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Nasza Gmina 
jest obywatelska
Gmina od lat stara się, aby proces decyzyjny - w tym rozdział pieniędzy 
- był coraz bardziej obywatelski, coraz bardziej zdemokratyzowany. 
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Demokratyzacja życia publicz-
nego to jeden z dwóch - obok in-
tensyfi kacji inwestycji - priorytetów, 
na który już dekadę temu postawił 
obejmujący wtedy stanowisko wój-
ta Marcin Kasina.  

Władze Gminy Oleśnica od 
lat dokładają starań, aby proces 
decyzyjny w najistotniejszej w 
działalności organów samorządu 
- rozdziale pieniędzy - był coraz 
bardziej obywatelski, coraz bar-
dziej zdemokratyzowany. 

Co kupić z funduszu 
sołeckiego?

W gminach miejskich od kilu lat 
modne stają się budżety obywatel-
skie, zwane też partycypacyjnymi. 
W gminie Oleśnica mieszkańcy 
partycypują i decydują o podzia-
le środków finansowych od lat, 
w ramach funduszy sołeckich. 
To pieniądze, które mają służyć 
poprawie warunków życia miesz-
kańców. Fundusz jest wyodręb-
niany w budżecie gminy i przez 
cały czas pozostaje jego częścią. 
O przeznaczeniu funduszu so-
łeckiego decydują bezpośrednio 
mieszkańcy sołectw na zebraniach 
wiejskich. Np. w roku 2014 z fun-
duszu sołeckiego wydatkowano 
428.171 zł. Z budżetu gminy po-
szło 266.177 zł, a zwrot z budżetu 
państwa wyniósł 161.994 zł. Na-
tomiast w roku 2017 z funduszu 
sołeckiego wydano na inwestycje 
i zakupy inwestycyjne 475.646 zł. 
W 2018 roku złożono wniosek o 
zwrot części wydatków gminy z 
budżetu państwa za rok 2017 na 
kwotę 166.257 zł.

- Zawsze na przełomie sierp-
nia - września odbywają się w 29 
sołectwach zebrania wiejskie, na 
które są zapraszani mieszkańcy. 
Ci, którzy przychodzą, decydują o 
tym, co zrobić z kwotą, która zo-
stała przyznana - przybliża szcze-
góły rozdziału pieniędzy Maciej 
Syta, kierownik Referatu Oświaty 
i Promocji w Urzędzie Gminy. Wy-
liczamy ją na podstawie „Ustawy 
z 21 lutego 2014 r. o funduszu 

sołeckim”. Do końca lipca każde 
sołectwo zostaje powiadomione 
o wysokości przyznanej kwoty. 
Do przeliczania stosuje się liczbę 
mieszkańców zameldowanych 
w danej miejscowości. Sołectwo 
ma prawo decydować o tym, co 
jest z tych pieniędzy robione, ale 
w ramach zadań własnych gmi-
ny. Najczęściej pieniądze idą na 
doposażenia świetlic, zakupy np. 
kosiarek, paliwa do nich, na wyda-
rzenia integracyjne, jak dożynki, 
wyjazdy, wycieczki, Dzień Dziec-
ka, Dzień Kobiet. Ze środków fun-
duszu sołeckiego można zapłacić 
orkiestrze, wynająć dmuchańce,  
wszystkie rzeczy, które są zwią-
zane z daną imprezą - dodaje. 

Jak to wygląda w praktyce? 
Zebranie wiejskie jest swoistą 

lekcją demokracji dla każdej wsi. 
Wybierana jest najpierw osoba, 
która prowadzi zebranie. Sołtys z 
radą sołecką przedstawiają swoje 
propozycje. Potem padają propo-
zycje od mieszkańców. Przeróż-
ne... Bywają pomysły kosztujące 
miliony złotych, np. dotyczące 
budowy dróg, a do wydania jest 
kilka tysięcy... Wtedy wójt, stara-
jący się być obecny na każdym 
zebraniu, albo upoważniona przez 
niego osoba, tłumaczy mieszkań-
com, co jest możliwe do wykona-
nia, a co nie. Każda z propozycji 
jest przegłosowywana. Ta, która 
uzyska największą liczbę głosów, 
zostaje wpisana do wniosków. Te 
trafi ają do Urzędu do 30 września 
każdego roku. Każde zadanie 
merytoryczne zostaje przypisane 
do danego referatu i jego kierow-
nik sprawdza, czy rzeczywiście 
w określonych pieniądzach może 
dane zadanie wykonać. Jeżeli 
uważa, że tak, podpisuje się pod 
wnioskiem i trafi a on na posiedze-
nie Rady Gminy. Ostatni etap to 
głosowanie radnych. Jeszcze się 
nie zdarzyło, aby odrzucili postu-
laty jakiejś wsi. 

Czasami te konsultacje są pro-
wadzone dosłownie w terenie. Kie-
dy decydowano o rozmieszczeniu 

nowego oświetlenia, wójt Marcin 
Kasina z Pawłem Łobaczem, kie-
rownikiem Referatu Budownictwa 
i Infrastruktury, sołtysem i miesz-
kańcami danej wsi ustalali wspól-
nie na miejscu, gdzie w wiosce 
mają stanąć latarnie.

Dodajmy, że przez ostatnie dwa 
lata wójt do każdej złotówki wy-
danej na inwestycje związane z 
infrastrukturą drogową dodawał 
2 i 3 złote. Czyli - jeśli z funduszu 
sołeckiego szło np. na chodnik 10 
tysięcy, to wójt dokładał 30 tysięcy, 
co oznaczało, że mieszkańcy mieli 
w sumie na inwestycję 40 tysięcy.  

