Siła wyobraźni pcha nas ku nowemu. Wizja
wioski, o jakiej marzymy – zasobnej, zadbanej,
pełnej życia – to pociągające marzenie. Niekiedy
rozmawiamy o tym w kuchni albo podczas spotkań rodzinnych i towarzyskich.
Czy ktoś to słyszy? No właśnie, pozostajemy
ze swoim wyobrażeniem jakby w ukryciu. A gdyby
tak pomówić o tym otwarcie? Gdyby nadać temu
jakiś kształt? Od czego można by zacząć?
Fundusz sołecki jest sposobem na to, by
wspólnie porozmawiać o wiosce z naszej wyobraźni. Wiosce, w której mamy lepsze warunki
życia, w której dbamy o to, co naprawdę ważne
– o strategiczne priorytety.
Nie od razu zbudowano Kraków... Budowanie
wioski – tej „z wyobraźni” – pewnie też zajmie trochę czasu. To może warto zacząć już teraz?

Społeczność wsi coraz częściej korzysta z dobrodziejstw dostępu do świata dzięki internetowi. Ta technologiczna i cywilizacyjna rewolucja umożliwia edukację, kontakt z odległymi osobami, dostęp do kultury,
sterowanie nowoczesnymi urządzeniami energetycznymi
i przynosi wiele innych korzyści. O tyle, o ile jest dostęp
do sieci i o ile są urządzenia i umiejętności, niezbędne
do skorzystania z tego „okna na świat”.
Jedno pozostaje na wsi niezmienne: pozamiejskie
położenie. Większość wiosek (bo przecież nie wszystkie)
nadal może cieszyć się nieskażoną przyrodą, zmiennością pór roku, urokami krajobrazu. W wielu wsiach są
kultywowane tradycje artystyczne, kulinarne, rękodzielnicze, świetnie wypromowane przez inicjatywy związane
z podejściem Leader.
Położenie wsi ma też swoje ciemniejsze strony: trudniej dotrzeć do obiektów edukacyjnych, sportowych,
kulturalnych, do węzłów transportowych (choćby na
dworzec czy na lotnisko). Trudniej też liczyć na odśnieżoną drogę, bo ta ma dopiero... którąś tam kolejność
odśnieżania.
Wobec takich ograniczeń sprawdza się wiejska solidarność, a wiejska wspólnota staje przed egzaminem

sprawności. Bez wspólnego zaangażowania nie sposób
poradzić sobie z wyzwaniami codzienności. A zabawa? To chyba też wyznacznik wiejskości. Mieszkańcy
wsi jakby chętniej podrywają stopę do tańca, mają ucho
wyczulone na skoczną melodię.
Wiejska wspólnota ma różne oblicza. W podmiejskich miejscowościach zarysowują się jakby dwa światy:
rdzennych mieszkańców i „przybyszów”, osiedlających
się na wsi i żyjących według odrębnych, miejskich obyczajów. Są one nowym wyzwaniem i nowym sprawdzianem dla poczucia wspólnoty na wsi.
Fundusz sołecki ma dwie funkcje: wzmacnia poczucie podmiotowości – wpływania mieszkańców wsi na
decyzje, a po drugie – wzmacnia wiejską wspólnotę. To
właśnie zebranie wiejskie – oficjalne forum decyzyjne
wszystkich mieszkańców wsi – decyduje o przeznaczeniu środków z funduszu sołeckiego na wybrane przez
nich inicjatywy. Tak przynajmniej powinno być.
Od nas zależy, w jakim stopniu wykorzystamy dobrodziejstwa sołeckiego funduszu – dla realizacji dobrych
inicjatyw i dla wzmocnienia wiejskiej wspólnoty.

„… ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa podstawowe dla państwa oparte na
poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich
wspólnot”1.

Oznacza to, że:
„– grupy większe, o szerszych celach, nie powinny
przejmować zadań grup mniejszych, o celach bardziej szczegółowych,
– grupy większe powinny spełniać tylko takie zadania,
z którymi grupy mniejsze nie mogą sobie poradzić
samodzielnie,
– grupy większe powinny pomagać mniejszym w osiąganiu ich celów”2.
Mówiąc wprost, dzięki funduszowi sołeckiemu sołectwo zajmuje się samo swoimi potrzebami, a gmina
1

2
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mu w tym pomaga. Ta pomoc może polegać na wyjaśnianiu znaczenia funduszu dla poczucia podmiotowości mieszkańców wsi, na wspieraniu świadomości obywatelskiej. Jednostka samorządu terytorialnego (gmina)
wraz z sołtysem i radą sołecką motywuje mieszkańców
do zaangażowania, zapewnia dostęp do zrozumiałej informacji, niezbędnej do pozyskania środków i do podjęcia działań. Ważne jest też rozwijanie umiejętności
mieszkańców potrzebnych do samodzielnego planowania, realizacji i ewaluacji zadań. Takie nastawienie na
pomocniczość ze strony organów i urzędników jednostki
samorządu terytorialnego jest bardzo ważne, aby fundusz sołecki rzeczywiście stał się czymś, co wzmacnia
demokrację i obywatelskie zainteresowanie dobrem publicznym.
Pomocniczość ma jeszcze jedną cechę: odpowiedzialność.
Obie współdziałające jednostki:

gmina

i sołectwo, są
solidarnie odpowiedzialne
za działania i za
ich efekty.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Art. 164.
1. Podstawową jednostką samorządu terytorialnego
jest gmina.
USTAWA o samorządzie gminnym
Art. 1.
1. Mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową.
Art. 6.
1. Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.
Art. 7.
1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności
zadania własne obejmują sprawy:
17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania
i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania
programów pobudzania aktywności obywatelskiej.
Gmina działa na podstawie zapisu w Konstytucji jako
podstawowa jednostka samorządu terytorialnego.

Ustawa o samorządzie gminnym określa zakres działania gminy jako „sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym”. Wprawdzie w ustawie są wymienione zadania,
które „w szczególności” obejmują wymienione sprawy
dotyczące zbiorowych potrzeb, jednakże nie zamyka to
drogi lokalnej wspólnocie do decydowania o tym, jakimi
sprawami gmina powinna się zająć. Gdzie można znaleźć spis takich spraw? Jedną z odpowiedzi może być
gminna strategia rozwoju, która powinna być narzędziem
zarządzania rozwojem. Ba, ale skąd wziąć treść takiej
strategii? Zorganizowanie dialogu mieszkańców o sprawach publicznych może być podstawą – bodaj jedyną
– do tego, by gmina należycie spełniała swoje funkcje.
Oznacza to, że jeśli uda się taki dialog przeprowadzić
i sporządzić listę ważnych spraw (lokalnych priorytetów),
można wówczas „zewrzeć szyki” i poszukiwać sposobów na realizację zadań. Skąd zdobyć na to fundusze?
Z budżetu publicznego, ze środków pomocowych, ze
środków zgromadzonych lokalnie (np. fundusz lokalny).
Warto przy tym współdziałać w partnerstwie z lokalnymi
organizacjami, firmami itd.
To wszystko być może..., o ile docenimy podpunkt 17),
podkreślający znaczenie pobudzania obywatelskiej aktywności.

