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Fundusze unijne w procesie aktywizacji obszarów wiejskich  
– studium przypadku 

European Union funds in the process of activation of rural 
areas; a case study 

Synopsis. Przedstawiono studium przypadku gminy Zbuczyn nale cej do powiatu siedleckiego, 

którego tematem jest pozyskiwanie rodków finansowych z unijnych funduszy strukturalnych. 

Scharakteryzowano absorpcj rodków z funduszy strukturalnych i funduszu spo ecznego  w nowym 

okresie programowania. Przedstawiono samoorganizacj  lokalnej spo eczno ci w celu realizacji tzw. 

ma ych grantów w zakresie aktywizacji zawodowej oraz integracji spo ecznej. 

S owa kluczowe: fundusze strukturalne, gmina, programy operacyjne, obszary wiejskie. 

Abstract. The paper presents the utilization of selected European Union funds in the Zbuczyn 

community, Siedlce poviat. Studies conducted in rural communities show that possibilities exist for 

developing initiatives to support local development. The work outlines activities of local authorities 

and non-governmental organizations to receive EU funds for accelerating local development of rural 

areas.
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Wst p

Wspólna Polityka Rolna, któr  obj ta zosta a polska wie  i rolnictwo, coraz cz ciej

okre lana jest mianem „projektu cywilizacyjnego”. Strategia rozwoju obszarów wiejskich 

wymusi a zapocz tkowanie ca kiem nowej filozofii rozwoju. agodzenie dysparytetów 

spo eczno-ekonomicznych i zaniedba  cywilizacyjnych  na terenach wiejskich wymaga o

nie tylko finansowania zewn trznego, ale i przygotowania programów anga uj cych 

spo eczno ci lokalne, zbudowania trwa ego partnerstwa i zaprogramowanie rozwoju tak, 

aby zarz dzano regionami w sposób pozwalaj cy na popraw  warunków ycia 

mieszka ców, przy wykorzystaniu lokalnego potencja u.

Z dotychczasowych do wiadcze  oraz praktyki funkcjonowania samorz du lokalnego 

wynika, e poziom aktywno ci spo ecznej, w tym udzia u spo eczno ci lokalnych w 

procesie rozwoju, jest bardzo zró nicowany. Pojawia si  wi c problem aktywizacji 

lokalnych spo eczno ci, inicjowania ró norodnych przedsi wzi , pozyskania akceptacji 

dla dzia a  lokalnych w adz samorz dowych [Potoczek 2003]. Rozwi zanie problemów  

lokalnych zale y wi c  w du ej mierze od ich mieszka ców. Od tego, w jakim stopniu 

potrafi  si  zorganizowa , opracowa  odpowiednie koncepcje rozwoju lokalnego i 

zmobilizowa  w asne zasoby, zale y bowiem sukces.  Spo eczno ci lokalnej przypisuje si

istotn  rol  w rozwoju kapita u spo ecznego. Mieszka cy pragn cy rozwi zywa  lokalne 
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problemy spo eczne, w my l zasady subsydiarno ci winni oczekiwa  jedynie na wsparcie 

w adzy. Jako  kapita u spo ecznego wyst puj cego w danym spo ecze stwie jest istotnym 

czynnikiem rozwoju gospodarczego. Jednak warunkami okre laj cymi wysoki jego poziom 

s  wysoki poziom zaufania spo ecznego, silnie rozwini te normy wzajemno ci oraz 

zinstytucjonalizowane normy prawne [Soko owski 2004].   

Do wiadczenia rozwini tych spo ecze stw, okre lanych jako spo ecze stwa

obywatelskie, dowodz , e zadania wykonywane przez organizacje pozarz dowe s  ta sze

ni  analogiczne dzia ania realizowane przez zbiurokratyzowane instytucje. Ma a

organizacja lepiej identyfikuje potrzeby i stosunkowo szybko, w sposób bardziej 

„wycelowany”, je zaspokaja [K odzi ski 1999].  

