11 MARCA - DZIEŃ SOŁTYSA
Dzień 11 marca to dobra okazja do opowiedzenia o roli sołtysów na
polskiej

wsi.

Ich

praca

jest

bardzo

ważna,

dlatego

powinna

być

szczególnie doceniana.
Każdy

sołtys

jest

zobowiązany

do

godnego

reprezentowania

mieszkańców, dbania o ich interesy, wsłuchiwania się w problemy oraz
dążenia do rozwoju lokalnych społeczności.
Dzień Sołtysa to święto,
które

ma

na

wdzięczności

celu

okazanie

i

szacunku

sołtysom za ich pracę oraz
zwrócenie uwagi społeczeństwa
na

jego

rolę.

organizowane

Z
są

tej

okazji

spotkania,

biesiady i konkursy, a na wielu
oficjalnych stronach internetowych urzędów gminy i miasta składane są
przez wójtów i burmistrzów życzenia dla lokalnych sołtysów i radnych rad
sołeckich.
Czym zajmuje się sołtys?
Jest to niezwykle ważna funkcja społeczna. Sprawują ją osoby
będące liderami wiejskiej społeczności. Osoby, które cieszą się zaufaniem,
dobrze znają problemy wsi i mają w sobie dużo chęci, determinacji oraz
energii, aby dążyć do ich rozwiązania. Sołtysi mają ogromy wpływ na
podejmowane inicjatyw i nowych wyzwań.
Od

1990

roku

sołtys

jest

organem

wykonawczym

jednostki

pomocniczej gminy, sołectwa. Zostaje wybrany przez zebranie wiejskie.
Jego działalność wspiera rada sołecka. Korzysta z ochrony prawnej
przysługującej

funkcjonariuszom

publicznym.

Szczegółowe

regulacje

uprawnień sołtysa ustalone są w statucie sołectwa uchwalanym przez radę
gminy.

Najważniejsze kompetencje sołtysa to:
 reprezentowanie sołectwa na zewnątrz,
 zwoływanie zebrań wiejskich,
 realizowanie uchwał rady gminy dotyczących sołectwa,
 dokonywanie poboru podatków rolnego i leśnego,
 uczestnictwo w sesjach rady gminy oraz w pracach jej organów bez
prawa do głosowania,
 branie udziału w posiedzeniach komisji rady gminy, jeśli rozpatrywane
są sprawy sołectwa.
Do obowiązków sołtysa należy także m.in.
- przewodniczenie posiedzeniom rady sołeckiej,
- przygotowanie projektów uchwał i opinii zebrania wiejskiego,
- współdziałanie z organami gminy i radnymi w zakresie zadań publicznych,
- współpraca z organizacjami działającymi na terenie sołectwa,
- wykonywanie innych zadań należących do sołtysa z mocy ogólnie
obowiązujących przepisów.
Skąd najczęściej się biorą kandydaci na sołtysa?
Z przeprowadzonych badań wynika, że ponad 70% z nich należy do
organizacji społecznych działających na polskiej wsi. Są to najczęściej
OSP, KGW, LGD, rady parafialne oraz rady rodziców działające w szkołach
i przedszkolach. Sołtysi aktywni są również w partiach politycznych
do których należy ok. 15%. Warto dodać, że współcześnie coraz więcej
kobiet piastuje urząd sołtysa.
Okazuje

się,

że

czynnikiem

determinującym

zaangażowanie

społeczne sołtysów jest przede wszystkim aktywność społeczna rodziców,
natomiast w przypadku partii politycznych - płeć, wiek oraz aktywność
zawodowa. To wszystko sprzyja osiąganiu przez sołtysów dobrego wyniku
wyborczego w wyborach do rady gminy.
Ponad 70% sołtysów biorąc udział w rywalizacji wyborczej do rady
gminy, osiąga wyborczy sukces i wybierana jest na radnego.

Jak zostać sołtysem:
Krok 1.
Pobierz formularz zgłoszenia ze strony internetowej Urzędu Gminy
Krok 2.
Pobierz listę poparcia (można również ze strony lub z Urzędu)
Krok 3.
Zbierz podpisy na liście poparcia (min. 20 mieszkańców sołectwa,
z którego chcesz startować)
Krok 4.
Wypełniony formularz zgłoszenia i listę poparcia z podpisami złóż
w wyznaczonym przez Gminę czasie.
Krok 5.
Po zarejestrowaniu swojej kandydatury masz prawo do przeprowadzenia
kampanii

wyborczej,

w

której

poinformujesz

o

swoich

planach

i pomysłach na pełnienie funkcji sołtysa. Możesz również przedstawić
swoją osobę.
Kampanię możesz przeprowadzić za pomocą:
- rozmów z sąsiadami,
- wydrukowania w dowolnej technice ulotki i plakatu (możesz je wykonać
na domowym komputerze i drukarce),
- wpisów na portalach internetowych,
- w listach do sąsiadów.
Co ważne - każdy zarejestrowany kandydat ma zagwarantowane miejsce na łamach lokalnej gazety).
A co mówią sołtysi?
W naszej pracy ważne jest aby słuchać zarówno starszych,
jak i młodszych mieszkańców. I nieustannie kierować się dobrem
drugiego człowieka.
Opr. Mateusz Czepek

