie terenu, np. w formie 
placu zabaw, boiska spor-
towego, skateparku itp. 
Ale to wymaga rozwiąza-
nia problemu przed przy-
stąpieniem do sporządza-
nia projektu wniosku, czyli 
rozmów i ustaleń z gminą 
oraz podpisania aktu no-
tarialnego gminy z właś-
cicielem uprzednio, a nie 
zabieraniem się za to za 
pięć dwunasta. 

Dobry wniosek zatem 
to taki, w którym wszyst-
ko jest sprawdzone. Bywa 
niekiedy, że to nie uczest-
nicy zebrania wiejskiego, 
nie sołtys i nie członkowie 
rady sołeckiej formułu-
ją wniosek, tylko następ-
nego dnia albo kilka dni 
po zakończeniu zebrania 
sporządza go... urzęd-
niczka albo urzędnik od-
delegowany przez wójta 
do obsługi technicznej ze-
brania. Wtedy zazwyczaj 
urzędnik formułuje wnio-
sek na podstawie prze-
biegu zebrania, nierzadko 
na papierze podpisanym 
dla wygody przez sołty-
sa in blanco i to właśnie 
urzędnik następnie prze-
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II kazuje go wójtowi. I nikt 
z sołectwa nie sprawdza, 
czy wniosek jest istotnie 
zgodny z uchwałą zebra-
nia. Takie wyręczanie się 
kimś innym, nieuprawnio-
nym jest przede wszyst-
kim sprzeczne z ustawą. 
Oddanie komuś innemu 
wniosku do sformułowa-
nia, bez sprawdzenia na-
wet czy jego zapisy są 
zgodne z postanowienia-
mi zebrania często koń-
czy się też błędami for-
malnymi i jego odrzuce-
niem. Tak się zdarza jeśli 
urzędnik nie ma dosta-
tecznej wiedzy albo na-
wet pomyli sołectwa jak 
w znanym redakcji przy-
padku wpisania inwesty-
cji do realizacji... w innym 
sołectwie. Wszak sołtys 
i mieszkańcy sami nigdy 
by swojego sołectwa z in-
nym nie pomylili.

Dobry wniosek za-
tem jest wypracowany w 
dyskusji z mieszkańcami, 
wpierw zaznajomionymi z 
podstawowymi zasadami 
funduszu sołeckiego, po-
prawnie sformułowany, 
z prawidłowym oszaco-
waniem kosztów na pod-
stawie przybliżonych cen 
z rynku lokalnego i po-
prawnie uzasadniony. 

Oszacowanie 
kosztów

Ceny te – jak uważa 
mec. Rafał Trykozko z 
RIO w Białymstoku  – nie 
muszą być nadmiernie 
uszczegóławiane, np. do 
groszy ani złotych. Twier-
dzi on, że stosowanie 
większej szczegółowości 
kwot niż pełne setki nie 
ma sensu, bo wniosek 
nie jest miejscem na po-
dawanie szczegółowych 
kwot a jedynie szacun-
kowych, ale na rzetelne 
określenie przewidywa-
nych kosztów. Nadmier-
ne rozdrabnianie kosztów 
nie ma – jego zdaniem – 
uzasadnienia w związ-
ku z tym, że i tak dokład-
ne przewidzenie w chwi-
li składania wniosku fak-
tycznej wysokości wydat-
ków w toku realizacji, tj. w 
następnym roku budżeto-
wym nie jest możliwe. 

Jednak co znaczy w 
związku z tym rzetelne 
oszacowanie kosztów? To 
uwzględnienie przy szaco-
waniu kosztów wszystkich 
składników przedsięwzię-
cia przy uwzględnieniu re-
alnych cen na rynku lokal-
nym, a nie zdjętych z su-
fitu. Nie sposób się z tym 
nie zgodzić. Jeśli np. so-
łectwo chce wyremonto-
wać i rozbudować świetli-
cę wiejską poprzez dobu-
dowę pomieszczeń na wc 
i szatnię, to nie wystarczy 
we wniosku wpisać tylko 
koszty zakupu materiałów 
budowlanych, terakoty, 
glazury i farb, które zosta-
ną do tego przedsięwzię-
cia użyte, muszli klozeto-
wych, umywalek i kranów, 
ale też zakupu materia-
łów do pokrycia dachem 
dodatkowych pomiesz-
czeń, instalacji elektrycz-
nej, wodnej. Jednak to nie 
wszystko: nie wolno za-
pomnieć o kosztach spo-
rządzenia dokumentacji 
kosztorysowej, kosztach 
transportu materiałów i in-
stalacji oraz urządzeń ze 
sklepu do świetlicy, kosz-
tach prac murarskich, ma-
larskich i montażu instala-
cji oraz urządzeń sanitar-
nych o ile wszystkich prac 
nie będą wykonywać sa-
mi mieszkańcy, bo i tak 
może się zdarzyć. 