Od kilku lat mo na zaobserwowa  wzrost roli  organizacji pozarz dowych na terenach 

wiejskich. Wed ug Fedyszak-Radziejowskiej [2002] organizacje te prowadz  dzia alno

charytatywn , o wiatow , kulturaln , proekologiczn . Wiele z nich powstaje z inicjatywy 

samorz dów, ale jest te  coraz wi cej takich, które powstaj  z inicjatywy samych  

mieszka ców, np. stowarzyszenia. S  one obecnie istotnym podmiotem ycia spo ecznego i 

prze ywaj  swój rozkwit na wsi. W ramach tworzonych przez siebie dobrowolnych 

stowarzysze  ludzie zdobywaj  wzajemne zaufanie, ucz  si  wspólnego dzia ania i 

uczestnictwa w demokracji [Su ek 2004]. 

Celem pracy jest ukazanie aktywno ci administracji samorz dowej oraz organizacji  

pozarz dowych w pozyskiwaniu funduszy unijnych na rzecz lokalnego rozwoju spo eczno-

gospodarczego. Skupiono si  na programach pomocowych, których beneficjentami by y

zarówno w adze samorz dowe, jak i organizacje spo eczne. Badania przeprowadzono w 

2009 roku metod  wywiadu osobistego, nieukierunkowanego, z wójtem gminy Zbuczyn. 

Wyniki 

Gmina Zbuczyn po o ona jest na wschodzie Polski, we wschodniej cz ci

województwa mazowieckiego, w powiecie siedleckim. Wa nym elementem usytuowania 

jest jej  bliskie s siedztwo ze wschodni  granic  Polski, z przej ciami granicznymi w 

Terespolu i Koroszczynie. Gmina Zbuczyn jest gmin  o statusie wiejskim, z siedzib  w 

Zbuczynie, najwi kszej wsi w gminie, podzielon  na trzy so ectwa. Zajmuje powierzchni

211 km2 (co stanowi 0,59 % powierzchni województwa mazowieckiego) i jest najwi ksz

gmin  wiejsk  w powiecie siedleckim [Dane… 2008].  

Tereny gminy to w znacznej cz ci obszary czyste ekologicznie i posiadaj ce 

korzystne warunki do uprawy zdrowej ywno ci. Wi kszo  ludno ci czynnej zawodowo 

utrzymuje si  g ównie z rolnictwa (52%). Na terenie gminy funkcjonuje 2152 gospodarstw 

rolnych. rednia powierzchnia gospodarstwa wynosi 8,1 ha i jest nieco wy sza od redniej 

w województwie mazowieckim (7,01 ha) [Dane… 2008].   

Do dzia a  podejmowanych na rzecz kreowania to samo ci regionalnej wójt gminy 

Zbuczyn  zaliczy :

tworzenie wizerunku gminy, 

dzia alno  wydawnicz  ( Kwartalnik – Informator Samorz du Gminy Zbuczyn) 

w internecie, 

organizacj  imprez specjalnych (m.in. organizowany od 3 lat festyn „Dni gminy 

Zbuczyn”).
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Preferowane kierunki rozwoju dzia alno ci gospodarczej gminy, oceniane przez wójta 

w skali od 0 (nieistotne) do 5 (najwa niejsze), to: 

podniesienie konkurencyjno ci gospodarstw rolnych (5), 

rozwój mikroprzedsi biorstw (4), 

rozwój ma ych przedsi biorstw (3), 

inwestycje kapita u zagranicznego (1). 

Priorytety rozwojowe gminy, w skali od 0 (nieistotny) do 5 (najwa niejszy), to: 

rozwój gospodarczy (5), 

rozwój spo eczny (4), 

zagospodarowanie przestrzenne (3), 

ochrona rodowiska przyrodniczego (2). 

Aby zwi kszy  zaanga owanie rolników w podejmowanie dzia alno ci poza 

rolnictwem, w 2007 r. zorganizowano szkolenia dla mieszka ców pt. „Nowe kwalifikacje 

zawodowe dla rolników z gminy Zbuczyn”. W ramach tego projektu mo na by o

skorzysta  z warsztatów w zakresie doradztwa rolniczego, oraz z us ug doradcy 

zawodowego, a tak e zdoby  zawód kierowcy kat. C + E, operatora wózków wid owych, 

operatora koparko- adowarki, fryzjera-stylisty, piekarza-ciastkarza, czy te  nauczy  si

obs ugi kasy fiskalnej. Wsparcie obejmowa o równie  warsztaty z zakresu aktywnego 

poszukiwania pracy i szkolenie dotycz ce podstaw prowadzenia dzia alno ci gospodarczej. 

