
Podsumowanie wyborów w sołectwach i osiedlach.

W okresie od 6 marca do 15 maja 2011 r. w 15 sołectwach naszej gminy i 5
osiedlach  w  mieście  odbyły  się  zebrania  mieszkańców,  na  których  dokonano
wyborów sołtysów, rad sołeckich, zarządów osiedli i ich przewodniczących.

Frekwencja  nie  była  wysoka,  ale  i  tak  wyŜsza  niŜ  w  latach  poprzednich.
Rekord  został  ustanowiony  w  Szkodnej,  gdzie  na  wybory  sołtysa  przyszło  222
mieszkańców,  co  stanowi  35  %  ogółu  osób  uprawnionych  do  głosowania  w  tej
miejscowości.  W  pozostałych  miejscowościach  wiejskich  wysoką  frekwencję
zanotowano jeszcze w Krzywej 15 % (137 osób) oraz Wolicy Piaskowej 14 % (139
osób) a najniŜszą w Borku Wielkim 5,6 % (68 osób). W mieście tradycyjnie zebrania
mieszkańców nie ciszą się popularnością, największa frekwencja była na osiedlu nr 4
i  wyniosła  8,6  % (61  osób)  a  najniŜsza  2,2  % na  osiedlu nr  2  (32  osoby na  1410
uprawnionych. 

W  6  sołectwach  nastąpiła  zmiana  na  stanowiskach  sołtysa,  w  Boreczku
wybrano Pana Wojciecha Kozka, w Borku Wielkim Pana Mieczysława Migacza, w
Czarnej Sędz. Panią Dorotę Sędłak, w Krzywej Pana Stanisława Pałkonia, w Rudzie
Pana Mariana Krupę a w Wolicy Ługowej Panią Eleonorę śurad. Zmiany nastąpiły
teŜ  na  stanowiskach  przewodniczących  osiedli  w  mieście,  Osiedlu  nr  2  będzie
przewodniczył Pan Krzysztof Biały, Osiedlu nr 3 Pan Aleksander Chełpa a Osiedlu
nr 4 Pan Adam Walczyk. 

Sołectwa i osiedla są jednostkami pomocniczymi gminy, posiadają one organ
uchwałodawczy, którym jest zebrania mieszkańców oraz organ wykonawczy - jest
nim odpowiednio w sołectwach sołtys a w osiedlach zarząd osiedla liczący od 5 do 7
członków, w tym przewodniczący. Rada sołecka jest z kolei organem pomocniczym
sołtysa  i  składa  się  ona  od  3  do  9  członków.  O  ilości  członków  rady  sołeckiej  i
zarządu osiedla decydowali mieszkańcy w trakcie zebrań wyborczych.
Do zadań sołtysa i zarządu osiedla naleŜy w szczególności:
• zwoływanie zebrań wiejskich, osiedlowych, 
• wykonanie uchwał zebrania mieszkańców,
• współpraca z Radą Miejską i Burmistrzem w realizacji zadań sołectwa, osiedla,
• organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych mających

na celu poprawę warunków Ŝycia społeczności lokalnej,
• prowadzenie całokształtu administracji organów sołectwa, osiedla,
• występowanie z wnioskami dot. potrzeb sołectwa, osiedla i jego mieszkańców, 
• współpraca z radnymi, głównie przez ułatwienie im kontaktu z wyborcami,
Ponadto  sołtys  i  przewodniczący  zarządu  osiedla  przewodniczą  zebraniom
mieszkańców, posiedzeniom rad sołeckich, zarządów osiedli, reprezentują sołectwo,
osiedle na zewnątrz oraz uczestniczą w sesjach Rady Miejskiej.

Gratulujemy nowo wybranym sołtysom, przewodniczącym zarządów osiedli,
członkom rad sołeckich i zarządów osiedli oraz Ŝyczymy im sukcesów i satysfakcji z
działalności na rzecz mieszkańców i społeczności lokalnej.