Mamy pomysł 
do budżetu! 

- Mieszkańcy mogą wnieść też 
swoje propozycje do budżetu gmi-
ny. Do 30 września każde stowa-
rzyszenie, każdy obywatel - poza 
propozycjami do funduszu sołec-
kiego - mają prawo złożyć do bu-
dżetu na rok kolejny również swoje 
propozycje - mówi wójt Marcin Ka-
sina. - Stowarzyszeń jest w gmi-
nie dużo, prężnie działają, a my 
jako samorząd je wspomagamy. 
Dajemy wsparcie i fi nansowe i lo-
gistyczne. Stowarzyszenia współ-

działają najczęściej z GOK-iem. 
GOK np. udziela bezpłatnie po-
mieszczeń, wypożycza sprzęt. O 
wsparcie zwracają się np. koła go-
spodyń wiejskich, stowarzyszenie 
Aktywne Bogusławice, rady para-
fialne. Niedługo odbędą się roz-
grywki ministrantów - ci z naszej 
gminy dostają za darmo dostęp do 
sali sportowej i mogą korzystać z 
całej infrastruktury sportowej na-
szej Gminy - dodaje wójt.  

Jesteśmy razem w sieci 
Gmina prowadzi swój fanpage 

na Facebooku. Kieruje nim wyna-
jęta fi rma, ale strona informacyjna, 
merytoryczna leży po stronie pra-
cowników Urzędu Gminy. To oni 
piszą notki i newsy. 

- Na razie też się uczymy. Myślę, 
że za rok będziemy sami fanpage 
prowadzić - ocenia kierownik Ma-
ciej Syta. - Facebook jest spraw-
nym źródłem dostępu do infor-
macji dla ludzi mieszkających na 
terenie gminy Oleśnica. Zamiesz-
czamy tam wszystkie informacje - 
nie tylko o sprawach, które już się 
odbyły w gminie, ale i o tych wyda-
rzeniach, które się będą odbywały. 
No i informacje dotyczące podat-

ków, opłat np. za odpady komu-
nalne, bo często sami mieszkańcy 
pytają, np. czy została zmieniona 
kwota za śmieci, bo przeczytali o 
tym w Panoramie lub w innych me-
diach. Wtedy odpowiadamy, udzie-
lamy informacji - dodaje. 

Nie wiesz? 
Zapytaj wójta!

Na stronie internetowej Gmi-
ny - www.olesnica.wroc.pl - jest 
zakładka „Zapytaj wójta”. Na spe-
cjalnym formularzu każdy może 
zadać Marcinowi Kasinie pytanie. 
Wójt sprawnie na nie odpowiada, 
najczęściej sam od razu, czasami 
- jeśli sprawa jest szczegółowa - 
po konsultacji z merytoryczną ko-
mórką samorządu.  

Uwaga, jutro mocno 
zawieje!

W 2010 roku gmina Oleśnica 
dołączyła do gmin objętych syste-
mem komunikacji bezpośredniej z 
mieszkańcami za pośrednictwem 
technologii GSM. Mieszkańcy 
gminy zarejestrowani w systemie 
powiadamiania otrzymują lokalne 
informacje (o wszelkich utrudnie-
niach, ważnych wydarzeniach i 
imprezach, czy też ostrzeżenia 
meteorologiczne) w postaci wia-
domości SMS. 

- Są różne działy informacyjne, 
np. „pogoda”, „kultura”, „sport”, a 
od kilku dni funkcjonuje dział „żło-
bek”. Co oznacza, że zapisani do 
tego ostatniego będą otrzymywali 
wszelkie informacje dotyczące 
pracy żłobka. To kolejny bardzo 
przydatny system, dzięki które-
mu mamy bardzo bliski kontakt z 
mieszkańcami - ocenia kierownik 
Syta. 

Dużym zainteresowaniem, nie 
tylko mieszkańców gminy, cieszy 
się możliwość założenia i potwier-
dzenia swojego profi lu zaufanego 
ePUAP w Urzędzie Gminy Oleśni-
ca. Usługa uruchomiona została 
w czerwcu 2018 roku.

Ustalamy wspólnie 
strategię

Opisywane wyżej mechani-
zmy funkcjonują w Gminie na co 
dzień. A co kilka lat mieszkańcy 
wspólnie z władzami samorządo-
wymi omawiają strategię rozwoju 
- i całej Gminy Oleśnica, i danych 
miejscowości. 

- Niektóre programy, z których 
można pozyskać pieniądze, wy-
magają, aby wieś miała swoją 
strategię. Wtedy nasz samorząd 
organizuje spotkania, prowadzi 
warsztaty z mieszkańcami da-
nego sołectwa lub sołectw lub 
całej gminy. Każdy ma prawo wy-
powiedzieć się, każdy ma prawo 
podać swoje propozycje, które 
będą brane pod uwagę przy pisa-
niu strategii. Na bazie konsultacji 
społecznych z mieszkańcami po-
wstaje później strategia rozwoju 
gminy lub strategia rozwoju miej-
scowości, którą po ostatecznej 
dyskusji na posiedzeniach komisji 
i sesji zatwierdza Rada Gminy - 
wyjaśnia Marcin Kasina.

Mieszkańcy mają głos i decydują o sprawach gminy

Wygrywają wnioski, które dostają najwięcej głosów
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