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WSTĘP 

 

 

FUNDUSZ SOŁECKI – WSPÓLNA SPRAWA 
 
Projekt miał na celu dobre przygotowanie wspólnot sołeckich do 
wypracowania procedur konsultacyjnych (Kanonu Obywatelskich 
Konsultacji) opartych na dużym uczestnictwie, służących wiejskim 
priorytetom. 
 
Założono, że zostanie on osiągnięty dzięki:  

 zwiększeniu zaangażowania mieszkańców w zarządzanie fundu-
szem sołeckim, 

 doskonaleniu procedur przygotowania i wyboru inicjatyw prze-
widzianych do sfinansowania ze środków funduszu sołeckiego – 
poprzez opracowanie lokalnego (sołeckiego) trybu postępowania 
w sprawie funduszu (Kanonu Obywatelskich Konsultacji), który 
zwiększy zainteresowanie i zaangażowanie mieszkańców oraz 
poprawi jakość lokalnego dialogu i procesu decyzyjnego (w tym 
celu zostaną zorganizowane dwa warsztaty proceduralne), 

 doskonaleniu konsultacji między jednostkami samorządu teryto-
rialnego, jednostkami pomocniczymi i mieszkańcami, opartych 
na budowaniu zaufania, rozwijaniu świadomości prawnej i kom-
petencji zw. z planowaniem (strategicznym i w skali projektu) 
oraz stosowaniu technik skutecznej komunikacji. 

 

  



 

8 

Podstawą opracowania były elementy kanonu, spośród których 
uczestnicy wybrali te, które wydały im się szczególnie ważne: 

 
IN

FO
R

M
O

W
A

N
IE

 

A.1. W ramach Kanonu Obywatelskich Konsultacji zamierzamy in-

formować mieszkańców o sprawach dotyczących funduszu sołeckie-

go: 

A.1.1. o wybranych zagadnieniach prawnych 

A.1.2. o aktualnych strategiach  

A.1.3. o przydatnych technikach konsultacji i procesu decyzyjnego 

A.2. W jaki sposób zamierzamy dostarczać informacje? 

K
O

N
SU

LT
O

W
A

N
IE

 B.W ramach Kanonu Obywatelskich Konsultacji zamierzamy okre-

ślić:  

B.1. zasady konsultacji 

B.2. terminy konsultacji 

B.3. procedury konsultacji (zgłaszanie, przyjmowanie i wykorzy-

stanie propozycji) 

W
SP

Ó
ŁD

EC
Y

D
O

W
A

N
IE

 

C. W ramach Kanonu Obywatelskich Konsultacji zamierzamy opisać 

zebranie wiejskie, w tym przygotować: 

C.1. Projekt zaproszenia do dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów 

C.2. Sposób dostarczenia zaproszenia do dzieci, młodzieży, doro-

słych i seniorów (w tym do osób niepełnosprawnych) 

C.3. Sposób aranżacji i wyposażenia sali  

C.4. Projekt przebiegu zebrania  

C.5. Opis sposobu opracowania i udostępnienia raportu z zebrania 
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Sołectwo Głuchów 
 

INFORMOWANIE 

A.2. W jaki sposób zamierzamy dostarczać informacje? 

 

Fundusz sołecki to bardzo poważne przedsięwzięcie dla każdego 

mieszkańca sołectwa. Dlatego sołtys wraz z radą sołecką zamierzają in-

formować na bieżąco obywateli swojej małej Ojczyzny o sprawach doty-

czących funduszu sołeckiego, m.in. o organizowanych spotkaniach, o za-

sadach funduszu sołeckiego, o przyznanej kwocie, a także o zadaniach, 

które mogą być zrealizowane dzięki tym środkom.  

Do przedstawienia informacji posłuży broszura, która będzie zawierała 

kolorowe grafiki, zdjęcia, a także hasła, które wzbudzą zainteresowanie i 

chęć uczestniczenia w życiu społecznym.  