Prawidłowe oszaco-
wanie kosztów to jed-
nak nie jest sprawa pro-
sta. O ile bowiem ceny 
materiałów budowlanych 
czy urządzeń sanitarnych 
bądź wyposażenia można 
ustalić stosunkowo łatwo, 
zwłaszcza jeśli korzysta 
się z internetu bądź tele-
fonu, to już oszacowanie 
kosztów robót budowla-
nych czy instalacyjnych 
nie jest takie bezproble-
mowe. Informacje na te-
mat cen robocizny w bu-
downictwie co prawda za-
warte są w publikacjach 
fachowych dla kosztory-
santów i rzeczoznawców, 
ale zdobycie ich to też 
kłopot i koszt. Istnieje po-
za tym obawa popełnienia 
pomyłki przez laika, chy-
ba że któryś z mieszkań-
ców jest z zawodu projek-
tantem budowlanym i po-

może albo sam oszacuje 
te koszty. Jeśli jednak ta-
kiej możliwości nie ma, 
najpewniejszą drogą bę-
dzie zwrócenie się o po-
moc do pracownika urzę-
du gminy, który zajmuje 
się na co dzień sprawa-
mi inwestycji. Powinien on 
pomóc realnie oszacować 
te koszty. Nie może być w 
tym względzie wątpliwo-
ści, jako że planowane 
przedsięwzięcie ma być 
zadaniem inwestycyjnym 
gminy, ujętym następnie 
w budżecie gminnym. 

Warto też wiedzieć, że 
wycena we wniosku wkła-
du własnego mieszkań-
ców w postaci np. prac 
porządkowych, malar-
skich czy nawet prostych 
prac budowlanych – nie 
jest potrzebna. Bowiem 
oszacowanie kosztów ma 
na celu wskazanie wydat-
ków, ale tylko z budżetu 
gminy, potrzebnych do 
wykonania przedsięwzię-
cia wskazanego we wnio-
sku. Bezwzględnie jednak 
trzeba ten udział we wnio-
sku zaznaczyć, a nawet 
konieczne jest dołącze-
nie do uchwały zebrania 
wiejskiego uchwalającej 
wniosek deklaracji miesz-
kańców z imiennymi pod-
pisami o nieodpłatnym 
wykonaniu prac budow-
lanych w świetlicy w ta-
kim i takim zakresie, prac 
malarskich czy porząd-
kowych wokół świetlicy. 
W przeciwnym przypad-
ku zachodzi obawa, że 
wniosek zawiera zaniżone 
koszty. Napisanie zaś, że 
dany zakres prac zostanie 
nieodpłatnie wykonany 
przez mieszkańców uza-
sadni, dlaczego w ogól-
nym szacunku nie zosta-
ły przewidziane pewne 
koszty. To zaś zapobieg-
nie odrzuceniu wniosku 
przez wójta z powodu za-
niżenia kosztów. Jeśli bo-
wiem wójt uzna, że kosz-
ty zostaną zaniżone w 
istotny sposób, to może 
to być podstawą odrzu-
cenia przez niego takiego 
wniosku właśnie z powo-
du przekroczenia przypa-
dającej sołectwu kwoty. W 
ustawie o funduszu sołe-
ckim znajduje się bowiem 

wyraźne zastrzeżenie, że 
wskazanie przedsięwzięć 
ma być „w ramach środ-
ków określonych dla da-
nego sołectwa” (art. 4 ust. 
2). Tak więc odradzam 
pomysł, aby celowo zani-
żyć koszty, aby nie poka-
zać, że będzie to faktycz-
nie więcej kosztowało niż 
kwota przypadająca na 
sołectwo. Bo może jakoś 
to przejdzie. Takie kalkula-
cję psu na budę się zda-
dzą, jeśli wójt odrzuci z te-
go powodu wniosek, żeby 
sobie nie narobić kłopo-
tów. A będzie miał formal-
ną podstawę do odrzuce-
nia wniosku, bo w ustawie 
jest wyraźny przepis. 