USTAWA o samorządzie gminnym
Art. 5.
1. Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa oraz dzielnice, osiedla i inne.
2. Jednostkę pomocniczą tworzy rada gminy, w drodze
uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy.
3. Zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostki pomocniczej określa statut gminy.
Art. 35.
1. Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem, po
przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.
3. Statut jednostki pomocniczej określa w szczególności:
3) organizację i zadania organów jednostki pomocniczej;
4) zakres zadań przekazywanych jednostce przez
gminę oraz sposób ich realizacji.

Gmina ma w dwóch przypadkach okazję, a raczej
obowiązek, przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami: w sprawie tworzenia sołectwa oraz w sprawie statutu
sołectwa.
Jeśli wierzyć koncepcji „drabiny dialogu”3,

powodzenie

konsultacji zależy od
wejścia

najpierw

na

pierwszy szczebel: dostarczenia zrozumiałej,
aktualnej

informacji.

Dzięki niej mieszkańcy
mogą w pełni świadomie i aktywnie wyrażać
swoje zdanie.
Gminna procedura konsultacji – jeśli jest dobrze
opracowana i stosowana – może stać się wzorem dla
sołeckiej praktyki. Po dobrej informacji dostarczonej
mieszkańcom lub odebranej od mieszkańców udział
w zebraniu wiejskim będzie bardziej uzasadniony, a decyzja bardziej rzeczowa.

3

„Dialog społeczny”, DOKUMENT PROGRAMOWY RZĄDU, 2002

W Europejskiej Karcie Samorządu Lokalnego, sporządzonej w Strasburgu 15 października 1985 roku, czytamy o pomocniczości:
„3. Generalnie odpowiedzialność za sprawy publiczne powinny ponosić przede wszystkim te organy władzy,
które znajdują się najbliżej obywateli.”
W europejskiej strategii „Europa 2020” zdecydowano
o trzech priorytetach: inteligentnym, trwałym (zrównoważonym) i solidarnym rozwoju, uwzględniającym włączenie
osób będących w potrzebie. Te priorytety obrazuje rysunek:

Inteligentny
rozwój

trwały wzrost
gospodarczy

Włączenie
społeczne

Jak sprostać tym wyzwaniom na wsi?
Inteligentny rozwój to taki, który w innowacyjny sposób wykorzystuje specyfikę miejsca – wszystkie jego
walory. Odkrycie ich na nowo, nadanie im znaczenia,
zaangażowanie lokalnych środowisk w nową inicjatywę –
to wszystko może przynieść efekt, o który chodzi.
A chodzi o... trwały wzrost gospodarczy, czyli taki,
który zachowuje, a nawet wzbogaca lokalne zasoby
i przynosi nowe miejsca pracy. Drogą do tego są nie
tylko pomysły i innowacje, ale także zdobywanie nowych kompetencji – przez całe życie. Uczenie się może
przynieść korzyści związane z nowym sposobem zarabiania, może też być podstawą do odczuwania dumy
z własnych postępów i zyskania uznania ze strony tych,
na których nam zależy. Dbałość o naturalne środowisko
i ograniczanie szkodliwego oddziaływania na klimat ma
w tym priorytecie szczególne znaczenie.
Włączenie społeczne polega na tym, by wesprzeć
potrzebujących, zaprosić ich do bycia razem (zamiast
pozostawiania ich na marginesie). Godne życie zależy
niekiedy od uchwycenia pomocnej dłoni. Ważne, żeby
była w pobliżu.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
„...my, Naród Polski – wszyscy obywatele Rzeczypospolitej,
zarówno wierzący w Boga będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna,
jak i nie podzielający tej wiary,
a te uniwersalne wartości wywodzący z innych źródeł,...”
„… ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa podstawowe dla państwa oparte na
poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot”4.
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Przypominanie konstytucyjnych wartości może się
przydać. Bo może dla każdego każda z nich oznacza
coś innego?
Prawda służy budowaniu zaufania, a że każdy ma
„swoją prawdę”, potrzeba rozmowy o tym, jak kto widzi
świat.
Sprawiedliwość może oznaczać podporządkowanie
się regułom, które są przejrzyste.
Za dobre można uznać to, co przysparza pożytku.
A co jest piękne? To najlepiej wiadomo wtedy, kiedy
spoglądamy na coś, co wygląda na bałagan... Porządek, czystość i harmonia mogą być uznane za piękne,
podobnie jak coś kontrowersyjnego, co zwraca uwagę
i wywołuje emocje.
Wolność ma dla Polaków szczególną wartość i na
pewno ma też granice – są nimi takie działania, które
mogą naruszać czyjąś wolność.
Współdziałanie władz i społeczny dialog – to pole
nieustannego doskonalenia. Także na wsi. Fundusz sołecki stwarza ku temu dobrą okazję.

USTAWA o samorządzie gminnym
Art. 37a.
Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej może uczestniczyć w pracach rady gminy
na zasadach określonych w statucie gminy, bez prawa
udziału w głosowaniu.
Art. 39.
1. Decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej wydaje wójt, o ile przepisy
szczególne nie stanowią inaczej.
4. Do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej rada gminy może upoważnić
również organ wykonawczy jednostki pomocniczej...
Art. 48.
1. Jednostka pomocnicza zarządza i korzysta z mienia
komunalnego oraz rozporządza dochodami z tego
źródła w zakresie określonym w statucie. Statut
ustala również zakres czynności dokonywanych
samodzielnie przez jednostkę pomocniczą w zakresie przysługującego jej mienia.

Sołectwo działa w granicach ustanowionych przez statut
gminy i statut sołectwa. Jego samodzielność jest określona
w obu tych dokumentach.
Źródłem uregulowania zadań sołectwa jest statut sołectwa, uchwalany przez radę gminy po przeprowadzeniu
konsultacji z mieszkańcami. Jeśli zostaną sołectwu powierzone zadania, na przykład dotyczące zarządzania mieniem
komunalnym, wówczas takie zadania są prowadzone przez
sołtysa i wspierającą go radę sołecką.
A mieszkańcy?
Mieszkańcy sołectwa mają nieograniczone możliwości
działania. Mogą na przykład zrzeszać się w formie stowarzyszeń albo podejmować współpracę w ramach inicjatywy
lokalnej: „rozumie się przez to formę współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami, w celu
wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz
społeczności lokalnej”5.
Skala współpracy gminy i jednostki pomocniczej zależy
od obu stron oraz od poparcia i aktywności mieszkańców.
Podobno częściej żałujemy tego, czego nie zrobiliśmy,
niż tego, co zrobiliśmy... To może lepiej coś robić?
5

Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

USTAWA o samorządzie gminnym
Art. 51.
1. Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie uchwały budżetowej gminy.
2. (uchylony).
3. Statut gminy określa uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy.