Dodatkowo będziemy wykonywać przy pomocy dzieci i młodzieży pla-

katy (format A3) i rozwieszać je w czterech zwyczajowo przyjętych miej-

scach we wsi i u sołtysa na tablicy ogłoszeń. Będą one przypominać o or-

ganizowanym spotkaniu.  

Bardzo ważną częścią wiejskiej społeczności są dzieci, którym chcemy 

poświęcać więcej czasu, okazywać należyty szacunek oraz angażować w 

działania na rzecz wsi. Dlatego dzieci z naszego sołectwa będą zapraszane 

osobiście przez sołtysa lub członków rady sołeckiej poprzez kolorowe, 

samodzielnie wykonane zaproszenie. To uświadomi im, że są ważnymi 

mieszkańcami, że uwzględniamy ich propozycje co z pewnością zaowocuje 

w przyszłości. 

Chcemy dotrzeć do młodzieży poprzez fanpage lub stronę interneto-

wą, na której będziemy zamieszczać wszelkie informacje dotyczące spo-

tkań.  

W naszym środowisku żyją także osoby starsze, samotne, schorowane 

i one także są częścią naszej społeczności. Mają prawo tak jak pozostali 

mieszkańcy do pełnego udziału w debacie na temat funduszu sołeckiego. 

Takie osoby będziemy zapraszać telefonicznie oraz odwiedzać osobiście, 

aby pokazać, że oczekujemy ich obecności na spotkaniu sołeckim i że 

chętnie udzielimy pomocy z tym związanej. 
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KONSULTOWANIE  

B.2. terminy konsultacji 

 

Mając na uwadze odgórnie ustalony termin złożenia przez sołty-

sa wniosku do wójta do 30 września, odpowiednio wcześniej zamie-

rzamy przeprowadzić konsultacje z uwzględnieniem terminów nie 

sprzyjających ku temu, tzn. natężenie prac polowych oraz czas świą-

teczny. Największa frekwencja w sołectwie prawdopodobnie będzie 

w okresie zimowym w miesiącach od stycznia do kwietnia.  

Projekt inicjatywy do funduszu sołeckiego może zgłosić każdy 

mieszkaniec sołectwa, poprzez ustne zgłoszenie pomysłu sołtysowi 

lub członkowi rady sołeckiej, wysłanie e-maila lub wypełnienie for-

mularza zgłoszeniowego. Formularz jest dostępny na stronie interne-

towej, u sołtysa oraz u członków rady sołeckiej, a także wywieszony 

na tablicy informacyjnej. Wypełniony formularz można złożyć imien-

nie lub anonimowo u sołtysa lub członka rady sołeckiej, a także po-

przez wrzucenie do skrzynki pomysłów, którą planujemy umieścić w 

dogodnym miejscu, wiosną 2016 roku.  

Propozycje mogą być zgłaszane przez cały rok, ale najpóźniej na 2 

tygodnie przed terminem spotkania wiejskiego, na którym będą one 

przedstawiane, omawiane i rozpatrywane przez zebranych miesz-

kańców sołectwa. Realizowana będzie propozycja, która zostanie 

przegłosowana na zebraniu. 

Zgłoszenia, które nie dotyczą tematu, nie będą rozpatrywane.  
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WSPÓŁDECYDOWANIE  

C.2. Sposób dostarczenia zaproszenia do dzieci, młodzieży, dorosłych i 

seniorów (w tym do osób niepełnosprawnych) 

 

Najskuteczniejszym sposobem dostarczenia zaproszenia jest wręcze-

nie go osobiście, głównie ze względu na podkreślenie poczucia ważności 

osoby zapraszanej, jednak ze względu na ograniczone możliwości będzie-

my starali się również wykorzystywać inne metody m.in. poprzez wywie-

szenie plakatu w centrum wsi czy przekazanie zaproszenia za pośrednic-

twem sąsiadów. Zaproszenia na spotkanie będą przekazywane co naj-

mniej na 10 dni przed planowanym terminem. Na dwa dni przez spotka-

niem będziemy oczekiwać telefonicznego potwierdzenia obecności w celu 

ustalenia liczby uczestników. 