Zawyżenie kosztów nie 
jest tak groźne, bo nie bę-
dzie skutkować odrzu-
ceniem wniosku. Konse-
kwencją zapewne będzie 
tylko przepadek przez so-
łectwo części środków 
zawyżonych w stosun-
ku do kosztów faktycznie 
poniesionych na realiza-
cję przedsięwzięcia. Wójt 
bowiem nie będzie mógł 
tych niewykorzystanych 
środków wydać w trybie 
ustawy o funduszu sołe-
ckim. Mógłby co prawda 
je wydać na cele uzgod-
nione z sołectwem, gdyby 
okazał dobrą wolę, ale nie 
będzie mógł tych wydat-
ków w budżecie ująć jako 
wydatki z puli funduszu 
sołeckiego. Zaś w rezul-
tacie nie będzie mógł się 
ubiegać o refundację tych 
środków z budżetu pań-
stwa, a tylko tych, które 
faktycznie zostały wydane 
na przedsięwzięcie, czy-
li jedynie kwalifikujących 
się jako środki z puli fun-
duszu sołeckiego.

Ani znaczne zaniżenie 
ani zawyżenie kosztów 
nie jest więc dobre. Jed-
nak istotne zaniżenie gro-
zi odrzuceniem wniosku, 
a zawyżenie tylko prze-
padkiem niewykorzysta-
nej części kwoty przypa-
dającej sołectwu.

Warto więc pomyśleć 
nad tym, że kiedy wnio-
sek jest uchwalany za pięć 
dwunasta, to wtedy często 
nie ma już czasu sprawdzić 
wielu faktów i informacji, w 
tym takich podstawowych 
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jak to czy ceny wpisane do 
szacunku kosztów nie są 
księżycowe. 

Przyczyny 
odrzucenia 

wniosku
Pamiętajmy przy tym, 

że wniosek może być od-
rzucony tylko z powodów 

niespełnienia wymogów 
formalnych. Ani wójt ani 
rada gminy (ani nawet Re-
gionalna Izba Obrachun-
kowa) nie mają ustawo-
wego uprawnienia do 
kwestionowania przed-
sięwzięcia z innych powo-
dów niż niezgodność for-
malna z przepisami usta-
wowymi. Nie mogą więc 

zarzucić, że wydatki są 
niecelowe albo niesłuszne 
albo nieracjonalne, jeśli 
przedsięwzięcia ujęte we 
wniosku są dopuszczal-
ne, gdyż mieszczą się w 
zadaniach własnych gmi-
ny i spełniają wszystkie 
pozostałe formalne wy-
mogi. Nie można doma-
gać się od sołectwa, aby 

wpisało do wniosku takie 
przedsięwzięcia, których 
sobie życzy wójt albo ra-
da gminy, ale nie chcą ich 
mieszkańcy.

Często słyszę od soł-
tysów takie oto narzeka-
nie, że sołectwo nie dys-
ponuje żadnymi obiekta-
mi, a nawet nie ma nieru-
chomości gminnych, na 
których można by zreali-
zować inwestycje z fun-
duszu sołeckiego. Nie ma 
więc na co wydać tych 
pieniędzy – twierdzą. Dzi-
wię się takiemu rozumo-
waniu. Po pierwsze z fun-
duszu sołeckiego nie mu-
szą być realizowane tylko 
i wyłącznie inwestycje ty-
pu budowa albo remont 
świetlicy wiejskiej bądź 
placu zabaw dla dzieci. To 
mogą być przedsięwzię-
cia „miękkie”, nieinwe-
stycyjne m.in. inwentary-
zacja dziedzictwa, np. hi-
storycznego, kulinarnego, 
architektonicznego, oby-
czajowego, przyrodnicze-
go itp. danej miejscowo-
ści, może być organizacja 
imprez albo wydawnictw 
z tym związanych, może 
to być kultywowanie tego 
dziedzictwa, może być in-
scenizacja wydarzeń hi-
storycznych, wszystko, co 
posłuży umacnianiu więzi 
między mieszkańcami, co 
będzie budować poczu-
cie ich przynależności do 
wspólnoty i obudzi aktyw-
ność, chęć do wspólnego 
działania, co będzie słu-
żyć rozwojowi sołectwa.