Na uwag  zas uguje dzia alno   i osobowo  wójta gminy Zbuczyn. Najcenniejsze z 

dzia a  dotyczy y aktywizacji lokalnej. W 2008 r. powsta o Lokalne Stowarzyszenie 

Gospodarcze.  Wójt otrzyma  wyró nienie „Ambasador EFS”.  Rok pó niej wyró nienie 

„Ambasador EFS 2009” otrzyma o Stowarzyszenie Kulturalno-O wiatowe „Klub Ludzi 

Twórczych” w  gminie Zbuczyn. 

Spo eczno ci lokalne wykazuj  zainteresowanie sprawami zwi zanymi z 

pozyskiwaniem rodków unijnych na ich terenie, co po rednio wi za  mo na z 

prowadzonymi w ostatnim czasie nasilonymi dzia aniami maj cymi na celu informowanie 

opinii publicznej o takich mo liwo ciach. W gminie funkcjonuje osiem szkó

podstawowych i trzy gimnazja (w tym jedno gimnazjum posiada oddzia  zamiejscowy). 

Wszystkie szko y posiadaj  biblioteki.  

Od 1986 roku dzia a Gminny O rodek Kultury (GOK), a zakresem  jego dzia alno ci 

jest podnoszenie kultury w gminie, przygotowanie dzieci, m odzie y i doros ych do 

rozumienia ró norodnych przejawów i form kultury oraz sztuki, rozbudzania postaw 

twórczych, trwa ych zmian w postawach, pogl dach i sposobie my lenia mieszka ców czy 

organizacja czasu wolnego mieszka ców. O rodek jest organizatorem konkursów, 

koncertów i spektakli teatralnych, festynów, happeningów, spotka  autorskich, prelekcji, 

rajdów oraz imprez okoliczno ciowych. Prowadzi dzia alno  wystawiennicz , eksponuj c

pocz tkuj cych, jak równie  uznanych twórców. Edukacja kulturalna dzieci i m odzie y

prowadzona jest przez sta e formy pracy : 

codzienn  prac wietlicow  w godzinach popo udniowych, 

nauk  gry na instrumentach muzycznych, 

nauk  ta ca,

zaj cia z aerobiku, 

nauk  j zyka angielskiego. 

Organizowane s  równie  zaj cia rozwijaj ce uzdolnienia dzieci i m odzie y w 

zakresie muzyki przez nauk  gry na instrumentach oraz studio piosenki. Wra liwo
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estetyczn  kszta ci si  przez udzia  w zaj ciach pracowni plastyczno-r kodzielniczej, 

fotograficznej, kole recytatorskim oraz Amatorskim Teatrze Dzieci cym. Cyklicznie 

organizowane s  mi dzy innymi „Do ynki Gminne”, koncerty noworoczne i koncerty 

Wielkiej Orkiestry wi tecznej Pomocy, konkursy recytatorskie, festiwal „Dzie  rado ci z 

okazji Dnia Dziecka”, „Dni Zbuczyna”, „Przegl d Twórczo ci Osób Niepe nosprawnych”. 

W 2006 roku ruszy  projekt GOK pt. „Wakacyjna Fabryka Pomys ów, czyli co robi  w 

wakacje”. 

W 2005 roku otwarto now  siedzib  Gminnego O rodka Kultury, biblioteki oraz 

Gminnego Centrum Informacji. Znajduje si  tu równie  sala konferencyjno-szkoleniowa, 

sala widowiskowa, kafejka internetowa. O wszystkich wydarzeniach oraz o planowanych 

imprezach na bie co mo na przeczyta  na stronie internetowej Gminnego O rodka 

Kultury.  

Przy finansowej pomocy Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Spo ecznej, w 

ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów "Pierwsza Praca", powsta o,

staraniem w adz gminnych, Gminne Centrum Informacji. Oferuje  us ugi dla spo ecze stwa 

w celu ich osobistego, spo ecznego i gospodarczego rozwoju. 