 

 

 

 

 

  



 

12 

Zaproszenie dla dzieci 
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Zaproszenie dla młodzieży 
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WSPÓŁDECYDOWANIE  

C.3. Sposób aranżacji i wyposażenia sali   

 

Dotychczas zebrania wiejskie odbywały się w miejscu powszechnie 

znanym w sali OSP Głuchów bez szczególnego zaaranżowania przestrzeni. 

Zamierzamy poświęcić temu większą uwagę, m.in. ustawić krzesła w 

kształcie półkola, zapewnić dobre nagłośnienie, naświetlenie, przestron-

ność, a także zadbać o odpowiednią temperaturę, o dekoracje oraz przy-

bory wizualne, takie jak rzutnik, komputer lub tablice z blokiem do noto-

wania pomysłów. Poczynione przez nas zabiegi zmniejszą dystans i sto-

pień rozpraszania uwagi jak i barierę komunikacji obecnych, a zarazem 

przyczynią się do większego zaangażowania zebranych. Uczestnicy spo-

tkania będą także mogli poczęstować się kawą lub herbatą oraz przeką-

skami lub słodyczami. 
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WSPÓŁDECYDOWANIE  

C.5. Opis sposobu opracowania i udostępnienia raportu z zebrania 

 

Na początku każdego zebrania wiejskiego wybierany jest przewodni-

czący oraz protokolant. Protokolant dokumentuje przebieg zebrania notu-

jąc, ale niewykluczone że będzie korzystał dla ułatwienia zadania z dykta-

fonu.  

 

W protokole znajdą się: 

 

1. Nagłówek z nazwą. 

2. Określona będzie data i miejsce spotkania. 

3. Wymienieni będą uczestnicy. 

4. Informacja o rozpoczęciu. 

5. Wypunktowanie porządku spotkania. 

6. Przebieg spotkania (kto zabrał glos, o czym dyskutowano, jak 

długo trwało, jakie decyzje podjęto). 

7. Wnioski i ustalenia. 

8. Informacje o zakończeniu. 

9. Podpisy przewodniczącego zebrania i protokolanta.  

 

 

Protokół z zebrania zawierał będzie poza standardowymi punktami in-

formacje o proponowanych inicjatywach wraz z krótkim uzasadnieniem 

oraz podsumowanie efektów realizacji zadań z poprzedniego roku. Raport 

będzie znajdował się na stronie sołectwa oraz oryginał u sołtysa a każdy 

zainteresowany będzie miał możliwość jak dotychczas zapoznać się z nim 

na miejscu.  
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Sołectwo Kawęczyn  
 

INFORMOWANIE 

A.1.1 Informowanie mieszkańców o wybranych zagadnieniach praw-

nych. 

 

Sołectwo Kawęczyn zamierza dotrzeć do mieszkańców z informacją o: 

a)  konstytucyjnej zasadzie pomocniczości, aby wzbudzić w mieszkań-

cach wsi poczucie podmiotowości, wspierać świadomość obywa-

telską oraz informować o solidarnej odpowiedzialności za działania 

i za efekty; 

b) podstawach działania samorządu gminnego – głównie o zapisach 

w Konstytucji, w ustawie o samorządzie gminnym, w szczególności 

o wspieraniu i upowszechnianiu idei samorządowej; 

c) zasadach prowadzenia gospodarki finansowej gminy; 

d) zasadach funduszu sołeckiego; 

e) zasadach prowadzenie polityki rozwoju – chodzi o uświadomienie 

mieszkańcom, że sołectwo może prowadzić sołecką politykę roz-

woju wyznaczając swoje priorytety. 