Jeśli jednak sołtys i ra-
da sołecka naprawdę nie 
mają pomysłu na co prze-
znaczyć przypadającą so-
łectwu kwotę, powinni po 
prostu zapytać o to miesz-
kańców zanim zwołają ze-
branie wiejskie mające 
uchwalić formalnie wnio-
sek. Warto w związku z 
tym, i w każdej sytuacji na-
wet wtedy, gdy sołtys ma 
wizję jakie to mogą być 
przedsięwzięcia, przygo-
tować wcześniej pytania 
w formie ankiety zachę-
cającej mieszkańców do 
udziału w spotkaniu ro-
boczym, poinformować 
jaka kwota jest do dys-
pozycji sołectwa i na ja-
kiego typu przedsięwzię-
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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestuj¹ca w obszary wiejskie

Projekt realizowany przez Krajowe Stowarzyszenie So³tysów w partnerstwie z Województwem Mazowieckim
Projekt wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej 

 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013
Instytucja Zarz¹dzaj¹ca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Europejski Fundusz Rolny 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

cia może być przezna-
czona. Następnie moż- 
na zebrać zgłoszone po-
mysły a potem zlecić 
opracowanie wniosku za- 
wierającego konkretne 
przedsięwzięcia pomysło- 
dawcy albo powierzyć 
opracowanie wniosku soł- 
tysowi, radzie sołeckiej 
albo grupie aktywnych 
mieszkańców wyrażają-
cych chęć przygotowa-
nia projektu. Na właści-
wym zebraniu wiejskim 
dyskusja nad 2–3 projek-
tami gotowych wniosków, 
ułatwi sprawiedliwy i de-
mokratyczny wybór kon-
kretnego przedsięwzięcia 
i ujęcie go w formalnym 
wniosku. 

Nie będzie wtedy oba-
wy, że przedsięwzięcie 
będzie nieprawidłowe for-
malnie a przede wszyst-
kim, że nie będzie ak-
ceptowane przez miesz-
kańców. Bo ci, którzy nie 
uczestniczyli w tych ze-
braniach nie będą mogli 
potem mieć pretensji, że 
wybrane przedsięwzię-
cie nie jest zgodne z ich 
oczekiwaniami. Co najwy-
żej mogą mieć pretensje 
do siebie samych. Wszak 
nieobecni nie mają racji. 

Przypomnijmy więc po-
krótce jakie są te formal-
ne wymogi! Otóż zarów-
no sporządzając projekt 
wniosku jak i uchwalając 
go należy pamiętać, że: 

1. Sołectwo ma prawo 
przeznaczyć środki fun-
duszu sołeckiego tylko na 
zadania będące zadania-
mi własnymi gminy. Jeśli 
będą to zadania powiatu 
albo województwa, albo 
chcemy wydać pieniądze 
na inwestycję na nieru-
chomości, do której gmi-

na nie ma tytułu prawne-
go, to wniosek jako wad-
liwy powinien zostać od-
rzucony przez wójta. Na-
wet jeśliby wójt tego nie 
uczynił, to z pewnością 
wkroczy z nadzorem Re-
gionalna Izba Obrachun-
kowa i zakwestionuje kla-
syfikację takich wydatków 
jako wydatków z fundu-
szu sołeckiego. 

2. We wniosku sołe-
ctwo musi podać konkret-
ne przedsięwzięcia, na 
które chce przeznaczyć 
środki z puli funduszu so-
łęckiego, bo ogólne sfor-
mułowanie typu: „na dzia-
łalność kulturalno-oświa-
tową” albo np. „na działal-
ność remontową” spowo-
duje odrzucenie wniosku. 
W ustawie o funduszu so-
łeckim – w art. 4 ust. 3 jest 
bowiem wyraźna dyspo-
zycja, że wniosek ma za-
wierać: „wskazanie przed-
sięwzięć przewidzianych 
do realizacji”. Nie mogą 
to być więc ogólnikowe 
stwierdzenia, tylko kon-
kretnie wskazane przed-
sięwzięcie albo kilka kon-
kretnych przedsięwzięć. 