W Gminnym Centrum Informacji w Zbuczynie mo na skorzysta  z: 

us ug biurowych, 

us ug skanowania dokumentów, napisania i wydrukowania CV i listu 

motywacyjnego, podania, pisma, 

sprz tu komputerowego do samodzielnego korzystania, 

po rednictwa w zakresie wynajmu powierzchni handlowych, 

pomocy w wyszukiwaniu partnerów handlowych, 

promocji us ug agroturystycznych, 

zasobów informacji sieci Internet, 

kursów, szkole , zaj  pozaszkolnych, 

us ug z zakresu dzia alno ci reklamowo-informacyjnej, 

us ug skanowania, wykonywania wizytówek, dyplomów i innych dokumentów 

graficznych, 

pomocy przy poszukiwaniu pracy. 

Adresatami us ug s  mieszka cy gminy Zbuczyn, powiatu siedleckiego, przejezdni, w 

szczególno ci m odzie  i dzieci, osoby bezrobotne, absolwenci, rolnicy, przedsi biorcy, 

osoby pozostaj ce pod opiek  O rodków Pomocy Spo ecznej, przedstawiciele samorz dów 

gminnych i powiatowych. Wyremontowano równie  budynek szko y podstawowej w 

Krzesku Starym na potrzeby Centrum Integracji Spo ecznej.  Obecnie obiekt s u y lokalnej 

spo eczno ci.

Gmina Zbuczyn rozpocz a realizacj  projektu wspó finansowanego przez EFS w 

ramach priorytetu VII „Promocja integracji spo ecznej, inicjatywy lokalne na rzecz 

aktywnej integracji”, dzia anie 7.3 „Grunt to by  aktywnym”. Celem projektu jest 

przeciwdzia anie wykluczeniu spo ecznemu, wzrost umiej tno ci umo liwiaj cych wej cie

na rynek pracy poza rolnictwem oraz integracja spo eczna. W projekcie bior  udzia

mieszka cy gminy Zbuczyn, rolnicy i domownicy korzystaj cy z pomocy spo ecznej,

którzy planuj  podj cie pracy poza sektorem rolnym. Na terenie gminy Zbuczyn dzia a

Stowarzyszenie Kulturalno-O wiatowe „Klub Ludzi Twórczych”, które realizuje Projekt 

„Europejska gmina” w ramach Programu Operacyjnego Kapita  Ludzki (POKL). 

Organizowane s  kursy j zykowe dla doros ych mieszka ców gminy Zbuczyn, zaj cia
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komputerowe dla doros ych „Klikam”. Ponadto dla dzieci i m odzie y (60 osób) od 

kwietnia do listopada 2009 r. w ramach POKL zorganizowano zaj cia pozalekcyjne 

zwi zane z wychowaniem estetycznym i  zaj cia artystyczne. 

Projekt „Od aktywizacji do integracji” jest realizowany od pocz tku 2009 r. w ramach 

poddzia ania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez o rodki pomocy 

spo ecznej”,  dzia ania 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, priorytetu VII 

„Promocja integracji spo ecznej” POKL. W projekcie bierze udzia  15 osób.  Zaplanowano 

zastosowanie instrumentów aktywnej integracji zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej i 

spo ecznej oraz wsparcie dla podj cia pracy przez udzia  w szkoleniach. Wa nym 

elementem zabezpieczaj cym prawid ow  realizacj  jest kontakt socjalny, który okre la

jasne regu y relacji pomi dzy instytucj  udzielaj c  pomocy a osob , która otrzymuje 

pomoc. Jest to wa ne narz dzie pracy o rodków pomocy spo ecznej, wci  rzadko 

stosowane. Dlatego projekt Gminnego O rodka Pomocy Spo ecznej w Zbuczynie du

wag  przyk ada w a nie do realizacji kontaktów socjalnych. Z EFS w ramach POKL 

realizowany by  projekt „W mojej ma ej ojczy nie – edukacja regionalna”. Stowarzyszenie 

Kulturalno-O wiatowe „ Nadzieja” realizuje w okresie od 01.09 2009 r. projekt pod nazw

„M odzi arty ci na start” dofinansowany przez POKL w ramach dzia ania 7.3 „Inicjatywy 

lokalne na rzecz aktywnej integracji”. W projekcie bierze udzia  40 uczniów klas III-VI, ze 

szkó  na terenie gminy . 