USTAWA o finansach publicznych
Art. 212.
1. Uchwała budżetowa określa:
9) uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu
gminy.

Budżet sołectwa jest częścią budżetu
gminy. Podlega tym samym regułom, co finanse publiczne.
Rada gminy może zdecydować o tym, czy
będzie prowadzona gospodarka finansowa
sołectw i czy będzie ona oparta:


na przepisach art. 51 ust. 3
ustawy o samorządzie gminnym



czy na ustawie o funduszu sołeckim.

USTAWA o funduszu sołeckim
Art. 2.
1. Rada gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz, podejmując uchwałę, w której wyraża zgodę albo
nie wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu.
6. Środki funduszu przeznacza się na realizację
przedsięwzięć, które:


są zgłoszone we wniosku...,



są zadaniami własnymi gminy,



służą poprawie warunków życia mieszkańców,



są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Poprawa warunków życia to rzecz ważna, a zarazem
znaczy dla każdego coś zupełnie innego. Dzieci być
może marzą o placu zabaw i cukrowej wacie, młodzież
zapewne chętnie spotka się w odpowiednim miejscu,
żeby porozmawiać, potańczyć, pojeździć na deskorolce albo potrenować graffiti? Dorośli może zechcą się
zabawić podczas zawodów, a starsi chętnie przysiądą
na ławeczce, żeby spotkać się z innymi? Zgadywać nie
sztuka, ale ile to warte?
Sołectwo samo określa, co służy poprawie warunków życia, a wójt – weryfikuje ten ustawowy wymóg.
A co ze strategią rozwoju gminy? Zgłoszone przedsięwzięcie ma być z nią zgodne. Lecz jeśli nie ma strategii albo jest już nieco przykurzona? I w tym wypadku
do wójta należy decyzja o tym, czy inicjatywa jest zgodna ze strategią rozwoju gminy (zgodne z priorytetami
rozwoju i sposobami działania na rzecz tych priorytetów).
Wniosek jest prosty: współdziałanie sołectwa z wójtem lepiej rozpocząć na wiosnę, by na jesienny termin
30 września zdążyć z dobrymi pomysłami, które będą
zaakceptowane i spełnią ustawowe wymogi.

USTAWA o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
Art. 2.
Przez politykę rozwoju rozumie się zespół...
działań podejmowanych i realizowanych
w celu zapewnienia trwałego i zrównoważonego
rozwoju...
Art. 3.
Politykę rozwoju prowadzą:
...
3) samorząd powiatowy i gminny.
Art. 4.
1. Politykę rozwoju prowadzi się na podstawie
strategii rozwoju, programów i dokumentów
programowych.

Czy sołectwo może prowadzić sołecką „politykę
rozwoju”? Na przykład dzięki wyznaczeniu priorytetów
i zapisaniu ich w sołeckiej strategii rozwoju?
Co się stanie, jeśli tak zrobi?
Prawdopodobnie z roku na rok będą realizowane kolejne zadania, składające się na spójną całość: lokalną gospodarkę (pracę i zarabianie). Bo gospodarczy dobrobyt
zależy od przedsiębiorczości ludzi, a ich kompetencje zawodowe zwiększają szanse na to zarabianie. Znajdzie się
wtedy grosz dla biednych i czas na porządki, żeby ład jakiś
utrzymać we wsi, a zapewne skorzysta też lokalne środowisko naturalne – będzie na pewno uwzględnione w sołeckiej
strategii rozwoju.
Co się stanie, jeśli tak nie zrobi?
No cóż, wtedy może być różnie: raz się coś uda, innym
razem pomysły będą chybione – zależy, kto dojdzie do głosu podczas rozstrzygającego zebrania wiejskiego.
Sołectwo może wyznaczać cele i dbać o ich realizację,
a to jest ważnym składnikiem lokalnej „polityki” rozwoju.

Przykład konstytucyjnych wartości może posłużyć do
opracowania własnego, sołeckiego zestawu wartości
i zasad, których pragniemy przestrzegać. Bo zapewne
inne sprawy są ważne i wartościowe na Podkarpaciu,
inne na Mazowszu, a jeszcze inne na Podhalu bądź na
Pomorzu. Wpływa na to historia, wielokulturowość, bliskość granicy albo dominujący charakter lokalnej gospodarki.
Sołecki odpowiednik Konstytucji może zmieścić się
na jednej kartce papieru. Ta jedna kartka może mieć
znaczenie dla poczucia więzi z miejscem i zaangażowania w sprawy wsi. Przykładów podobnych działań nie
brakuje. Są wsie, gdzie z inicjatywy mieszkańców powstał nawet hymn.

W niewielu krajach działają sołtysi, za to rady lokalne,
podobne do naszych rad sołeckich czy też do zebrania
wiejskiego są dość rozpowszechnione w Europie i także poza nią. Ciekawe jest to, że w niektórych krajach
są opracowane pewne normy, które mają albo charakter
ogólnokrajowego standardu, albo też są wypracowane
samodzielnie przez lokalne rady, w ramach kompetencji,
jakie one posiadają. Na przykład w jednym z angielskich
sołectw opracowano koncepcję diagnozowania mieszkańców w formie ankiet, aby lepiej przygotować lokalną strategię, opartą na ich opiniach. Z kolei na przykład
w Szkocji opracowano „Wytyczne dobrych praktyk”, wyjaśniające rolę członka rady [sołeckiej], jej przewodniczącego [odpowiednika sołtysa], który podczas zebrań
nie tylko odgrywa formalną rolę, ale także rolę nieformalną, ułatwiającą udział i rozumienie poruszanych spraw.
Wiele praktycznych rozwiązań zgromadzonych w angielskich lub szkockich wytycznych dotyczy także samorządu lokalnego [gminy] w kontekście zadań dotyczących jednostek pomocniczych. To tylko wybrane przykłady – może okażą się inspirujące? Może warto skorzystać z rozwiązań praktykowanych w innych krajach?

Pomiędzy „sobą” a „sprawą”.
Liderem być – to znaczy zajmować się sobą czy też
zajmować się sprawą? Zgodzimy się zapewne, że taki
lider, który zajmuje się sobą, próbuje zwrócić na siebie uwagę, nie zyskuje mocnego poparcia. To, co się
liczy, to sprawa, którą chce się zająć i którą pragnie
zainteresować innych. A jednak... aby być skutecznym, lider zabiega także o odpowiednie poparcie, stara
się umocnić swoją pozycję, żeby utrzymać możliwość
wpływania na zmiany i wzmacniać zaufanie, jakim został obdarzony.
Pomiędzy wizją a ludźmi.
Lider podąża ku wizji, zapatrzony w przyszłość.
W tej podróży potrzebne jest wsteczne lusterko – by
nie okazało się, że został sam i tym samym przestał
być liderem. Lider pociąga za sobą ludzi, prowadząc
ich ku wizji przyszłości.
Między „presją” a „zachętą”.
A gdyby tak wywrzeć wpływ na innych, jakąś presję?
Ba, można próbować, ale kto z nas lubi działać pod
presją? No właśnie, trzeba wyważyć, jak daleko można

się posunąć. Stymulacja, czyli zachęcanie, inspirowanie, pokazywanie korzyści – działa do pewnego momentu. Kiedy człowiek poczuje, że jest przymuszany,
jego ochota do działania opada, w wzmaga się stres6:

Jeśli stymulacja jest niewystarczająca, jesteśmy
znudzeni i tracimy zainteresowanie zadaniem.
Lider bacznie obserwuje, do jakiego momentu potrzebna jest stymulacja, a kiedy trzeba pozostawić ludziom przestrzeń do samodzielności.