 

Zamierzamy dotrzeć z informacją do mieszkańców poprzez prze-

kazanie jej przez księdza podczas ogłoszeń parafialnych na niedzielnej 

mszy w kaplicy, poprzez umieszczenie jej w miejscach zwyczajowo 

przyjętych w sołectwie: w sklepach, na tablicy ogłoszeń sołtysa, na 

słupie ogłoszeniowym, poprzez bezpośrednią rozmowę sołtysa i 

członków rady sołeckiej z mieszkańcami lub poprzez Internet, tworząc 

np. facebook sołectwa, albo podczas imprez, np. Nocy Świętojańskiej. 

Rada sołecka wyznaczy spośród swego grona osobę odpowie-

dzialną za przygotowanie sołeckiej informacji i wspólnie będzie czu-

wać nad koordynacją działań w tym zakresie – nie później niż 31 

stycznia 2016 roku. 
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INFORMOWANIE 

A.1.2. Informowanie mieszkańców o aktualnych strategiach: 

 

Sołectwo Kawęczyn realizując zadania związane z informowaniem o aktu-

alnych strategiach odniesie się do: 

a.  europejskiej strategii „Europa 2020” i do trzech priorytetów: 

 inteligentnego rozwoju – aby mieszkańcy na nowo odkryli 

walory swej miejscowości i nadali jej nowe znaczenie; 

 trwałego rozwoju gospodarczego – aby mieszkańcy przyczy-

niali się do zachowania i wzbogacania lokalnych zasobów; 

 włączenia społecznego – aby mieszkańcy nauczyli się wspie-

rać potrzebujących i angażować ich do bycia razem; 

b. wytycznych dotyczących polityk młodzieżowych; 

c. Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego; 

d. Strategii Rozwoju Gminy Kawęczyn na lata 2014-2020; 

e. możliwości sporządzenia strategii rozwoju sołectwa Kawęczyn – 

wskazania argumentów przemawiających za sformułowaniem i 

przyjęciem strategii wsi, w której wskazane zostaną cele, sposoby 

ich osiągnięcia oraz oczekiwane zmiany i rodzaje inicjatyw, które 

do ich osiągnięcia prowadzą.  

 

Sposoby dotarcia do mieszkańców i osoby odpo-

wiedzialne – jak w punkcie A.1.1. 

 

Zostanie wydany  

„Paszport Kawęczyniaka 

do krainy funduszu sołeckiego”  

zawierający 16 stron formatu A6 na papierze 

kredowym 175g do końca maja 2016 roku w 

nakładzie 150 egz., który zostanie przekazany 

każdemu gospodarstwu domowemu przez 

sołtysa i członków rady sołeckiej 

we współpracy z dziećmi w wieku 11-12 lat. 
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KONSULTOWANIE 

B.1. i B.2. Zasady i terminy konsultacji. 

 

Każdy mieszkaniec naszej miejscowości ma prawo wypowiedzieć się 

na każdy temat i zabrać głos w dyskusji. Każdy będzie wysłuchany i otrzy-

ma odpowiedź na zadane pytanie.  

 

Zebrania odbędą się w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kawę-

czynie, w następujących terminach: 

 11 marca o godz. 18,00, przeznaczone na informowanie miesz-

kańców o sprawach dot. funduszu sołeckiego, w tym na wniesie-

nie korekt do ubiegłorocznego planu, 

 30 czerwca o godz. 20.00 w sprawie konsultacji dot. zapropono-

wanych inicjatyw.  

 

Tematyka zebrania jest wcześniej ustalona, a mieszkańcy są poinfor-

mowani o punktach obrad. Sporządzany jest zapis z przebiegu zebrania 

oraz upowszechniany dla każdego mieszkańca poprzez zamieszczenie 

stosownego komunikatu w internecie, nie później niż 7 dni po terminie 

spotkania. Udział aktywnych obywateli będzie nagradzany. 

  



 

19 

WSPÓŁDECYDOWANIE  

C.3. Projekt aranżacji i wyposażenia sali. 