Stowarzyszenie Rodziców i Nauczycieli „Szansa” realizuje projekt „Te  chc  mie ”

w ramach priorytetu X POKL „Rozwój wykszta cenia i kompetencji w regionach, dzia anie

9.5 „Oddolne inicjatywy na obszarach wiejskich”. W projekcie bierze udzia  45 dzieci ze 

szko y podstawowej, które uczestnicz  w zaj ciach wyrównawczych w bloku 

polonistycznym i matematycznym. W projekcie bior  udzia  równie  rodzice, którzy 

uczestnicz  w seminariach na temat pracy z dzie mi z trudno ciami edukacyjnymi. Gmina 

Zbuczyn od 1.08.2009 do 31.07.2011 r. realizuje projekt „Podajmy Dziecku R k ” w 

ramach priorytetu IX „Rozwój wykszta cenia i kompetencji w regionach”, dzia ania 9.1 

„Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jako ci us ug edukacyjnych 

wiadczonych w systemie o wiaty”, poddzia anie 9.1.2 „Wyrównywanie szans 

edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dost pie do edukacji oraz zmniejszenie ró nic 

w jako ci us ug edukacyjnych”. 

W ramach dzia ania 9.5 „Oddolne inicjatywy na obszarach wiejskich” priorytetu IX 

realizowane s  nast puj ce projekty: przez Stowarzyszenie Rodziców i Nauczycieli 

„Wiem, umiem, potrafi ”, przez Ludowy Klub Sportowy Wektora Dziewule „Sport drog

do sukcesu”, przez Gminny O rodek Kultury w Zbuczynie „Nowe kwalifikacje dla 

mieszka ców”, przez Stowarzyszenie Kulturalno-O wiatowe Klub Ludzi Twórczych 

„Naucz siebie, naucz innych – wiedza w cz owieku nie ginie”, przez Gminne Centrum 

Planowania Kariery „ ciana d wi ku” cykl warsztatów muzycznych dla dzieci i m odzie y. 

Do 30 wrze nia 2009 r. trwa  nabór wniosków o dofinansowanie kosztów nauki ucznia 

niepe nosprawnego w ramach pilota owego programu „Ucze  na wsi”, pomoc w zdobyciu 

wykszta cenia przez osoby niepe nosprawne zamieszkuj ce gminy wiejskie i miejsko-

wiejskie. 
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Tabela 1.  ród a finansowania zada  realizowanych w latach 2004-2007 w gminie Zbuczyn 

Table 1. Financial sources for the projects executed in Zbuczyn community in 2004-2010