3. We wniosku nie mo-
że zabraknąć oszacowa-
nia kosztów, przy czym 
nie mogą one być znacz-
nie niedoszacowane czyli 
znacznie zaniżone w sto-
sunku do kwoty przypa-
dającej na sołectwo. Nie 
powinny być też przesza-
cowane, ale to skutkować 
będzie tylko utratą tej czę-
ści kwoty, która faktycznie 
nie została wydana na re-
alizację z tego powodu, 
że koszty realizacji były 
niższe. 

4. Błędem będzie za-
dysponowanie przed-
sięwzięcia inwestycyjne-

go na terenie sąsiednie-
go sołectwa, choćby na-
si mieszkańcy korzystali 
też z obiektu, na którego 
remont lub wyposażenie 
chcą przeznaczyć swoje 
środki funduszu sołeckie-
go. To będzie podstawa 
do odrzucenia wniosku 
(przy czym obozy, kolonie 
dla dzieci mogą być reali-
zowane poza sołectwem i 
nawet gminą).

5. Przekroczenie termi-
nu 30 września na złoże-
nie wniosku wójtowi bę-
dzie skutkować nieważ-
nością wniosku. Wójt na-
wet gdyby bardzo chciał 
nie będzie mógł takiego 
wniosku zrealizować.

6. Wniosek może być 
zakwestionowany, jeśli 
wójt albo organ nadzoru 
dopatrzy się, że zebranie 
wiejskie, które go uchwa-
liło było nieprawomocne, 
np. że nie było kworum, 
albo na wyniku głosowa-
nia zaważyły głosy osób 
nieuprawnionych, tj. nie 
mających statusu stałego 
mieszkańca.

Nieprawidłowe uza-
sadnienie może także 
spowodować zakwestio-
nowanie wydatków uję-
tych we wniosku przez 
niektóre bardziej restryk-
cyjne RIO, np. z powodu 
braku wymienienia zadań 
ujętych literalnie w art. 7 
ust. 1 ustawy o samorzą-
dzie gminnym. Bezpiecz-
niej więc będzie pisząc 
np., że dane przedsię-
wzięcie służyć ma inte-
gracji mieszkańców po-
dać w uzasadnieniu do-
datkowo sformułowania 
z ustawy o samorządzie 
gminnym z art. 7. Ina-
czej mówiąc trzeba na-
pisać jakie zadania włas-

ne gminy wymienione  
w tym przepisie będą re-
alizowane za pomocą  
danego przedsięwzięcia.  
A więc np. że dzięki orga-
nizacji przez mieszkań-
ców ze środków przypa-
dających z puli funduszu 
sołeckiego festynu z oka-
zji „Dni naszej miejsco-
wości” będzie realizowa-
ne zadanie własne gminy 
polegające na tworzeniu 
warunków do działania 
i rozwoju jednostek po-
mocniczych oraz wdra-
żaniu programów aktyw-
ności obywatelskiej oraz 
zadanie własne obej-
mujące sprawy kultury.  
Albo, że wydanie kalen-
darza sołeckiego z da-
tami imprez w sołectwie 
i informacjami turystycz-
nymi, o zabytkach, oby-
czajach, dziedzictwie hi-
storycznym, kulinarnym 
itp. będzie służyć reali-
zacji zadania własnego 
gminy polegającego na 
promocji gminy. Jest to 
szczególnie istotne przy 
zadaniach miękkich typu: 
festyn, wydawnictwo, ko-
lonie, impreza KGW itp. 
Na przykład w razie zaku-
pu sprzętu muzycznego  
i strojów dla zespołu folk-
lorystycznego należało-
by wskazać jako uzasad-
nienie podtrzymywanie 
dziedzictwa kulturowe-
go poprzez zachowanie  
i odtwarzanie pieśni ludo-
wych, muzyki, obrzędów, 
tradycji i strojów przez 
zespół, a także promo-
cję gminy poprzez umoż-
liwienie udziału zespołu  
w przeglądach, koncer-
tach wyjazdowych i in-
nych imprezach dzięki 
zakupowi tych strojów. 

Janina Jastrzębiec
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