6
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Kiedy dwie osoby rozmawiają ze sobą, można niekiedy odnieść wrażenie, że przybyły z dwóch odległych
planet. Porozumiewają się w tak różny sposób, że droga
do porozumienia wydłuża się z chwili na chwilę. Są jak
przybysze z innych planet. Właściwie tych planet jest
znacznie więcej, bo wieś to więcej niż dwie osoby. Czy
wieś może się pozbyć tej międzyplanetarnej przestrzeni
dialogu? Czy można zejść na ziemię i przemówić ludzkim głosem?
Oczywiście, jest wiele wsi, gdzie to się udaje. Co
sprzyja dobrej rozmowie? Co powoduje, że dialog jest
konstruktywny i prowadzi do wzmocnienia więzi?
Szacunek dla rozmówcy – to pierwszy warunek. Można go okazać bardzo prosto – obracając całą sylwetkę
w jego kierunku. „Od stóp do głów” – nie tylko „twarzą
w twarz”. Kiedy ktoś jest do nas zwrócony bokiem, to
mamy wrażenie, że wcale nie jest zainteresowany rozmową, prawda?
Okazywanie zainteresowania tym, co rozmówca ma
do przekazania, to ważny sygnał. Napięcie opada, nasz
rozmówca się uspokaja, a w takim stanie łatwiej o racjonalne argumenty i porozumienie.

Jakie znaczenie ma wymiana informacji, czyli lokalny
dialog? Wymiana informacji to sprawa niezwykle ważna. Ludzie po prostu lubią wiedzieć o sprawach, które
ich dotyczą. Wiedzieć – to jedno, ważniejsze jest to, by
dobrze zrozumieć. Zrozumienie lokalnych uwarunkowań
ułatwia wkroczenie na ścieżkę aktywności. Wymiana informacji jest pierwszym krokiem do tego, by mieszkańcy
czuli się przygotowani do zabierania głosu, zajmowania
stanowiska w sprawach wsi, konsultowania lokalnych
decyzji. Cóż jest warte podejmowanie publicznych decyzji, które nie jest poprzedzone konsultowaniem? Warto
poświęcić nieco wysiłku, aby zorganizować konsultacje
– tu mogą przyjść z pomocą urzędnicy (każda gmina
powinna mieć opracowany sposób konsultowania, bo
wymóg przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami
jest zapisany w ustawie o samorządzie gminnym). Może
to sprzyjać pobudzeniu aktywności.

Codziennie przekazujemy i zdobywamy nowe wiadomości, informacje – komunikujemy się. Komunikacja to wymiana informacji między osobami biorącymi w niej udział
– nadawcą i odbiorcą.

Nadawca to osoba, która stanowi źródło informacji
i przekazuje ją komuś, na przykład za pomocą słów. Osoba, która słucha, co druga strona ma do powiedzenia, to
odbiorca.
Poświęcamy wiele uwagi temu, co mówią inni. Jednak
słowa to nie wszystko. Można wiele przekazać nie używając

słów. Istotną rolę w komunikacji odgrywają: postawa, ruchy
ciała, gesty, wyraz twarzy, ton głosu. Skierowanie całego
ciała w stronę rozmówcy i utrzymywanie kontaktu wzrokowego ułatwiają porozumienie. Potakiwanie głową może
oznaczać zainteresowanie. Obniżenie intonacji i odwrócenie wzroku – to może oznaczać koniec wypowiedzi. Możemy powiedzieć „dzień dobry” lub uścisnąć komuś dłoń na
powitanie, a można zrobić i jedno, i drugie, by wzmocnić
komunikat.
Słuchanie to ważny element skutecznej komunikacji.
Wsłuchanie się w ton głosu i obserwacja postawy, gestów
i wyrazu twarzy rozmówcy dostarczają odbiorcy dużo więcej informacji niż same słowa.
„Gdy słucham, co mówisz, słyszę, kim jesteś.”
Ralph Waldo Emerson
Jak pokazać drugiej osobie, że się jej słucha? Jak okazać zainteresowanie? Można się skłonić w stronę mówiącego, uśmiechnąć się, zadać pytanie, powtórzyć własnymi
słowami to, co usłyszeliśmy.
Wyrażanie myśli w formie słownej to niezwykle cenna
umiejętność, a zdolność słuchania, to niezwykły dar, który
warto rozwijać.

Jedną z form prowadzenia publicznego dialogu jest
deliberacja. Pozwala ona na poznanie różnych punktów
widzenia na bieżące sprawy i na to, jak mogłoby być.
Na czym polega deliberacja?
Deliberacja to taki sposób rozmowy prowadzonej
zazwyczaj w niewielkiej grupie osób, który skupia się na
rozpoznaniu różnych punktów widzenia i różnych racji.
W deliberacjach dąży się do poszukiwania wspólnego
rozwiązania, które uwzględnia różne racje.
W deliberacjach można posłużyć się pytaniami7:


CO JEST DLA CIEBIE WAŻNE?
Jak to ciebie dotyczy?
Co ci się w tym podoba?
Ci cię w tym niepokoi?
Dlaczego to może być dobre rozwiązanie?



JAKIE SĄ KONSEKWENCJE, KOSZTY I EFEKTY POSZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZAŃ?



CO ŁĄCZY WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA – DLACZEGO TRUDNO WYBRAĆ?



JAKI MOŻEMY USTALIĆ WSPÓLNY PUNKT WYJŚCIA?

7
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CZEGO CHCE KAŻDY Z NAS?



CZEGO NIKT NIE CHCE?

Jak przygotować i prowadzić deliberacje?
Deliberacje wymagają spokoju, dlatego raczej nie
organizujemy ich pod presją czasu. Może udałoby się
znaleźć nieco czasu wiosną, kiedy termin złożenia wniosku w sprawie zagospodarowania funduszu sołeckiego
jest jeszcze odległy?
O co warto zadbać, aby deliberacja się udała?
Oprócz dogodnych warunków do spotkania i przyjaznej atmosfery ważne będzie zaproponowanie uczestnikom przestrzegania kilku zasad, które towarzyszą deliberowaniu. Można je na przykład sformułować tak:


każdy jest aktywnym uczestnikiem spotkania,



rozumiemy, że nie uczestniczymy w negocjacjach,



nikt nie jest osobą dominującą,



skupiamy się na wyborze rozwiązań,



rozważane są wszystkie możliwości,



wszyscy podtrzymują atmosferę dyskusji,



słuchamy siebie nawzajem.