Nazwa projektu 
ród a

dofinansowania 

Szacowana

warto

inwestycji, z

rodki 

w asne i 

inne, % 

rodki 

UE, % 

Zadania zrealizowane w latach 2004 –2007 

Budowa sieci wodoci gowej z przy czami dla pó nocnej 

cz ci  miejscowo ci Zbuczyn 

ZPORR

SAPARD
724 000 55 45 

Budowa sieci wodoci gowej z przy czami dla wsi 

Chromna 

ZPORR

SAPARD
471 000 36,5 63,5 

Budowa sieci wodoci gowej z przy czami w 

miejscowo ci Sobicze 

ZPORR

SAPARD
193 000 56 44 

Budowa sieci wodoci gowej z przy czami w 

miejscowo ciach Wesó ka i Grochówka 

ZPORR

SAPARD
945 000 43,5 56,5 

Termoizolacja budynku O rodka Zdrowia w Zbuczynie ZPORR 110 000 - - 

Adaptacja przyziemia budynku Zespo u Szkó  w 

Zbuczynie na potrzeby Gminnego Centrum Integracyjno-

Edukacyjnego 

ZPORR 279 000 20 80 

Adaptacja budynku Szko y Podstawowej w Starym 

Krzesku na potrzeby Centrum Integracji Spo ecznej

Program 

Odnowa Wsi 
400 000 20 80 

Budowa boiska sportowego w miejscowo ci Zbuczyn. - 60 000 25 35 

Zadania w trakcie realizacji i planowane 

Modernizacja oczyszczalni cieków w miejscowo ci

Zbuczyn 
- 60 000 25 75 

Modernizacja stacji uzdatniania wody Jasionka - 30 000 26,7 73,3 

Modernizacja stacji uzdatniania wody Krzesk - 30 000 26,3 73,3 

Remont wietlicy wiejskiej w miejscowo ci T czki - 50 000 20 80 

Zagospodarowanie terenu w centrum Zbuczyna, budowa 

placu zabaw. 
- 180 000 20 80 

Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w 

Czury ach.
- 1 200 000 25 75 

Wykonanie gminnej sieci komputerowej WLAN - 100 000 25 75 

Rozbudowa obiektu sportowo rekreacyjnego w 

Dziewulach
- 80 000 20 80 

ród o: informacja ustna wójta gminy Zbuczyn. 

W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich  

wspó finansowanego z EFS realizowany by  we wrze niu 2009 r. projekt „Nowe 

kwalifikacje, praca, przedsi biorczo  bezrobotnych kobiet”. Projekt przewidywa

przeprowadzenie szkole  z zakresu zak adania i prowadzenia dzia alno ci gospodarczej.  

Ponadto mo liwe by o otrzymanie bezzwrotnej dotacji pieni nej na za o enie w asnej 

firmy, w wysoko ci 11,5 tys. z . Panie mog y skonsultowa  swoje pomys y i uzyska

pomoc od specjalistów w dziedzinie  ekonomii, finansów, marketingu, prawa i psychologii.  

Warto ci  dodan  projektu by o nowatorskie podej cie do tworzenia nowych miejsc pracy, 

granty pieni ne na rozpocz cie dzia alno ci gospodarczej, unikatowa tematyka szkole
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opracowana zgodnie z profilem beneficjenta oraz innowacyjne metody przeprowadzenia 

zaj .

Uchwa  Zarz du Województwa Mazowieckiego, w ramach dzia ania 7.3 POKL, 

Gminny O rodek Kultury w Zbuczynie otrzyma  dofinansowanie projektu ”Fabryka 

Pomys ów – cykl zaj  muzycznych dla dzieci i m odzie y z terenu gminy Zbuczyn”. 

Budowanie spo ecze stwa obywatelskiego polskiej wsi, efekty tej dzia alno ci oraz  

potrzeby, to temat niezwykle istotny. Realizowane w gminie Zbuczyn programy pokazuj ,

e w spo eczno ciach wiejskich istniej  mo liwo ci rozwijania inicjatyw na rzecz rozwoju 

lokalnego, trzeba tylko da  im szanse i prze ama  kilka barier, z których 

najpowa niejszymi s  brak umiej tno ci przekszta cania pomys u w nadaj cy si  do 

sfinansowania projekt oraz brak wiary we w asne si y.

Tabela 2. Inwestycje infrastrukturalne realizowane w gminie Zbuczyn z funduszy krajowych 

Table 2. Infrastructural investments executed in Zbuczyn community, financed from domestic funds. 

Wa niejsze inwestycje 
Warto

inwestycji, z
ród a dofinansowania 

Budowa sieci wodoci gowej dla wsi Tchórzew i Kwasy, 

4,1 km 
280 000 

Marsza ek Województwa 

Mazowieckiego

Budowa sieci wodoci gowej w Maciejowicach, 4,3 km 235 000 
Wojewódzki Fundusz Ochrony 

rodowiska i Gospodarki Wodnej 

Budowa kanalizacji sanitarnej w Zbuczynie, 6,3 km 1 180 000 WFOSiGW 

Likwidacja barier architektonicznych w O rodku 

Zdrowia w Zbuczynie (monta  windy, przystosowanie 

pomieszcze  do potrzeb osób niepe nosprawnych) 181 000 

Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji 

Osób Niepe nosprawnych. 

Przebudowa drogi Tarcze-Cielem c, 622 mb 

nawierzchni asfaltowej. 
303 000 

Fundusz Ochrony Gruntów 

Rolnych 

Przebudowa chodników w Krzesku-Królowa Niwa 255 000 Starostwo Powiatowe w Siedlcach. 

