
 

    „Wspólnie zdecydujmy, na co przeznaczyć pieniądze z      

                                         funduszu sołeckiego” 

                   11-13 maja 2012, Miedzeszyn k. Warszawy 

Cele szkolenia: 

 Poznanie się i integracja grup biorących udział w akcji Masz Głos Masz Wybór  

 Poznanie osób oraz ich motywacji do prowadzenia działania „Wspólnie zdecydujmy, na 

co przeznaczyć pieniądze z funduszu sołeckiego” 

 Nabycie podstawowej wiedzy koniecznej do przeprowadzenia działań i dokonania oceny 

otrzymanych wyników  

 Nabycie wiedzy z zakresu prawa samorządowego, funkcjonowania jednostek 

pomocniczych, funduszu sołeckiego, prawa do informacji.  

 

Piątek 

13.00 - Obiad 

14.00 - 14.30 - Otwarcie - Fundacja im. Stefana Batorego, Stowarzyszenie Liderów Lokalnych 

Grup Obywatelskich, Pracownia Zrównoważonego Rozwoju 

14.30 - 16.30 - Wprowadzenie do szkolenia 

 Przedstawienie uczestników i uczestniczek oraz prowadzących szkolenie 

 Omówienie celów szkolenia oraz działania w akcji Masz Głos Masz Wybór, zapoznanie 

z programem i harmonogramem szkolenia  

 Omówienie umocowania jednostek pomocniczych gmin w strukturze samorządu 

terytorialnego RP, omówienie zasady pomocniczości. 

16.30 - 17.00 - Przerwa na kawę/herbatę  

17.00 - 19.00 - Budżet bez tajemnic – Wykład Dariusza Kraszewskiego, Stowarzyszenie 

Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich 



 

19.00 - 19.30 - Kolacja 

20.00 - 22.00 - Wieczorna integracja  

 

Sobota 

8.00 - Śniadanie 

9.00 - 9.50 - Co i za ile można zrobić z funduszem sołeckim? 

 Zadania własne gminy a fundusz sołecki 

 Budżet gminy a fundusz sołecki 

 Ile pieniędzy przypada na moje sołectwo  

9.50 - 10.30 – Kto, za co i kiedy odpowiada w funduszu sołeckim? 

10.30 - 11.00 – Przerwa na kawę/herbatę 

11.00 - 12.10 – Procedura funduszu sołeckiego w dokumentach 

12.10 - 13.30 – Fundusz sołecki na tak, czy na nie?  

13.30 - 14.00 – Planowanie działań promujących fundusz sołecki w gminie 

14:00 - Obiad 

15.00 - 16.00 – Zebranie wiejskie i informowanie mieszkańców 

16.00 - 16.30 – Gdzie i dlaczego fundusz sołecki się udaje 

16.30 - 17.00 – Przerwa na kawę/herbatę 

17.00 - 18.30 – Wiedza/władza. Pytania do prawnika. 

18.30 - 19.30 – Sprawy organizacyjne, umowy i rozliczenia kosztów podróży 

20.00 - Kolacja 

Niedziela 

8.00 - Śniadanie 

9.00 - 11.00 – Zasada jawności funduszu sołeckiego – praktyczne przykłady 

11.00 - 11.15 Przerwa na kawę/herbatę 

11.15 - 12.30 – Fundusz sołecki a inne możliwości finansowania działalności sołectw   



 

12.30 - 13.00 – Podsumowanie szkolenia i zakończenie 

13.00 - Obiad i wyjazd z Miedzeszyna 

 

OSOBY PROWADZĄCE: 

Dariusz Kraszewski - socjolog, działacz społeczny, przez ostatnie lata zajmujący się kwestiami dotyczącymi 

partycypacji  mieszkańców w procesach tworzenia budżetów gmin, kontroli społecznej tworzenia i 

wykonywania budżetów gmin oraz przejrzystości działania władz samorządowych; dariusz.kraszewski@lgo.pl 

Magdalena Kałuża – aplikantka adwokacka, prawniczka zajmująca się w SLLGO monitoringiem funduszu 

sołeckiego i dostępem do informacji publicznej; magdalena.kaluza@sllgo.pl 

Karol Mojkowski – socjolog, od 2010 r. w SLLGO w programie Budżet obywatelski - uczestnictwo obywateli w 

decydowaniu o budżecie na poziomie lokalnym, www.funduszesoleckie.pl; karol.mojkowski@sllgo.pl 

Magdalena Pieczyńska - koordynatorka działań związanych z funduszem korkowym i funduszem sołeckim w 

ramach akcji Masz Głos Masz Wybór; pomoc@sllgo.pl 

 

 

TERMIN: 11-13 maja 2012 

MIEJSCE: Centrum Konferencyjne KZRS SCH, ul. Odrębna 4, Miedzeszyn (koło Warszawy) 

KONTAKT: 

Magdalena Pieczyńska, tel. 513 299 937, mail: pomoc@sllgo.pl (sprawy organizacyjne) 

funduszesoleckie@sllgo.pl, tel. 22 844 73 55 (pytania dotyczące funduszu sołeckiego) 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Spotkanie organizowane jest przez Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich w ramach akcji 

„Masz Głos Masz Wybór” realizowanej przez Fundację im. Stefana Batorego. 

 

 