Co dalej? Udana deliberacja pozwala lepiej przygotować propozycję przed zebraniem wiejskim dotyczącym
funduszu sołeckiego.

Dyskusja i debata to dwie formy prowadzenia publicznych spotkań.
Na czym polega dyskusja?
Dyskusja polega na wymianie zdań – poglądów
uczestników bądź opinii innych osób. Dyskusja służy
przedstawianiu poglądów, prowadzi do głębszego rozumienia problemów. Dyskusja jest też okazją do formułowania i prezentowania argumentów, pobudza do
krytycznego myślenia, ułatwia nabranie dystansu wobec
własnych poglądów8.

Sposób urządzenia miejsca dyskusji sprzyja kontaktowi wzrokowemu i słuchaniu argumentów dyskutantów.

8
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Co charakteryzuje debatę?
Debata to najczęściej analiza argumentów „za
i przeciw”. Debata może pomóc w podjęciu decyzji,
a może też prowadzić do rozważenia określonej sytuacji
bez dokonywania wyboru9.
Tu sposób aranżacji przestrzeni zasadniczo się różni – wręcz zachęca do przeciwstawnych argumentów.
A któż z nas nie woli własnych racji od cudzych? Dlatego prowadzący debatę stoi przed szczególnie trudnym
wyzwaniem: skłonić strony do przedstawienia przeciwstawnych racji w taki sposób, by ich rozumienie sprzyjało znalezieniu zgodnego rozwiązania.

W obu przypadkach – dyskusji i debaty – mamy te
same wyzwania: dojść do porozumienia i wzmocnić lokalne więzi.
Który wariant da nam więcej szans?

9
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USTAWA O SAMORZĄDZIE GMINNYM
Art. 36.
1.

Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, a wykonawczym – sołtys. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka.

Mieszkańcy tworzący wiejską wspólnotę stanowią
najwyższą „władzę” we wsi, jeśli przez to rozumiemy
zdolność do podejmowania decyzji i do wdrażania ich
w życie. Mieszkańcy wybierają sołtysa i członków rady
sołeckiej. Mieszkańcy wsi tworzą zebranie wiejskie –
gremium, które podejmuje uchwały wiążące dla sołtysa.
Rola

zgromadzenia

mieszkańców

wsi

(zebra-

nia wiejskiego) – tak jak rola sołectwa – jest określona przez prawo. Sołectwo jest jednostką pomocniczą
gminy. Mieszkańcy tworzą wspólnotę, zebranie wiejskie stanowi o ważnych sprawach dla wsi, sołtys ma
te uchwały zebrania wiejskiego wykonać.
Prawo udziału w zebraniu wiejskim posiadają wszyscy stali mieszkańcy sołectwa.

Prawo do udziału w zebraniu wiejskim, czyli do
obecności, słuchania, wypowiadania się i zajmowania
stanowiska przysługuje każdemu mieszkańcowi. Prawo
do głosowania na zebraniu wiejskim – to sprawa odrębna. Takie prawo mają tylko osoby uprawnione – pełnoletnie i mające pełnię praw publicznych.
Wypadałoby, aby osoby głosujące podejmowały decyzje PO WYSŁUCHANIU wszystkich racji, zwłaszcza
tych mieszkańców, którzy nie mogą samodzielnie głosować, na przykład dzieci i młodzieży. Czyż to nie oni
odziedziczą wioskę po odchodzącym pokoleniu dorosłych?

W prowadzeniu zebrania przydają się sołtysowi konkretne kompetencje; przygotowanie i przedstawienie
prezentacji, zachęcanie do wypowiedzi, przerywanie
tych, które są przydługie, dbanie o atmosferę, dostosowanie aranżacji przestrzeni do charakteru zebrania
itd. Można też powierzyć prowadzenie zebrania (albo
jego części) osobie, która ma takie kompetencje.
Przygotowanie zebrania najłatwiej ująć w punktach,
dotyczących najważniejszych zadań:
1. Zbierz dostępne informacje.
2. Określ cel zebrania.
3. Sporządź przybliżoną listę uczestników.
4. Zaplanuj urządzenie miejsca zebrania.
5. Opracuj materiały informacyjne.
6. Uzgodnij termin z osobami, których obecność jest
szczególnie ważna.
7. Sprawdź dostępność miejsca spotkania w planowanym terminie.
8. Przygotuj i wyślij zaproszenia wraz z materiałami
informacyjnymi.
9. Przygotuj miejsce spotkania.
10. Przywitaj się z przybywającymi.

Nie pasuje taka lista? No to może warto sporządzić
własną? Chodzi o to, żeby zebranie było przemyślane i skuteczne, a jego uczestnicy – przygotowani do
udziału w zebraniu. To ważne, by byli w pozytywnym
i twórczym nastroju, aby w pełni rozumieli sprawy, które będą poruszane.
Przebieg pomyślnego zebrania powinien skutkować poczuciem dobrze spędzonego czasu, zadowoleniem z udziału i z osiągniętego efektu. To może wtedy
uczestniczący w zebraniu mieszkańcy będą dopytywać, kiedy następne?

Osoba prowadząca łączy formalną funkcję kogoś,
kto jest odpowiedzialny za przebieg i efekt zebrania
z funkcją nieformalną – kogoś życzliwego, wyjaśniającego, zachęcającego, wyrażającego wdzięczność za
udział.
To także okazja, by zademonstrować przywiązanie
do wartości. Jak to zrobić? Na przykład poprzez zakomunikowanie zasad i postępowanie według nich. Na
przykład jeśli wartością jest „prawda”, to zasadą jest
uzasadnienie wypowiedzi jakimś dowodem, który może
być udostępniony innym. Jeśli wartością jest „równość”, to każdemu jest udzielane prawo głosu, a jeśli
zasadą jest „dbanie o słabszych”, to właśnie im udzielam głosu w pierwszej kolejności.
Dążenie do zgody zależy nie tylko od ustawienia
miejsc w sposób niekonfliktowy (w półkolu zamiast naprzeciwko siebie). Dobrze zadać sobie pytanie, kiedy
ludzie dobrze się czują, kiedy są razem?

Na dobre samopoczucie w grupie może wpłynąć
kilka czynników:


mamy wspólny cel,



przestrzegamy uzgodnionych wartości i zasad,



czujemy się związani z naszą wsią,



dbamy o dobre relacje między sobą,



skupiamy się na krytykowaniu poglądów, a nie
osób,



jesteśmy rzeczowi, unikamy uogólnień.

Liczy się nie tylko efekt zebrania, ale i to, jak się czują
jego uczestnicy: przed, w trakcie i po zebraniu.

