Zbieramy podpisy!
Sołtysi, mieszkańcy wsi i małych miast podejmujący społeczne inicjatywy napotykają na różnorakie
bariery ograniczające możliwości ich obywatelskiego działania. Wynika to m.in. ze słabości
ustrojowych funkcji sołtysa i sołectwa. Instrumenty, którymi dzisiaj podmioty te dysponują, nie
wystarczają, aby w pełni wykorzystać społeczny potencjał pozwalający np. zahamować starzenie się
wsi czy nawet jej wyludnienie. Żeby młodzi ludzie chcieli pozostać na wsi czy w małych miastach
i tam się osiedlać, muszą one dysponować tymi wszystkimi urządzeniami i możliwościami, którymi
dysponują większe aglomeracje. Takim wyzwaniom są w stanie podołać tylko silnie ustrojowo
sołectwa i silni sołtysi.
Ustawa o funduszu sołeckim częściowo wyszła tym oczekiwaniom naprzeciw, ale nie usunęła
wszystkich barier.
Dlatego od ubiegłego roku po konferencji naukowej w Senacie, grupa osób skupionych wokół
Ryszarda Wilczyńskiego, twórcy odnowy wsi w Polsce, pracowała nad projektem zmian w kilku
ustawach. Projekt ten realnie, a nie pozornie daje sołectwom nowe możliwości i wzmacnia je
ustrojowo.
Projekt uzyskał poparcie Zarządu Głównego Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów.
Dlaczego uważamy, że ten projekt jest wartościowy?
Bo daje sołectwom możliwość:
•

Podejmowania samodzielnych przedsięwzięć,

•
Opracowywania i realizowania różnych programów, które rozwiną gospodarczo wieś
i związane z nią małe ośrodki miejskie oraz wpłyną na jakość życia mieszkańców np. poprzez lepszą
infrastrukturę oraz zagospodarowanie budynków i terenów publicznych, kultywowanie tradycji
i kultury, naukę posługiwania się Internetem przez starszych ludzi, aby umieli zamówić usługi
handlowe, uzyskać pomoc medyczną, a także mogli korzystać z usług związanych
z dowozem, rehabilitacją itp.
•
Pozyskiwania na w/w programy i przedsięwzięcia dotacji z budżetu gminy i innych środków
zewnętrznych np. darowizn sponsorów, środków z UE,
•
Występowania do gminy o przekazanie składników mienia komunalnego np. świetlicy
wiejskiej, placu gminnego, placu zabaw itp.,
•
Zwracania się do gminy o przekazywanie wspólnocie mieszkańców swoich zadań,
np. takich jak prowadzenie tej świetlicy wiejskiej, czy zagospodarowanie placu
•

Prowadzenia własnego rachunku bankowego,

•

Podejmowania i realizowania własnej sołeckiej inicjatywy lokalnej,

•
Dysponowania środkami funduszu sołeckiego, który będzie obowiązkowo tworzony
w każdej gminie,
•

Dysponowania dochodami ze składników mienia przekazanego przez gminę,

•

Dysponowania spadkami, zapisami, darowiznami.

Bo rada sołecka będzie mogła:
•

Skuteczniej działać na rzecz wspólnoty wiejskiej,

•

Bo uzyska status organu wykonawczego sołectwa wraz z jej przewodniczącym sołtysem.
Bo sołtys uzyska:

•
•
funkcji.

Większe możliwości działania na rzecz mieszkańców,
Bo ulegnie wzmocnieniu jego ranga jako lidera wspólnoty oraz prawne umocowanie jego

Projekt ten ma szansę stać się projektem obywatelskim, jeśli zyska wystarczającą liczbę podpisów. Jest
to wyjątkowa szansa dla sołtysów, mieszkańców obszarów wiejskich, aby wziąć udział w poprawianiu
prawa dotyczącego siebie i swoich sołectw. Dlatego apelujemy o składanie podpisów pod ustawą.
Pierwsze 1.000 podpisów było konieczne do zgłoszenia inicjatywy Marszałkowi Sejmu, który
postanowieniem przyjął zawiadomienie o utworzeniu Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy
Ustawodawczej „Sołectwo Nowych Możliwości” na rzecz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie
gminnym oraz niektórych innych ustaw.
Teraz trwa akcja zbierania podpisów, bowiem żeby projekt uzyskał bieg, musimy w niespełna
3 miesiące (do połowy listopada) zebrać 100 tys. podpisów.
Liczymy na Wasze wsparcie!
Karty z podpisami popierającymi projekt prosimy o sukcesywne przesyłanie na adres:
Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej
„Sołectwo Nowych Możliwości”
ul. Zofii Urbanowskiej 8
62-500 Konin
Projekt ustawy oraz bliższe informacje o inicjatywie wraz z drukami dokumentów do pobrania,
dostępne są na stronie

www.kss.org.pl

Pełnomocnik Komitetu
Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej
„Sołectwo Nowych Możliwości”
/-/
Ireneusz Niewiarowski

Inicjatywa wymaga przeprowadzenia kampanii o ogólnopolskim zasięgu, wiąże się to niestety również
z kosztami. Osoby chcące wesprzeć działania, mogą dokonywać wpłat na konto:
Bank Pocztowy/o Konin nr 93 1320 1016 7750 1314 2000 0001

