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List otwarty do Radnych i Wójt Gminy Zgierz 

 

Szanowna Pani Wójt, Szanowni Państwo Radni, 

Wobec powzięcia podczas XXXII Sesji Rady Gminy Zgierz uchwały o niewyrażeniu 

zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Zgierz środków finansowych stanowiący fundusz 

sołecki w 2022 roku Stowarzyszenie Linda przekazuje niniejszym swoje stanowisko w tej 

sprawie. 

Na wstępie podkreślamy, że argumenty i intencje zarówno Pani Wójt, jak i radnych są 

dla nas jasne i zrozumiałe, oraz odbieramy je jako wyraz troski o sprawy, za które 

odpowiadają. Sytuacja finansowa budżetu gminy jest dość trudna, a dodatkowo pogłębia ją 

panująca pandemia. Zwracamy jednak uwagę, że potrzeby zawsze były, są i 

prawdopodobnie będę większe, niż możliwości ich zaspokojenia w ramach dysponowanych 

środków. Z tego powodu, zagadnienie wyodrębnienia funduszu sołeckiego nie może być 

sprowadzane jedynie do aspektu potrzeb finansowych gminy. 

W naszej opinii istnieją wartości nadrzędne, które nie mogą być pominięte w 

rozważaniach tego zagadnienia. Fundusz sołecki jest jednym z fundamentów, na którym 

budowane jest poczucie lokalnej wspólnoty, oraz realizują się zasady społeczeństwa 

obywatelskiego. To sposób na pobudzenie inicjatyw mieszkańców, oraz wywołanie 

poczucia odpowiedzialności za własne sprawy w najlepszym rozumieniu idei samorządności. 

Warto też podkreślić, że środki z funduszu sołeckiego są faktycznym sposobem na 

zaspokojenie potrzeb mieszkańców w lokalnym wymiarze, czego w większości przypadków 

nie dałoby się uzyskać w ramach centralnego zarządzania gminą. Fundusz sołecki pozwala 

poczuć się lokalnej społeczności współgospodarzem swojej małej ojczyzny. 



 

Zdajemy sobie sprawę, że wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego może 

stanowić pewien problem w niektórych sołectwach. Nie można jednak oczekiwać 

doskonałego działania w sytuacjach, gdy mieszkańcom odbiera się możliwość nauczenia się 

gospodarowania funduszem poprzez zbieranie doświadczeń w kolejnych latach. Fundusz 

sołecki powinien funkcjonować w sposób ciągły, a od Urzędu Gminy należałoby 

oczekiwać wsparcia dla mieszkańców w zakresie jego dysponowania. Tylko w takim 

przypadku mieszkańcy poszczególnych sołectw, mając wieloletnią perspektywę w 

samodzielnym wykorzystaniu środków finansowych, zdołają sprawnie i efektywnie zarządzać 

własnymi środkami finansowymi. 

W naszym przekonaniu fundusz sołecki powinien zostać przywrócony w 

przyszłym roku i funkcjonować bez przerw w kolejnych latach. Nie może stanowić 

jedynie elementu kampanii wyborczych. Dopiero w takich warunkach zostanie wykorzystany 

potencjał, jaki jest w nim zawarty, z korzyścią dla lokalnych grup mieszkańców, oraz w 

efekcie dla całej gminy. 

 

Szanowni Państwo, 

Jesteśmy organizacją społeczną, która działa na rzecz mieszkańców. Naszą misją jest 

również wspieranie władz gminy, czasem także poprzez konstruktywną krytykę. Wyrażamy 

nadzieję, że nasz głos, będący głosem reprezentacji mieszkańców zostanie usłyszany i 

wzięty pod rozwagę w kolejnych latach, kiedy wyodrębnienie funduszu sołeckiego będzie 

przedmiotem obrad rady. 

Jednocześnie, chcielibyśmy otworzyć dyskusję na temat funduszu sołeckiego wśród 

mieszkańców i organizacji funkcjonujących na terenie Gminy Zgierz. Byłaby to okazja nie 

tylko do przedstawienia opinii odnośnie zasadności wyodrębniania funduszu z budżetu 

gminy, ale również sposób na podzielenie się doświadczeniami przez te sołectwa, które z 

funduszu zdołały skorzystać i zrealizować swoje potrzeby, 

Prosimy zatem o umieszczenie naszego listu otwartego na łamach lokalnej gazety Na 

Ziemi Zgierskiej i umożliwienie wszystkim zainteresowanym wyrażenia na jej łamach swojej 

opinii w tej kwestii. 
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Anna Bednarek   