Podejmowanie decyzji jest kluczowym elementem
zebrania. Dlatego warto zastosować różne podejścia
i zadawać pytania, które ułatwią doprowadzenie do
zgody.

Dobrym podejściem jest dążenie do zgodnej decyzji (consensus). Model takiego postępowania do zastosowania w niezbyt licznych gremiach może wyglądać
tak10:
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USTAWA o funduszu sołeckim
Art. 5.
1. Warunkiem przyznania w danym roku budżetowym
środków z funduszu jest złożenie do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) przez sołectwo wniosku.
2. Wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co
najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.

Inicjatywa sołtysa, rady sołeckiej i grupy mieszkańców wymaga udokumentowania. Ponieważ sposób dokumentowania nie został określony w akcie prawnym,
gmina powinna ustalić to w statucie sołectwa albo
w inny sposób. Można na przykład zalecić procedurę,
która określi prosty formularz i termin oraz sposób składania go do sołtysa (przed zebraniem wiejskim, podczas zebrania). Choć taka procedura określona poza
statutem gminy lub sołectwa nie ma formalnej mocy,
może ułatwić sołtysowi porządkowanie zgłaszanych inicjatyw, o ile się zdarzy, że będzie ich więcej. Co może
zawierać formularz zgłoszenia inicjatywy?

1. Nazwa
przedsięwzięcia.
2. Miejsce i planowany
termin realizacji.
3. Rodzaje i szacunkowa wielkość
nakładów (w tym
z funduszu sołeckiego).
4. Uzasadnienie,
w jaki sposób zadanie
poprawi warunki
życia.
5. Uzasadnienie
zgodności zadania
ze strategią rozwoju
gminy.
6. Dane osób
zgłaszających
inicjatywę.

na załączonej liście,
potwierdzonej podpisami

data

podpis /y

Zgłoszone do sołtysa inicjatywy mogą być udostępnione
mieszkańcom przed zebraniem.

Współdziałanie odbywa się na kilku poziomach.
To, co widać, znajduje na poziomie 5. To tylko część
wspólnego wysiłku. Można na współdziałanie patrzeć
tak:
POZIOM 1: mieszkańcy zaangażowani w realizację
przedsięwzięcia podzielają wartości związane ze swoją wsią;
POZIOM 2: mieszkańcy mają wspólną wizję i podzielają (wspólnie akceptują) cel, któremu
służy przedsięwzięcie;
POZIOM 3: mieszkańcy przyjmują odpowiedzialność
za osiągnięcie celu;
POZIOM 4: mieszkańcy wyznaczają role, jakie wiążą
się z zaplanowaniem i wykonaniem przedsięwzięcia;
POZIOM 5: mieszkańcy dzielą się konkretnymi zadaniami i je wykonują.

Zadbanie o współdziałanie na wszystkich poziomach
nadaje mu sens i wzmacnia efekt, przynosząc trwałe korzyści dla całej wspólnoty.
Czyż nie przypomina to cebuli11?

Głębiej ukryta motywacja jest ważniejsza od tego, co
widać. Bo przecież wiemy, że:
„Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu...12”
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USTAWA o funduszu sołeckim
3. Uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu ma zastosowanie do kolejnych lat budżetowych następujących po roku, w którym została
podjęta.

Zaplanowanie wszystkich czynności dotyczących
funduszu sołeckiego pomaga we wcześniejszym przygotowaniu się do decyzji: przedyskutowaniu najważniejszych spraw, zgłaszaniu pomysłów, wysłuchaniu
argumentów. Może uda się przeprowadzić jakieś badanie ankietowe?
Po wprowadzeniu zmian w ustawie o funduszu
sołeckim w 2014 łatwiej zaczynać wcześniej rozmowy o jego przeznaczeniu. Można to zrobić na przykład
wiosną.
Poniższy harmonogram to jedynie przykład, który
może posłużyć do opracowania własnego „rozkładu
jazdy”.

Tworzenie wizji jest jak bujanie w obłokach?

Ach, gdyby tak nie mieć żadnych ograniczeń i móc
wyobrazić sobie, co tylko serce i dusza zapragnie.
Śmiało! Marzeń nigdy nie dość, tęsknot, pragnień nigdy
za wiele! Wyobrażanie sobie przyszłości, najlepiej tej
idealnej, prowadzi nas ku WIZJI PRZYSZŁOŚCI.
Dzieci w jednej z wiosek wymyśliły, że przydałoby
się tam muzeum sportu. Szaleństwo? Wcale nie. Jeden
z mieszkańców dysponuje taką kolekcją nart, że i z zagranicy przyjeżdżają oglądać, a miejsca na to brakuje.

A muzeum nie ma, choć turystów co niemiara – i to niemal przez cały rok.
Tworzenie wizji przyszłości ma wiele zalet.
Wizja:


stanowi punkt odniesienia;



ukierunkowuje;



umożliwia porównanie bieżących działań z długofalowymi zamierzeniami;



integruje, gdy wspólnie z mieszkańcami wsi
tworzymy na przykład wizję miejsca, w którym
będą się odbywać zebrania – wspólna praca
i jej efekt będą stanowić wspólny kapitał;



jest źródłem innowacji, natchnienia, inspiruje do
działania i realizacji zamierzeń;



stanowi obietnicę wymarzonego stanu w przyszłości;



inspiruje do patrzenia w przyszłość;



mobilizuje do podejmowania śmiałych działań.

Snucie wizji jest przyjemne i pomaga nam dotrzeć, do
niekiedy głęboko ukrytych pragnień.
Warto czasem zatrzymać się na chwilę, zamknąć oczy,
odetchnąć głęboko i zastanowić nad tym: Jaka jest wizja
przyszłości, w której realizację chcesz się zaangażować?
A potem porozmawiać o tym z innymi.

Decyzja o obraniu kursu na wybrany cel wymaga
od kapitana określenia aktualnej pozycji okrętu. No,
wprawdzie wieś to nie okręt, chociaż wiatry nieraz różne wieją...
Jaki jest cel diagnozy?
Dobrze jest wiedzieć, jak się wieś ma, jak się ludziom
żyje, z czym się borykają – dzieci, młodzież, dorośli
i ci „wcześniej urodzeni” – seniorzy. Ankietowanie – za
pośrednictwem formularza, wywiadów, dyskusji – pojawia się na wsi coraz częściej. I dobrze, bo co innego
się powie, co innego zakreśli na formularzu – i jakiś
obraz z tego się wyłania. Takie rozwiązania stosuje się
m.in. w Małopolsce, na Podkarpaciu, w Wielkopolsce
– i zapewne w innych regionach. Po co? Żeby lepiej
zaplanować przyszłość. Bo niby wydaje się, że o swojej wsi wiemy wszystko, ale jak się tak pozbiera różne
racje – uzyskujemy całkiem nowy, pełniejszy obraz.
Co jeszcze?
Oprócz takich akcji wywiadowczych potrzebne jest
zwyczajne, systematyczne gromadzenie informacji:
o postępach w nauce albo o uczestnictwie w kształ-

ceniu ustawicznym, o ruchu turystycznym (jeśli to turystyczny region), o potrzebach biednych mieszkańców, o transporcie, o stanie technicznym sieci energetycznej, o liczbie wypożyczanych w bibliotece książek,
o tym, ile osób codziennie dojeżdża i dokąd itd.
Bo jak się wie, to można zarządzać rozwojem i planować wydatki na to, co naprawdę ważne.
Kto ma to zrobić? Dobre pytanie. Najlepiej się podzielić: trochę informacji zdobędziemy od wójta, trochę z powiatu, trochę zgromadzimy sami.
Komplet informacji ułatwia podejmowanie lepszych
decyzji.