Przebudowa centralnego ogrzewania w Zespole Szkó  w 

Krzesku-Królowa Niwa 192 000 Kontrakt Wojewódzki. 

Remont Zespo u Szkó  w Krzesku-Królowa Niwa 170 000 
Program Aktywizacji Obszarów 

Wiejskich 

ród o: informacja ustna wójta gminy Zbuczyn. 

Dotychczasowe do wiadczenia  w zakresie budowania spo ecze stwa obywatelskiego 

na obszarach wiejskich  pozwalaj  stwierdzi , e prze amanie bierno ci na wsi wymaga 

d ugoletniej systematycznej pracy. Ogromnie cieszy fakt zainteresowania ludzi  tym, co si

wokó  nich dzieje, oraz pobudzenie wiadomo ci ich wp ywu na w asny los i otaczaj c

rzeczywisto . Unia Europejska przywi zuje du   wag  do problemów rozwoju obszarów 

wiejskich. wiadczy o tym fakt, e w ramach POKL wyodr bnione s  dzia ania, które maj

wspiera  rozwi zywanie problemów spo eczno ci lokalnych na obszarach wiejskich. S  tu 

tzw. ma e granty, czyli rodki w wysoko ci do 50 tys. z , które przeznaczy  mo na na 

wsparcie mieszka ców tych obszarów w zakresie aktywizacji zawodowej oraz integracji 

spo ecznej. Dzia ania te s  wyj tkow  okazj  dla samorz dów lokalnych oraz organizacji 

dzia aj cych na rzecz mieszka ców gmin wiejskich, wiejsko-miejskich i ma ych miast do 

25 tys. mieszka ców. Ma e granty to mo liwo  realizacji ciekawych pomys ów, poczucia 

to samo ci i zaanga owania w sprawy spo eczno ci lokalnej. 
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Du e zainteresowanie tymi grantami ze strony w adz gminy Zbuczyn i lokalnych 

organizacji, które doskonale znaj  potrzeby swoich wspó mieszka ców, zaspokajane przy 

ich udziale, wiadczy o poziomie rozwoju kapita u spo ecznego mieszka ców. Dzi ki  

ma ym grantom mog  wspólnie rozwi zywa  lokalne problemy.  

Podsumowanie

Z przeprowadzonych rozwa a  wynika, e szanse rozwoju spo eczno ci lokalnych 

zale  od zdolno ci do samoorganizowania swoich wysi ków i podejmowania kreatywnych  

dzia a  zbiorowych. Dzia alno  w adz lokalnych zale na jest od ludzi, ich pogl dów, 

aktywno ci i sposobu, w jaki rozumiej  cel dzia ania w adzy lokalnej. Poziom kapita u

spo ecznego w istotny sposób mo e wp yn  na model lokalnej polityki spo ecznej.

Dobrym przyk adem jest gmina Zbuczyn, w której dzia ania na rzecz aktywizacji 

spo ecznej podejmowane s  zarówno przez w adze samorz dowe, jak i lokaln

spo eczno . W adze samorz dowe gminy Zbuczyn inspiruj  i uzupe niaj  kreatywno

mieszka ców. Prowadz  równie  takie dzia ania, które zach caj  mieszka ców do 

rozpoczynania wspó pracy. W ten sposób realizuje si  model spo ecze stwa 

obywatelskiego, które jest  wiadome swoich potrzeb i zdecydowane wzi  na siebie 

odpowiedzialno  za ich zaspakajanie. Jak pokazuj  badania, istniej  mo liwo ci

rozwijania  ró nego rodzaju inicjatyw. Kapita  spo eczny w gminach to oczywi cie nie 

tylko dzia aj ce w nich organizacje i stowarzyszenia. To tak e powi zania mi dzygminne, 

a tak e kontakty mi dzynarodowe utrzymywane przez gminy. Przynale no  do zwi zków 

mi dzygminnych w powiecie siedleckim jest do  popularna. Mo na, jak w przypadku 

gminy Zbuczyn, uzyska  korzy ci z podejmowania wspó pracy, np. przez wspólne projekty 

w ramach funduszy unijnych.  
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