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Dotyczy: Proiekt zmian w ustawie o funduszu soleckim
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\(/ zwi4zku z opubLikowanym 2 lutego b.t. Pmjekten ustawlt o zlwiatie astaul o lundasTu
nleckiru i niekt|rycb intlch aslaw (druk senackr nr 1098) oraz harmonogrzmem prac legislacyjnych
dotycz4cych w/w projektu, rv imieniu Stowarzyszenia Lider6w Lokalnych Gr-up Obywatelskch
zwtaclllr sig do Pana z uptzejrn4 pto6b4 o pilne spotkanie w sprawie w/w ptojektu.

lV swoich publicznych wyst4pieniach byl Pan Mirustet uptzejmy wielokrotnie podkeSla6
zrtaczente ustawy o funduszu soleckim d1a aktywizacji mieszkaiic6w obszar6w wielskich. Ju2
w 2008 roku podczas V Og6lnopolskrego For-um Inicjaqnv Pozarz4dowych w panelu ,,Paistwo
obywatelskie, dobre rz4dzenie" - prowadzonym ptzez nasze Stowarzyszenie - przedstawial Pan
ustawQ jako gl6wny insttument rzAdu zrnietzai4cy do upodmiotowienia mieszkafc6w.
Ostatnio podobne slowa slyszeli6my podczas Fotum Debaty Publicznel przy Ptezydencie R?,

Obawiamy sig, 2e gl6wny cel ustawy, czyh to ,,|eby l:udzie mieli poczucie, 2e maj4
wp])-w na sptawy wok6l ruch" (Fotum Debaty Publicznej, 26 sq,czna 2011 toku) moZe by6
za,gtoLony w wyniku po6pies znych zrnian ztozonych do Matszalka Senatu. Nie zostaly one
poprzedzone szerok4 dyskusiq, diagnozq stanu funkcjonowania obecnie obowi4zuj4cej
ustawy.

Ingerencja ustawodawcy v zastany uktrad telacji spolecznych i insq'n:cjonalnych wymaga
szczeg6lnej osffo2no6ci. Nale2y zaurva2y6, i2 pe\nz ocena funkcjonowaflia ustawy o funduszu
soleckim nie jest jeszcze mo2liwa gminy czekaja 11^ zwror cz96ci koszt6w z btd2etu paristwa,
za( zaproponowane w w/rv projekcie ustavT rozw.iezania powinny byly zosta6 poddanc
gmntownej ocenic tak z punktu widzenia skutk6w spolecznych, prawnych jak i frnansowl ch.
Zmta;;ly w ustawie o funduszu soleckim z dnta 20 lutego 2009 roku, szczeg6lnie wprowadzane
bez przeprowadzenia diagnozy zaslanego slanu rzecT) i wlkazarua. ii l1'maga on inrerwencji
organ6rv wladzy publicznel, t^k zn cz4cej 1ak zmizta ustawodawcza, mog4 doprowadzi6 do
poglgbrenia wystppuj4cych ptoblem6w. Ustanowienic nowych notm ptawnych, na co zwt.zcal
Pan uwagg rv czasie dyskusji nad projektami ustaw obejmuj4cymi trzeci etap decentralizacji, rue
wywoluje s^mo przez sip po24danych zmian w 2yciu spolecznym.

Jako organizacja, kt6ra stoi na straZy praw obl.watelskich i praworz4dno5ci jeste6my
glgboko zaniepokojeni sytuacja. Ptosimy o mozliwo56 ptzedstawienia Panu - jako otpdownikowi
ustawy z 2009 toku posiadanych przez r7^s danych i oceny sytr.racji.
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