
               

 
 

Stanowisko 

Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych1 

Warszawa, dn. 14 lutego 2019 r. 

 
w sprawie: poziomu refundacji Funduszu Sołeckiego 

 

      W imieniu Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych, wyrażamy 

zaniepokojenie związane z zaproponowanym przez Rząd RP obniżeniem poziomu refundacji 

wydatków poniesionych z tytułu prowadzenia Funduszu Sołeckiego. 

      Możliwość wyodrębnienia Funduszu Sołeckiego przez radę gminy, na podstawie ustawy z dnia 

21 lutego 2014 roku, zyskała na terenach wiejskich wielką popularność. W 2014 roku odnotowano 

podjęcie takich działań w 62% gmin wiejskich, w roku 2018 już w prawie 72%. Realizacja zadań   

w ramach Funduszu wpłynęła bardzo ożywczo na społeczności lokalne, pozwoliła wesprzeć liczne 

inicjatywy oddolne, które jak dotąd nie miały szans na skuteczne wsparcie i realizację.                    

W szczególności kwestia ta dotyczy gmin najuboższych, gdzie struktura budżetu i poziom 

wydatków były mocno ograniczone.   

     Zastosowanie mechanizmu korygującego poziom refundacji i obniżenie procentu zwrotu kolejno 

z 40% do 26%, 30% do 19,9% oraz 13% zamiast 20%, wpłynie bardzo niekorzystnie na poziom       

i strukturę budżetu, a także zatrzyma wiele rozwiniętych inicjatyw na terenach wiejskich. Główną 

ofiarą działania będą gminy najuboższe, których z pewnością nie będzie stać na wspieranie wielu 

inicjatyw.  

     Zdajemy sobie sprawę z faktu, że wzrost zainteresowania Funduszem Sołeckim, spowodował 

zwiększenie kosztów obsługi działania z budżetu Państwa. Niemniej jednak pojawia się pytanie       

o cele jakie Rząd RP będzie stawiał sobie na terenach wiejskich. Obszary te mają swoją specyfikę, 
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która wymaga specjalnego podejścia. Aktywizacja działań społecznych i lokalnych inicjatyw, 

obligować powinna do miarowego i długofalowego wsparcia, a przede wszystkim budowania 

przekonania, że podejmowanie inicjatyw lokalnych będzie silnie promowane.  

     Biorąc pod uwagę powyższe argumenty, w imieniu społeczności lokalnych zwracamy się do 

Pana Ministra o zweryfikowanie niekorzystnych dla lokalnych budżetów zmian. Nie chcemy, aby 

społeczności lokalne czuły się ofiarą własnego sukcesu, a możliwość realizacji wartościowych 

inicjatyw pozostała jedynie domeną zamożniejszych gmin. Utrzymanie poziomu wsparcia na 

porównywalnym jak dotąd poziomie, pozwoli uniknąć powrotu do marazmu i obojętności 

społecznej, które cechowały wiele terenów wiejskich. Podcięcie skrzydeł lokalnym inicjatywom,     

z pewnością może skutkować nieprzewidywalnym, niekorzystnym procesom społecznym. 
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