Komisja Europejska zwraca szczególną uwagę na
to, aby przy planowaniu zamierzeń brać pod uwagę
uwarunkowania13, od których zależy skuteczność osiągania rezultatów i efektywność wydatkowania środków.
I ma rację. Są rzeczy, na które mamy wpływ i które
zależą od nas, ale są też i takie, które są całkiem niezależne, a mogą znacząco wpłynąć na efekt naszych
działań.
Do uwarunkowań wewnętrznych (czyli tych „naszych”) zaliczamy:
mocne strony (na przykład dobra współpraca zespołowa) – chodzi o to, aby je
wzmocnić i dzięki temu jak najlepiej
wykorzystać wszystkie pojawiające się
możliwości oraz jak najlepiej przygotować się na stawianie czoła trudnościom;
słabe strony

(na przykład mała wprawa w pozyskiwaniu środków) – te trzeba ograniczać, aby nie przeszkadzały w skorzystaniu z nadarzających się okazji;

13

Guidance on Community-Led Local Development for Local Actors,
2014

Z kolei uwarunkowania zewnętrzne (czyli te niezależne
od nas) to:
sprzyjające okoliczności – na przykład pojawiające się
możliwości finansowania albo rozmaite
mody – tak jak moda na kulturę ludową,
która od paru lat w Polsce bardzo się
rozwinęła;
zagrożenia – pojawiają się niekiedy dość niespodziewanie, tak jak nagła rezygnacja członka
zespołu albo wstrzymanie przyjmowania
wniosków o dofinansowanie; warto być
przygotowanym na takie kłopoty.
Rozpoznanie uwarunkowań pozwala lepiej wybrać te
cele, które mają większą szansę powodzenia, a także uniknąć kłopotów z realizacją przedsięwzięć.

Cel to marzenie z terminem realizacji.
Spencer Johnson
Przedsięwzięcie finansowane ze środków funduszu sołeckiego służy konkretnemu celowi. Cel stanowi odpowiedź na pytanie: Co chcemy osiągnąć? Każde
przedsięwzięcie ma jeden, konkretny cel, doprecyzowany w czasie.

Rezultaty stanowią dowód na to, że cel został osiągnięty, bowiem cel jest konsekwencją rezultatów.
Na przykład to, że mieszkańcy ćwiczą na nowej siłowni zamontowanej na wiejskim zieleńcu, to właśnie
jest rezultat. A celem całego przedsięwzięcia może być
poprawa dbałości o zdrowie i dobre samopoczucie
mieszkańców.
W przedsięwzięciu liczy się to, co zrobimy (działania
i ich produkty), a także to, po co to zrobimy (cel i rezultaty).
Rezultaty to inaczej zmiany, jakie nastąpiły w wyniku
skorzystania przez mieszkańców z produktów dostarczonych w wyniku
działań.
Ustawiliśmy (działanie) ławeczkę do ćwiczeń (produkt), mieszkańcy ćwiczą
(rezultat),
poprawiła się
dbałość
o zdrowie
i samopoczucie (cel).

Po co sołectwu potrzebna strategia rozwoju, skoro
mamy w funduszu sołeckim tylko odrobinę środków?
Dobre pytanie – pokazuje, że cele, które sobie wyznaczamy, składają się z małych kroków. Możemy je stawiać w sposób uporządkowany, krok po kroku zmierzając ku obranemu celowi.
Strategia rozwoju wsi wskazuje sposoby osiągania celów, zwłaszcza tych ważnych i ambitnych. Jedna
z koncepcji osiągania celów podkreśla właśnie znaczenie małych kroków. Wiele zmian, które możemy
zaobserwować wokół siebie, następuje właśnie w ten
sposób. Bo gdyby rewolucje zdarzały się codziennie,
kto zwróciłby na nie uwagę?
Jak formułować strategię rozwoju wsi?
Najlepiej tak, by była prosta i zrozumiała. Nawet
w dużych europejskich gminach można znaleźć strategie opracowane w formie jednostronicowego zapisu. Tym bardziej strategia rozwoju sołectwa może się
zmieścić na zwykłej kartce. Wystarczy zapisać obok
celu oczekiwane zmiany oraz rodzaj inicjatyw, które ku
nim prowadzą.

Opis uzasadniający obrane cele, proponowane inicjatywy i sposoby ich realizacji pozwoli lepiej zrozumieć strategię.
Ważnym uzupełnieniem strategii powinien być kalendarz – choćby ramowy, a także potencjalne (możliwe do pozyskania) źródła finansowania.
Taka „strategiczna kartka” może przyczynić się do
lepszego rozumienia zmian, na których nam zależy
i rozsądnego, uzgodnionego podejmowania wyzwań,
które są przed nami.

W języku ustawy o funduszu sołeckim projekt jest
nazywany przedsięwzięciem. To inaczej mówiąc zespół działań, które odnoszą się do konkretnej sprawy.
Te działania są ze sobą powiązane i tworzą całość.
Dzięki działaniom w ramach jednego projektu załatwiamy jedną ważną sprawę, choć może się ona składać
z kilku mniejszych. Jeśli urządzamy miejsce do zabawy
dla dzieci, to działania mogą obejmować karczowanie
krzewów, wyrównanie terenu, wykonanie ogrodzenia,
ustawienie piaskownicy – a wszystko prowadzi do urządzenia bezpiecznego miejsca do zabawy. Kilka działań
– jeden projekt i jedna sprawa, którą się zajmujemy.
Działania mogą kończyć się wytworzeniem produktu, bezpośredniego wyniku tego działania. Prostym
przykładem działania jest koszenie trawy. Co jest produktem? Skoszony trawnik. Tak to się nazywa w języku
zarządzania projektem.
Działanie może też prowadzić do zaoferowania usługi. Jeśli zorganizujemy koncert (zorganizowanie koncertu jest działaniem), to produktem stanie się usługa:
właśnie ten koncert. Zostanie on przedstawiony jako
wynik działania.