 

Krzesła będą ustawione w kręgu, aby każdy miał dobry kontakt wzro-

kowy z prowadzącym zebranie oraz z innymi uczestnikami. Sala będzie 

wyposażona w tablicę, na której będzie można zapisać propozycje miesz-

kańców. Zadbamy również o odpowiednią temperaturę w sali oraz oświe-

tlenie. W zebraniu będą również uczestniczyć dzieci. Na koniec zebrania 

planujemy zorganizować poczęstunek, aby mieszkańcy mogli pobyć ze 

sobą po udanej dyskusji. 
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WSPÓŁDECYDOWANIE  

C.4. Projekt przebiegu zebrania. 

 

Sołtys będzie witał przybywających mieszkańców przy wejściu. Na po-

czątku zebrania zostanie przedstawiony porządek obrad. 

Będzie miło i przyjaźnie, a o tę atmosferę zadbają w szczególności soł-

tys i członkowie rady sołeckiej. 

Zachęcimy mieszkańców do zabierania głosu i zgłaszania propozycji 

inicjatyw, poczynając od najmłodszych. 

Sołtys przedstawi także zgłoszone wcześniej propozycje i rezultaty 

konsultacji prowadzonych wiosną. 

Następnie przystąpimy do dyskusji i głosowania. W zebraniu będą 

mogły zabrać głos również dzieci. Na zebraniu skupimy się głównie na tym 

co możemy zrobić w najbliższym czasie, czyli na sporządzeniu strategii 

rozwoju sołectwa Kawęczyn. Zebranie będzie również dokumentowane 

przez wyznaczonego protokolanta. Na koniec zebrania sołtys podziękuje 

za przybycie mieszkańcom. 
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Sołectwo Marianów-Kolonia 
 

 

INFORMOWANIE 

 

A.1.2. W ramach Kanonu Obywatelskich Konsultacji zamierzamy infor-

mować mieszkańców o sprawach dotyczących funduszu sołeckiego o 

aktualnych strategiach. 

 

Zamierzamy poinformować mieszkańców sołectwa Marianów-Kolonia 

o aktualnej strategii rozwoju gminy Kawęczyn na lata 2014-2020. Zamie-

rzamy przedstawić najważniejsze informacje na temat zadań własnych 

gminy. Przekazana wiedza wpłynie na zwiększenie świadomości obywateli 

w zakresie ich uprawnień i możliwości uczestniczenia w proponowaniu 

inicjatyw do sfinansowania z funduszu sołeckiego. Sołtys opracuje broszu-

ry informujące o strategii i zadaniach własnych w terminie do końca 

stycznia. Broszury zostaną wydrukowane w lutym i zostaną zamieszczone 

w internecie. 
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INFORMOWANIE 

 

A.2. W jaki sposób zamierzamy dostarczać informacje? 

 

Podczas zebrania wiejskiego 17 kwietnia 2016 roku o godz. 17 zostaną 

rozdane materiały informacyjne o funduszu sołeckim, opracowane w for-

mie broszur w formacie A5, 4 strony, na papierze ok. 180g, zamierzamy 

też przedstawić ustnie informacje o funduszu sołeckim. Chcielibyśmy, aby 

zebranie miało formę warsztatów, podczas których mieszkańcy opracują 

elementy wiejskiej strategii rozwoju lub zgłoszą propozycje inicjatyw do 

sfinansowania z funduszu sołeckiego. Warsztaty poprowadzą kompetent-

ne osoby. Sołtys doręczy mieszkańcom zaproszenia na warsztaty między 1 

a 8 kwietnia. Członkowie rady sołeckiej doręczą broszury do połowy mar-

ca 2016r. 
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KONSULTOWANIE 

B.2. terminy konsultacji 

 

Zaplanowaliśmy jedno spotkania konsultacyjne dot. funduszu sołec-

kiego w ciągu roku, które odbędzie się 17 kwietnia i będzie miało charak-

ter aktywnych zajęć z udziałem mieszkańców.  
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WSPÓŁDECYDOWANIE  

C.1. Projekt zaproszenia do dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów 

 

Projekty zaproszeń w załączeniu. 

