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Na czele wsi
Do drzwi sołtysa zapukaj puk, puk...
Marian Słotnicki sołtysuje w Smolnej
od 4 stycznia 1995 r. Czyli już 20 lat. A
Wiktoria Migalska została sołtysem po raz
pierwszy. Będzie gospodarzem wsi Nieciszów. No ale pan Marian przekroczył już
sześćdziesiątkę, a pani - a w zasadzie panna - Wiktoria ma dopiero lat dziewiętnaście...
Tak różni są sołtysi w gminie Oleśnica.
Jest ich 29. Osiem pań. 10 osób to osoby
nowe na tym stanowisku. 6 sołtysów jest
także radnymi Rady Gminy.
Ich kadencja (a także wspołdziałającej
z nimi rad sołeckich) odpowiada kadencji
Rady Gminy. Sołtys otrzymuje comiesięczną dietę - 350 zł - z tytułu pełnienia
funkcji.
Do jego obowiązków należy: zwoływanie zebrań wiejskich i posiedzeń rady sołeckiej, składanie informacji o działalności rady sołeckiej, działanie stosowne do
wskazań zebrania wiejskiego, Rady Gminy i wójta, wpływanie na wykorzystanie
aktywności mieszkańców służącej poprawie gospodarki i warunków życia w sołectwie, reprezentowanie sołectwa wobec organów gminy, uczestniczenie w
naradach sołtysów, organizowanych przez
wójta. W gminie Oleśnica te ostatnie organizowane są przez wójta raz na kwartał.
Sołtys ma też obowiązek uczestniczenia w odbiorach robót inwestycyjnych,
dotyczących sołectwa, wraz z prawem do
wnoszenia uwag do protokołu. Wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicz-

nej i innych zadań należących do sołtysa z
mocy ogólnie obowiązujących przepisów,
m.in. w zakresie obronności i ochrony przeciwpożarowej, współdziałanie w zapobieganiu klęskom żywiołowym oraz usuwanie
ich skutków - to jego kolejne obowiązki. U
sołtysa można też płacić podatek rolny i
od nieruchomości.
Realizacja programu prac społecznie
użytecznych, aktywizujących bezrobotnych,
także nie może obejść się bez nadzoru sołtysa. Osoby uczestniczące w programie
wykonują prace porządkowo-gospodarcze
terenów zielonych, chodników, przystanków autobusowych w miejscu zamieszkania lub pobytu w wymiarze do 10 godzin w
tygodniu, do 40 godzin w miesiącu.
Jest również oczywiście trochę „biurokracji”. To prowadzenie dokumentacji zawierającej: statut sołectwa, protokoły z zebrań rady sołeckiej, które powinny zawierać skrócony opis dyskusji, wnioski i
uchwały, statystyki głosowań. Sołtys przedkłada informację o swojej działalności przynajmniej raz na zakończenie kadencji lub w
miarę potrzeb na zebraniu wiejskim.
W gminie Oleśnica 22 sołtysów roznosi
korespondencję „za zwrotnym potwierdzeniem odbioru” do mieszkańców w swoim
sołectwie. Mają podpisane na to zadanie
stosowne umowy cywilno-prawne.
Wszyscy sołtysi mają komórkowe telefony służbowe, 23 sołtysów telefony na
dwie karty dual SIM (dawny numer stacjonarny i nr komórkowy). Kontakt Urzędu
Gminy z sołtysami zapewnia system smsowy (SISMS).

Rządzi nastolatka
Wiktoria Migalska została w
tym roku sołtysem Nieciszowa.
To jej debiut w tej roli. Nic dziwnego, wszak nowa pani sołtys ma
zaledwie 19 lat!
- Każdy ma prawo wziąć udział
w wyborach, a u nas ludzie za
mną poszli i mnie wybrali. Coś
nowego we wsi... - uśmiecha się
Wiktoria Migalska.
Na pewno na decyzję pani Wiktorii miał wpływ fakt, że jej tato
był kilkanaście lat sołtysem. - No
a teraz ja zobaczę, jak to sołtysowanie wygląda w praktyce - dodaje młoda gospodarz wsi.
Mówi, że nie robiła żadnej kampanii wyborczej, a teraz stara się
jak najszybciej wdrożyć w nowe
obowiązki. Na razie jeszcze
mieszkańcy nie pukają do niej ze
swoimi pomysłami na zmiany we
wsi.
- Na pewno takie pojawią się
na pierwszym zebraniu Rady Sołeckiej. Plany są, mieszkańcy
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mają różne oczekiwania, np.
oświetlenie, ale decyzje należą do
ludzi - deklaruje sołtyska.
Czy tak młoda osoba znajdzie
czas na bycie sołtysem? - Za dwa
miesiące kończę szkołę, a na razie będę na to poświęcała swój
wolny czas - mówi.
I wie, że w razie jakichś problemów zawsze może liczyć na życzliwą radę ojca...

