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„czy w roku 2010
sołectwa wykonają skok
w rozwoju?”

Rok 2009 był ważny, bo fundusz sołecki, jako instrument
upodmiotowienia sołectw, zadebiutował i liczył się fakt z
jakim
przyjęciem
spotka
się
ze
strony
gmin.

O utworzeniu funduszu sołeckiego na rok 2010 zdecydowała
jedynie połowa gmin w Polsce.
Z punktu widzenia rozwoju całości obszarów wiejskich w
kraju, wynik ten wymaga zdecydowanego poprawienia, tym
bardziej, że regionalnie obraz jest bardzo zróżnicowany

Utworzenie funduszu sołeckiego w gminach
woj. opolskiego w 2010 r.
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75% gmin woj. opolskiego* podjęło uchwały o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie w
budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
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*Spośród 68 gmin uprawnionych do utworzenia funduszu (gminy wiejskie i miejskowiejskie) 51 wyraziło zgodę a 17 nie wyraziło zgody na utworzenie funduszu
źródło: Opracowanie własne Biura Wojewody Opolskiego

Cisek

1. Rok 2010 jest pierwszym, w którym będzie działać ustawa
o funduszu sołeckim, a uzyskane wyniki przesądzą o
sukcesie ustawy.
2. W roku 2010 leaderowskie Lokalne Grupy Działania, po
raz pierwszy w pełni ogłoszą i rozstrzygną nabory na
przedsięwzięcia służące realizacji Lokalnych Strategii
Rozwoju.
3. W roku 2010 rozpocznie się w pełni realizacja inwestycji ze
środków działania odnowa i rozwój wsi PROW
4. W roku 2010 już normalnie, tj. bez poślizgów i nie na „łapu
– capu” w wydatkowaniu środków, działać będzie Krajowa
Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW), która może stać się
sprawnym instrumentem wspierania ważnych inicjatyw,
takich jak programy odnowy wsi.

5. Po kilku ważnych impulsach w roku 2009, m. in. III Ogólnopolski Kongres

Odnowy Wsi, rok 2010 może przynieść decyzję kolejnych województw
o uruchomieniu własnych, regionalnych programów odnowy.

6. W województwie opolskim, które od 1997 realizuje program odnowy wsi
zaistniały nowe perspektywiczne rozwiązania:
• Pierwszym z
nich jest Akcja „Wieś Przyszłości”. Zakłada ona
wykonanie 10 punktowego programu wskazanych wyselekcjonowanych
projektów. Projekty te budują zdolność wsi do specjalizacji i kooperacji
sieciowej, prowadzą do uzyskania przez wieś unikalnego „koszyka
produktów”, dającego niezbędną przewagę konkurencyjną, atrakcyjność i
zainteresowanie otoczenia (przyszłych nowych mieszkańców, inwestorów i
kooperantów), a przez to powiększenie potencjału rozwojowego
• Drugim rozwiązaniem są gminne fundusze grantowe. Stanowią one
rozwinięcie istniejących już w gminach systemów wsparcia i aktywizacji
sołectw od dawna zawierających rozwiązania typu funduszu sołeckiego.

Gminne systemy wsparcia w woj. opolskim
- konkursy grantowe-

GMINA NYSA
Gminny system wsparcia funkcjonuje
Podstawowe jego elementy to:

od

1999

roku.

• Odpis;
• Dofinansowanie w wysokości do 3 000 zł dla sołectwa,
które uczestniczy w corocznym Powiatowym Konkursie
„Odnowa Wsi w województwie opolskim”
• Bonus Roczny– dodatkowe wsparcie, celem wyróżnienia
sołectw aktywnych i zmobilizowania, z czego 1 sołectwo może
otrzymać 2 000 – 5 000 zł.

Gminne systemy wsparcia w woj. opolskim
- konkursy grantowe-

GMINA KLUCZBORK
Gminny system wsparcia funkcjonuje od 1996 roku.
Podstawowe elementy to:
• Odpis sołecki,
• Udział w sprzedaży mienia komunalnego, jeżeli sołectwo
miało w zarządzie mienie komunalne i zostało ono sprzedane
przez gminę. Sołectwo może otrzymać 50% kwoty pozyskanej
przez gminę.
• Gminny Konkurs Odnowy Wsi - każde sołectwo będące w
programie odnowy wsi może złożyć wniosek na
dofinansowanie realizacji projektu i otrzymać do 15 000 zł.

Projekt: „Od piaskownicy do szachownicy”
Gmina:
Kluczbork
Sołectwo: Bąków

Projekt: „Budowa Apiinhalatorów”
Gmina:
Kluczbork
Sołectwo: Maciejów

Gminne systemy wsparcia w woj. opolskim
- konkursy grantowe-

GMINA STRZELCE OPOLSKIE
Gminny system wsparcia funkcjonuje od 1994 roku. Podstawowe elementy
to:
• „Limit sołecki” – wysokość środków uchwala corocznie Rada Miasta
• Gminny konkurs grantowy „Kształtujemy naszą wieś” – każde
sołectwo, które złoży projekt może uzyskać dofinansowanie w kwocie
1 000 - 10 000 zł.

„Pamiętajmy o przeszłości –
myślmy o przyszłości” –
odbudowa zabytkowej studni
Gmina:
Strzelce Opolskie
Sołectwo: Rozmierz
Projekt:

„Pamiętajmy o przeszłości –
myślmy o przyszłości” – izba
tradycji
Gmina:
Strzelce Opolskie
Sołectwo: Rozmierz
Projekt:

Rozbudowany gminny system wsparcia sołectw

• Fundusz sołecki – środki na przedsięwzięcia dopuszczone
ustawą, tj. na poprawę warunków życia mieszkańców.
• Gminny program grantowy, na wykonanie szczególnych
przedsięwzięć lub zadań skalą przekraczających możliwości
funduszu sołeckiego.

• Środki na realizację zadań statutowo przypisanych sołectwu
np. na utrzymanie świetlicy, terenów komunalnych, obiektów
sportowych, pielęgnację zieleni itp. Środki te mogą mieć
formułę odpisu (określona ilość złotych na mieszkańca) lub
kwoty ustalonej adekwatnie do potrzeb.
• Środki z wykonywanego przez sołectwo zarządzania i
gospodarowania mieniem komunalnym, na mocy art. 48
ustawy o samorządzie gminnym (u.s.g.), w zakresie
określonym w statucie sołectwa. Środki te, w myśl art. 51 ust.
3 u.s.g., mogą być przeznaczane na różne cele na zasadach
określonych w statucie gminy.

Warto zdać sobie sprawę, iż sukces funduszu
sołeckiego, jako narzędzia rozwoju lokalnego i
budowania jakości życia na wsi z woli i poprzez samych
mieszkańców, przesądzi o kierunkach dalszego
wzmacniania roli sołectw
i wiejskiego przywództwa – sołtysa i rady sołeckiej.
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