Zaproszenia zostaną doręczone przez sołtysa do każdego gospodarstwa 

domowego 1 – 8 kwietnia.  
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WSPÓŁDECYDOWANIE  

C.4. Projekt przebiegu zebrania 

 

Projekt przebiegu zebrania wiejskiego 

1. Otwarcie i powitanie przybyłych gości przez sołtysa.  

2. Wybór sekretarza zebrania, który udokumentuje przebieg zebra-

nia.  

3. Przedstawienie planu zebrania. 

4. Wystąpienie osoby, która ma poinformować o strategii rozwoju 

gminy i o zadaniach własnych oraz o zgłoszonych propozycjach 

inicjatyw do sfinansowania z funduszu sołeckiego w 2016 roku. 

5. Dyskusja nad przedstawionymi propozycjami i zgłaszanie kolej-

nych propozycji inicjatyw. 

6. Przyjęcie uchwały. 

7. Wystąpienie wójta. 

8. Podziękowanie sołtysa za uczestnictwo w zebraniu wiejskim oso-

biście każdemu z obecnych. 

9. Zakończenie zebrania wiejskiego i zaproszenie na poczęstunek.  

 

 

Opracowali: 

Paulina Woźniak 

Sławomir Wincenciak  

Bożena Kolenda 
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Sołectwo Milejów 
 

 

INFORMOWANIE 

 

1. W jaki sposób zamierzamy dostarczać informacje? 

 

 

Zamierzamy dostarczać informacje poprzez: kurendy, plakaty (5 egz. 
formatu A3 rozmieszczonego w zwyczajowo przyjętych punktach we wsi), 
sołeckiego Facebooka – bardzo ciekawy pomysł, ponieważ dociera do 
bardzo wielu mieszkańców, jest to innowacyjne rozwiązanie, a także na 
zebraniach wiejskich, które będą ciekawie przygotowane.  

Przygotujemy niewielkie publikacje adresowane do różnych grup 
mieszkańców (dzieci, młodzież, dorośli) i rozdawane co najmniej 10 dni 
przed terminem zebrania wiejskiego. Publikacje będą też zawierać ele-
ment wzmacniający zainteresowanie jakimś uzupełniającym, a ważnym 
tematem (dieta, zdrowy styl życia, życzliwość). Wydawane dwukrotnie w 
ciągu roku publikacje w formacie 10x30 cm, będą miały 8-10 stron. 

 

  



 

28 

KONSULTOWANIE 

2. Procedury konsultacji 

 

W naszym sołectwie odbędą się dwie konsultacje. Jedna na wiosnę, 11 
kwietnia (sobota), godzina 18:00, wtedy mieszkańcy są po pracy w gospo-
darstwie, a druga – 14 czerwca, również w sobotę, godzina 19:00. Spotka-
nia będą odbywać się w strażnicy OSP, jest ona duża i przestronna. Każdy 
na konsultacjach będzie mógł zabrać głos, wypowiedzieć się. 
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WSPÓŁDECYDOWANIE 
 
3. Projekt zaproszenia dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. 

 

Nasze zaproszenie skierujemy do młodzieży. Będą w nim się znajdo-
wać termin, miejsce, godzina spotkania. Na następnej stronie przedsta-
wimy przebieg zebrania wiejskiego, rozpisany w punktach. Punkt odno-
śnie funduszu sołeckiego i wypowiedzenia się odnośnie tej sprawy może 
być podkreślony, aby „rzucał się w oczy”. Na kolejnej stronie będzie 
umieszczona grafika inspirująca do zgłaszania różnych propozycji. W ten 
sposób sołtys wraz z radą chce zachęcić przedstawicieli dzieci i młodzieży 
aktywnego udziału w sołeckiej debacie. 

  



 

30 

4. Sposób dostarczenia zaproszenia dla dzieci, młodzieży, dorosłych i 
seniorów. 

 

Najlepszy sposób to osobiste dostarczenie zaproszeń. Każdy z zapro-
szonych poczuje się wtedy poważnie potraktowany i ważny, jest szansa na 
to, że przez takie dostarczenie zaproszeń zwiększy się frekwencja na ze-
braniach. Również udostępnimy zaproszenia na fanpage naszego sołectwa 
na portalu facebook. 