PANORAMA GMIN

Mobilizują ją mieszkańcy
Przed rokiem sołtyską Boguszyc została po raz pierwszy. Wtedy mówiła nam, że do kolejnych wyborów raczej nie stanie. Ale ostatecznie zdecydowała się ponownie kandydować i ponownie wybory wygrała.
Czy mogło zresztę być inaczej, skoro Jadwiga Bodo
została wyróżniona podczas uroczystej gali w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim, w którym odbyła się
uroczystość podsumowująca kolejną edycję Konkursu
Sołtys Roku 2014.
Co się robi, aby zasłużyć na takie wyróżnienie? - To
wszystko dzięki mieszkańcom, dzięki temu, że są tacy
wspaniali - mówi skromnie Jadwiga Bodo. - Bo co może
sołtys zrobić w pojedynkę, jeżeli mieszkańcy nic nie
chcą? Pomagać, bo sam przecież nic nie zrobi - dodaje.
A społeczność Boguszyc zdaniem pani sołtys jest aktywna. - Nawet bardzo aktywna - precyzuje. - Na przykład muzeum, nasza izba pamięci. To przecież w 98 procentach mieszkańcy sami dostarczyli eksponaty.
Sołtyska uważa, że sposób na sukces to właśnie mobilizowanie gospodarza wsi przez mieszkańców. - Sołtys może dużo chcieć, ale sam niewiele może, a ze
wsparciem mieszkańców jest o wiele łatwiej - ocenia.
Czy są we wsi spory i jak dochodzi się do consensusu? - U nas żadnych wielkich sporów nie ma. Na zebraniach ich nie widać. Może gdzieś na boku ktoś coś skrytykuje. U nas jest tak, że zbierają się mieszkańcy, głosujemy i większość decyduje. I po tym nie ma dyskusji,
nie rozwodzimy się nad tym, zadecydowano i już tak
jest - wyjaśnia J. Bodo. - Na pewno są ludzie, którym
się nie podoba to, co robię, bo nie można dogodzić każdemu, ale jakoś tego nie widać we wsi. Ja odbieram
głównie głosy życzliwe, nie spotkałam się z jakąś krytyką, niechęcią, żeby ktoś powiedział: Po co tak zrobiłaś?
Nasza rozmówczyni uważa, że sołtysem jest się 24
godziny na dobę. - Sołtysem praktycznie jest się cały
czas, to nie jest funkcja, o której można zapomnieć na
chwilę, po prostu nie da się. Zawsze jest coś, przy każdym wyjściu z domu, czy wizycie gościa. Nie ma chyba
sołtysa, który miałby określone godziny urzędowania uważa.
Teraz główny problem wsi to wałęsające się psy, z
którymi nie można sobie dać rady. - Ludzie nie mogą
zrozumieć, że pies musi być uwiązany, czy mieć kojec.
To takie naleciałości z dawnych lat - ocenia.

