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Do Przewodniczącego Rady Gminy Osiek Mały 

Pana Ireneusza Wiśniewskiego, 

Rady Gminy Osiek Mały, 

Wójta Gminy Osiek Mały 

Pana Marka Górczewskiego. 

 

Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Panie Wójcie, do 

napisania tej interpelacji zmotywowała nas, Sołtysów Gminy Osiek Mały chęć 

głębszego zaangażowania się w życie naszej gminy. Pragniemy aby głos nam 

Sołtysom, jako przedstawicielom lokalnej społeczności był udzielany we 

wcześniejszym punkcie porządku obrad sesji rady gminy. Postawa ta przejawia 

się w nie udzielaniu głosu, nam Sołtysom w punktach dotyczących konkretnych 

spraw dyskutowanych przez Radę jeszcze przed podjęciem uchwał, a jedynie 

dopiero w punkcie „ wolne wnioski i zapytania” czyli na końcu sesji, kiedy 

uchwały są już podjęte. 

Nie chodzi nam tu tylko o podejmowanie uchwał, ale również o sytuacje 

na wioskach , które występują z dnia na dzień, a my Sołtysi zgłaszając je we 

wcześniejszym punkcie dajemy szanse Radnym na podjęcie debaty w tych 

sprawach w czasie trwania jeszcze tej sesji. Udzielenie nam głosu na końcu 

sesji, powoduje to, iż nasze wypowiedzi nie są dosadnie brane do wiadomości 

Radnych, gdyż każdy jest już myślami poza obradami, a i do następnej sesji 

nasze petycje rzadko są zgłaszane do realizacji. 

Proponujemy aby punkt, w którym będziemy mogli zabierać głos był 

umiejscowiony w porządku obrad jako punkt 5 po 4 punktach stałych tj; 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej. 

5. Sprawy sołeckie; a następnie 

6. Interpelacje radnych, w których Radni mogli by się już ustosunkować do 

próśb Sołtysów. 

7.  Kolejne  punkty w zależności od planów posiedzeń. 

Oczywiście my Sołtysi zdajemy sobie sprawę, iż nie zawsze będziemy 

mieli powody do zabrania głosu, ale zgodnie z art. 4 ust.2 Konstytucji RP to 

„Naród sprawuje władze przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio”. Dla 

zasygnalizowania praw mieszkańców, których reprezentujemy podkreślamy 

słowo „przedstawicieli”. Ponieważ właśnie w kolejnych przepisach Konstytucji 

RP możemy odnaleźć różne instrumenty, przy pomocy, których naród czyli 

obywatele, mogą mieć bezpośredni udział w procesach sprawowania władzy. 

Art. 61 Konstytucji RP mówi o dostępie do informacji publicznej, ale też 

gwarantuje obywatelowi wstęp na posiedzenia kolegialne organów władzy 



pochodzącej z wyboru, a wiec także i Rad Gminnych czy tez Miejskich. Należy 

zaznaczyć, że pojęcie wstępu na sesje Rady Gminy należy interpretować 

szeroko – a więc nie tylko możliwość bycia obecnym podczas obrad Rady 

Gminy, czy tez jej komisji. Oznacza to, że obywatele, jak i my Sołtysi 

reprezentujący ich poglądy, nie możemy być biernymi obserwatorami ale 

możemy zabierać głos, zadawać pytania, wygłaszać opinie, oczywiście zgodnie 

z poszanowaniem pewnych reguł i autonomii działania organu władzy 

publicznej jakim jest Rada Gminy. 

Jako ostatecznym argumentem przemawiającym za słusznością 

stwierdzeń przedstawionych powyżej, chcielibyśmy Państwu wskazać, że samo 

wysłuchanie osób chętnych do zabrania głosu w trakcie dyskusji nad uchwałą 

nie przesądza przecież o ostatecznym rozstrzygnięciu, które dokonane zostanie 

w akcie głosowania nad konkretną uchwałą, do którego uprawnieni są jedynie 

radni Rady Gminnej. 

Mamy nadzieje, że potraktuje Pan jak również Rada Gminy naszą 

interpelacje poważnie i zrozumie, że zostaliśmy wybrani przez mieszkańców 

naszych sołectw do reprezentowania ich interesów na polu gminnym, z Wy jako 

radni jesteście zobowiązani kierować się dobrem naszej Małej Ojczyzny jaką 

jest gmina. W związku z tym proponuje Państwu Radnym przypomnieć Sobie 

słowa roty ślubowania na radnego złożone na początku kadencji, kładąc nacisk 

na ostatni człon jej treści, który mówi o względzie na dobro gminy i jej 

mieszkańców. 

Mamy nadzieję na pozytywne rozpatrzenie naszej prośby. 

 

 

Z poważaniem Sołtysi Gminy Osiek Mały 

 

Załączniki: 

1. Lista z podpisami Sołtysów Gminy Osiek Mały 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PISMO NAPISANE Z INICJATYWY SOŁTYSA ANDRZEJA KAWKI 

ODCZYTANE NA SESJI PRZEZ SOŁTYSA JANA PUSZCZYKA 