 

 

Dostarczenie zaproszeń nastąpi na 10 dni przed spotkaniem, przez 
sołtysa i członków rady sołeckiej. Sołtys i rada sołecka będzie mieć trzy 
rodzaje zaproszeń: dla dzieci, dla młodzieży i dla dorosłych. W każdym 
znajdzie się element, który jest ważny dla danej grupy społecznej. 
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Sołectwo Stanisława 
 

 

INFORMOWANIE 

 

A.2. W jaki sposób zamierzamy dostarczać informacje? 

 

W ramach Kanonu Obywatelskich Konsultacji zamierzamy informować 
mieszkańców o sprawach dotyczących funduszu sołeckiego w sposób tra-
dycyjny oraz przez internet, w zakresie unormowań prawnych, lokalnej 
strategii rozwoju i in.   

Metoda tradycyjna będzie polegała na przekazywaniu informacji pod-
czas zebrań wiejskich i imprez, np. „Imieniny wsi Stanisławy”. Informacje 
będą wywieszane w tablicy ogłoszeń w formie plakatu, będą przekazywa-
ne bezpośrednio ustnie przez rozdawanie broszur i ulotek, telefonicznie, 
komunikatem SMS, poprzez kurendę oraz z wykorzystaniem lokalnej pra-
sy – pismo „Kawęczyniak”.  

Informacje przekazywane drogą internetową będą zamieszczone na 
stronach http://stanislawa.naszawioska.pl/ i poprzez facebook. 

Informacje dla mieszkańców będzie przygotowywał zespół składający 
się z sołtysa, rady sołeckiej i kronikarza. Zadaniem tego zespołu będzie 
ustalanie terminów informowania, koordynacja i tworzenie zasobów in-
formacyjnych. 

  



 

32 

KONSULTOWANIE 

 

B.1. zasady konsultacji 

 

W ramach Kanonu Obywatelskich Konsultacji zamierzamy określić ich 
zasady.  

W konsultacjach mogą brać udział wszyscy mieszkańcy sołectwa. 
Uczestnicy konsultacji będą zaopatrzeni w informacje prawne i dot. stra-
tegii rozwoju gminy, ułatwiające udział. Konsultacje będą prowadzone 
przez gospodarza wyznaczonego przez sołtysa i radę sołecką. Każdy bę-
dzie mógł zabrać głos w dyskusji, zostanie wysłuchany i będzie miał prawo 
do uzyskania odpowiedzi. Konsultacje będą odbywać się w odpowiednio 
zaaranżowanym miejscu wyznaczonym przez sołtysa. Tematyka konsulta-
cji będzie wcześniej przygotowana i uzgodniona z zainteresowanymi oso-
bami. Zostanie sporządzany zapis z przebiegu konsultacji, który  upo-
wszechnimy /jak w punkcie A.2./.  Określiliśmy terminy konsultacji na 18 
marca 2016 i 5 sierpnia 2016r.  

Udział aktywnych obywateli zostanie nagrodzony na podstawie regu-
laminu sołeckiego nagradzania / doceniania, który sporządzimy do dnia 1 
maja 2016 roku. 

Zostanie przygotowany formularz zgłoszenia inicjatywy, który będzie 
dostępny u sołtysa, członków rady sołeckiej, na stronie internetowej. Pro-
pozycje inicjatyw można zgłaszać przez cały rok. Zaproponowane inicjaty-
wy będą poddane konsultacjom podczas spotkań konsultacyjnych oraz na 
zebraniu wiejskim przed podjęciem uchwały.  
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KONSULTOWANIE 

 

B.2. terminy konsultacji 

 

W ramach Kanonu Obywatelskich Konsultacji zamierzamy określić ich 
terminy. 