DUMNA SOŁTYS ROKU

Pani sołtys Jadwiga Bodo i wojewoda dolnośląski Tomasz Smolarz

Ideą konkursu jest promowanie i wyróżnienie najbardziej aktywnych sołtysów, którzy pracują na rzecz społeczności lokalnej.
Pierwszy etap konkursu to nominacje - dokonują ich wójtowie,
burmistrzowie i rady gmin. W tym roku wpłynęło do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 78 kandydatur z 49 gmin. Wśród nominowanych do tytułu Sołtys Roku 2014 znalazło się 39 kobiet i
39 mężczyzn. Kolejny etap to obrady Kapituły, która dokonuje wyboru 10 finalistów, z których ostatecznie wybiera trójkę laureatów.
Podczas spotkania w sali kolumnowej wojewoda Tomasz Smolarz
wręczył listy gratulacyjne sołtysom z Dolnego Śląska. Wśród wyróżnionych zauważono i doceniono również przedstawiciela
gminy Oleśnica. Sołtys Jadwiga Bodo z Boguszyc odebrała gratulacje i podziękowania za dotychczasowe osiągnięcia na rzecz społeczności lokalnej.
- To olbrzymia satysfakcja, poczułam się taka zaszczycona i zaskoczona bardzo - mówi o wyróżnieniu Jadwiga Bodo. - Bo tak mi
się wydaje, że trzeba długo pracować, aby sobie zasłużyć. Prawdopodobnie o moim wyróznieniu zadecydowała izba pamięci we
wsi, przy której tak mieszkańcy pomogli. Żeby zrobić coś we wsi,
musi ona być zintegrowana. A integrację Boguszyc uważam za największy sukces. Byłam bardzo dumna, gdy się dowiedziałam o wyróżnieniu - uśmiecha się pani sołtys.

SOŁTYSI GMINY OLEŚNICA 2015-2019
Miejscowość
Bogusławice
Boguszyce Wieś
Boguszyce Osiedle
Brzezinka
Bystre
Cieśle
Dąbrowa
Gręboszyce
Jenkowice
Krzeczyn
Ligota Mała
Ligota Polska
Ligota Wielka
Nieciszów
Nowa Ligota
Nowoszyce
Osada Leśna
Ostrowina
Piszkawa
Poniatowice
Smardzów
Smolna
Sokołowice
Spalice
Świerzna
Wszechświęte
Wyszogród
Zarzysko
Zimnica

Sołtys
Tomasz Domal
Jadwiga Bodo
Elżbieta Wichtowska
Krzysztof Sztochel
Anna Rembak
Stanisław Mamrot
Stanisław Bartosik
Zdzisław Chrzanowski
Szczepan Pietras
Grzegorz Klat R
Grzegorz Szymański R
Józef Stefaniak
Justyna Batog
Wiktoria Migalska
Marzena Gardzilewicz
Andrzej Hamarowski
Sławomir Żuraw
Jan Żarecki
Janina Bednarska
Andrzej Gołębiowski
Agnieszka Podobińska
Marian Słotnicki R
Wiesław Bełza
Marcin Korzępa R
Łukasz Sosiński
Waldemar Uba R
Sławomir Zadka
Andrzej Szymański
Ryszard Hungier R

R – radny Kolor czerwony – nowy sołtys
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Nry tel. służbowych
531 693 689
314 0244,
535 878 258
314 0245,
535 878 117
314 0354,
535 878 142
534 655 504
314 0268,
535 878 172
314 0341,
535 878 107
314 0340,
535 878 148
314 0356,
535 878 294
534 655 510
534 655 589
314 3620,
535 878 210
314 0353,
535 878 118
314 0357,
535 878 251
314 0359,
535 878 160
534 655 557
314 0355,
535 878 192
314 0267,
535 878 154
314 0352,
535 878 162
314 0247,
535 878 207
399 2692,
535 878 257
314 0265,
535 878 158
314 0248,
535 878 136
534 655 501
314 0381,
535 878 146
314 0351,
535 878 168
314 0350,
535 878 189
314 0269,
535 878 170
314 0358,
535 878 129

Z okazji Dnia Sołtysa
składamy najserdeczniejsze
życzenia dobrego zdrowia,
pomyślności i wielu radości
oraz sukcesów w pracy
społecznej.
Dziękujemy za efektywną
współpracę z samorządem
Gminy i zaangażowanie
w codzienną działalność
dla potrzeb środowiska
lokalnego.
Wszystkim sołtysom jeszcze
raz gratulujemy wygranych
wyborów i życzymy
przyjaznych relacji z mieszkańcami oraz licznych
inicjatyw, służących dobru
reprezentowanej
miejscowości
i dobru całej gminy.
Wójt Marcin Kasina
i pracownicy Urzędu
Gminy Oleśnica
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