Produkty materialne i usługi – to właśnie wynika
z działań realizowanych w ramach sołeckiego przedsięwzięcia. Ważne, aby podejmować takie działania,
których wyniki (produkty lub usługi) będą się cieszyć
powodzeniem. Chodzi o to, aby mieszkańcy (albo na
przykład turyści) z nich skorzystali.
No bo jaki jest sens organizowania koncertu, skoro
nikt go nie wysłucha? Czy będzie jakiś pożytek z tego,
że taki koncert się odbędzie bez publiczności?
A przecież o pożytek i korzyść nam chodzi – to właśnie wpływa na poprawę warunków życia.

Działania zaplanowane, pora więc zakasać rękawy.
Oczywiście, można przyjąć, że nikt z nas nie kiwnie palcem, a wszystko zrobi wyłoniona w drodze przetargu
firma.
Jaka będzie różnica? Przyjrzyjmy się prostemu rysunkowi.

Czym jest wartość dodana?
Zaangażowanie mieszkańców w realizację zadania
może – a nie zawsze musi – przyczynić się do zwiększenia poczucia więzi z innymi. Takie poczucie więzi jest potrzebne każdemu mieszkańcowi. Dzięki temu

czujemy się bardziej spełnieni. Co więcej, dbałość o to,
co się samemu zrobiło, jest czymś naturalnym. Dajemy
w ten sposób okazję młodym mieszkańcom do zaznaczenia swojej roli w społeczności, co jest dla nich ważną okazją potwierdzenia własnej przydatności. A skala
samego zadania? Czyż nie będzie większa?
Wiele zadań można zrobić wspólnie, przy choćby
skromnym zaangażowaniu.

Każdy projekt ma też wskaźniki. Określają one precyzyjnie, ile czego ma powstać, jakie rezultaty (korzyści) mają być osiągnięte i kiedy to ma nastąpić. Ważne
wskaźniki dotyczą kosztów, a także potrzebnych do wykonania zadań materiałów albo narzędzi.
Ten, kto realizuje projekt, jest też odpowiedzialny za
sprawdzanie wskaźników – już podczas trwania projektu. To pozwala unikać opóźnień, a także – reagować na
bieżąco na zmiany w stosunku do planowego przebiegu.
W projektach realizowanych przez jednostki publiczne ważne jest jeszcze coś więcej: kontrolowanie
wskaźników przez samych mieszkańców. To właśnie
mieszkańcy są właścicielami dóbr publicznych, to oni
finansują projekty. Mają więc naturalną potrzebę sprawdzania, jak co zostało zrobione.
Publiczne władze powinny organizować proces
sprawdzania poprawności wykonania zadań publicznych przez mieszkańców. Oczywiście nie chodzi o to,
by dokonywali odbioru technicznego urządzeń. Mieszkańcy nie zastępują specjalistów. Mają jednak przecież
prawo oczekiwać od specjalistów informacji, jak co zo-

stało zrobione, a na tej podstawie – wyrazić swoją opinię. Takie systemy monitorowania zadań przez mieszkańców działają w wielu miejscach od lat i są wciąż
doskonalone.
I na wsi nikomu by to przecież nie przeszkadzało,
prawda? A poczucie podmiotowości wzrasta przy tym
niebywale – każdy może poczuć się kimś ważnym, kimś,
z kim trzeba się liczyć.

Jest wysiłek, są więc i zasługi. O ile jest ktoś, kto
nauczył się je tropić.
Być może taki tropiciel zasług mógłby nawet stać się
nowym zawodem. Do obowiązków tropiciela należałoby
dostrzeganie każdej, nawet małej zasługi – na przykład,
kiedy ktoś podniesie z chodnika papier albo zgłosi publicznym służbom wałęsającego się psa. Albo może zauważy przepaloną żarówkę. A jeśli już jakiś mieszkaniec
zaangażuje się w sprawy wspólnoty, to może liczyć na
to, że tropiciel zasług przyłapie go na tym i nie będzie
zwlekał z pochwałą.
Tropiciel zasług to osoba uważna, obdarzona szacunkiem dla drugiego człowieka. To ktoś, kto swoją
uwagę koncentruje na pożytecznych inicjatywach, na
działaniach, które służą innym. Tropiciel przyłapuje takiego mieszkańca na jakimś osiągnięciu, które przynosi
pożytek wsi – i od razu daje mu dowód na to, że jego
zasługa jest dostrzegana.
Nagrody?
Tak, te też mogą być przyznawane na wniosek tropiciela przez samego wójta. No, może nie tak codziennie,

ale wystarczająco często, żeby mieszkańcy wiedzieli,
że taki system tropienia osiągnięć działa.
Tropiciel osiągnięć też lubi być doceniony. Chce
czuć się potrzebny. A przecież nie wypada mu samemu
się zgłaszać i wystawiać pierś do orderu. A choćby i jaki
list z podziękowaniem albo dobre słowo od czasu do
czasu usłyszał, to już wystarczy. Może być i od sąsiada.
Albo przechodnia. Byle był z naszej wsi. Bo ci inni – to
przecież nie znają naszego systemu tropienia osiągnięć.
To nasza tajemnica. I nikt się nie może dowiedzieć, że
tropicieli jest u nas więcej. Trochę to zaraźliwe.
A kiedyś, kiedy ich nie było, było tak spokojnie...

USTAWA o funduszu sołeckim
Art. 5.
1. Warunkiem przyznania w danym roku budżetowym środków z funduszu jest złożenie do wójta
(burmistrza, prezydenta miasta) przez sołectwo
wniosku.
2. Wniosek danego sołectwa uchwala zebranie
wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co
najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.
3.

Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze
sołectwa... wraz z oszacowaniem ich kosztów
i uzasadnieniem.

Co napisać w uzasadnieniu? Jak to ująć? Rzeczywiście, wybrać przedsięwzięcie to jedno, opisać
i uzasadnić – to kolejne wyzwanie.
Być może będzie łatwiej, jeśli odpowiemy na pytania:
Jaki problem zostanie rozwiązany? Co skłania do
zajęcia się tą sprawą?
Kogo dotyczy ten problem?

Jakie korzyści zostaną osiągnięte? Kogo one dotyczą?
Jakie produkty lub usługi zostaną dostarczone?
Jakie działania są niezbędne? Co konkretnie zamierzamy zrobić?
Jakie środki są potrzebne do wykonania tych działań
(ludzkie, rzeczowe, finansowe)?
Jakie są ramy czasowe przedsięwzięcia?
Jakie kategorie kosztów występują?
Kto będzie odpowiedzialny za realizację?
Kto weźmie udział w działaniach?
Jak będą sprawdzane wskaźniki rzeczowe i finansowe?
Jak sprawdzimy poziom zadowolenia mieszkańców
z osiągniętych rezultatów?
Kto będzie prowadził dokumentację?
Do czego przyczyni się osiągnięcie celu przedsięwzięcia?
Wystarczy wybrać takie pytania, które najlepiej nam
„pasują” i krótko wyjaśnić mieszkańcom, o co chodzi
w każdym z pytań.
Powodzenia!