Przewidujemy dwa zebrania wiejskie każdego roku: w marcu – zebra-
nie sprawozdawcze z wykorzystania środków z poprzedniego roku i na 
początku sierpnia – konsultacja zgłoszonych propozycji inicjatyw. 
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WSPÓŁDECYDOWANIE  

 

C.1. Projekt zaproszenia do dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów 

 

W ramach Kanonu Obywatelskich Konsultacji zamierzamy przygoto-
wać projekty zaproszeń dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. 

Zaproszenie dla dzieci będzie w formacie A5 na papierze 160 g, nakład 
10 sztuk. Treścią zaproszenia będzie bezpośrednie i imienne zwrócenie się 
do każdego dziecka indywidualnie, a dostarczy je sołtys. Zachęcenie do 
udziału w konsultacjach po przez hasło „Przyjdź! Przyjedź! Przyleć! Roz-
pocznij swą przygodę z funduszem sołeckim”. Zaproszenie będzie zawiera-
ło logo wsi i atrakcyjny dla dziecka kolorowy obrazek graficzny. Czcionka 
duża – 20pkt.  

Zaproszenie dla młodzieży będzie w formacje A5 na papierze 160g, 
nakład 12 sztuk. Treścią zaproszenia będzie bezpośredni zwrot w stylu - 
Spotkajmy się (..) Tematem zebrania będą sprawy, którymi żyje młodzież. 
Będziesz mieć okazję przedstawić swój pomysł na wykorzystanie funduszu 
sołeckiego. Zachęcenie do udziału w konsultacjach poprzez hasło „Przyjdź 
koniecznie, zaproś innych. Nadszedł czas, by młodzi wzięli sprawy w swoje 
ręce”. Zaproszenie będzie zawierało logo wsi i atrakcyjny dla młodzieży 
obrazek graficzny (emotikony). Czcionka duża – 20 pkt. 

Zaproszenie dla dorosłych będzie w formacie A4 na papierze 160 g, 
nakład 20 sztuk. Czcionka duża – 22. Wyróżnione ważniejsze frazy zapro-
szenia, np. data, godzina, miejsce, temat zebrania. Do zaproszenia dołą-
czony będzie porządek obrad.  Treścią zaproszenia będzie bezpośrednie i 
imienne zwrócenie się do każdego mieszkańca indywidualnie. Zaproszenie 
stonowane w klasycznym stylu. Zaproszenie będzie zawierało logo wsi. 

Zaproszenie dla seniorów będzie w formacie A4 na papierze 160 g, 
nakład 12 sztuk. Czcionka duża, pogrubiona – 24. Wyróżnione ważniejsze 
frazy zaproszenia, np. data, godzina, miejsce, temat zebrania. Do zapro-
szenia dołączony zostanie porządek obrad. Treścią zaproszenia będzie 
bezpośrednie i imienne zwrócenie się do każdego mieszkańca indywidual-
nie. Zaproszenie stylizowane w stylu retro. Do zaproszenia dołączone 
hasło w stylu „Potrzebne nam Wasze doświadczenie i mądrość życiowa”. 
Zaproszenie będzie zawierało logo wsi. Członkowie rady sołeckiej dostar-
czą zaproszenia do domów. 
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WSPÓŁDECYDOWANIE  

 

C.4. Projekt przebiegu zebrania 

 

W ramach Kanonu Obywatelskich Konsultacji zamierzamy opracować 
projekt przebiegu zebrania. 

Przed rozpoczęciem zebrania sołtys osobiście przywita każdego przy-
byłego mieszkańca przy wejściu. Zebranie odbędzie się w odpowiednio 
zaaranżowanej sali, w której mieszkańcy będą czuli się swobodnie. Sołtys 
oficjalnie przywita wszystkich przybyłych mieszańców i gości, przedstawi 
cel zebrania i porządek obrad. Przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania. 
Sołtys może zaproponować przewodniczącego i poddaje kandydaturę pod 
głosowanie. Następnie wybierze się protokolanta zebrania. Później przed-
stawienie inicjatyw, uchwał, dyskusja w której biorą udział wszystkie gru-
py wiekowe (dzieci, młodzież) i głosowanie.  
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