
INFORMACJA Z WYBORÓW SOŁTYSÓW 

przeprowadzonych na terenie gminy w 2015 r. 

 

 Sołtysi to bardzo ważna funkcja, to przedstawiciel Urzędu w terenie. Mieszkańcy ze 

wszystkim bolączkami przychodzą najpierw właśnie do nich. To oni dbają o sołectwa i są motorem 

napędowym wsi. Często upominają się o środki i realizują najpotrzebniejsze rzeczy we wsi.  

 Wybory sołtysów i rad sołeckich na kadencję 2015 – 2018  na terenie gminy odbywały się  

w okresie od 8 do 30 marca 2015 r.  

 Podwójne wybory odbyły w miejscowości Ryłowice. W dniu 10 marca, po rezygnacji                  

z reelekcji Pani Elżbiety Bebło, mieszkańcy wybrali na sołtysa Panią Anetę Jabłońską, która jednak 

zrezygnowała z tej funkcji. 18 marca odbyły się ponowne wybory, w wyniku których sołtysem 

została ponownie Pani Elżbieta Bebło, pełniąca również funkcję radnej okręgu : Jachimowice, 

Ryłowice, Strączków. 

 W  5 na 28 sołectw gminy Samborzec, mieszkańcy zdecydowali o wyborze nowych 

gospodarzy, tj.  

- w Jachimowicach dotychczasowego sołtysa Zdzisława Grzesiaka, zastąpiła Pani Maria Wrona, 

- w Janowicach Pana Eugeniusza Pawłowskiego, zastąpił Pan Marek Rudkowski, 

- w Strączkowie Panią Małgorzatę Wrona  zastąpiła Pani Katarzyna Gil, 

- w Śmiechowicach, długoletniego sołtysa Pana Zbigniewa Krempę, zastąpiła Pani Monika Rewera 

- w Złotej Pana Wincentego Ziarko zastąpił dotychczasowy radny Pan Stanisław Kiliański. 

 W pozostałych miejscowościach sołtysi zachowali swoje stanowiska, co oznacza, że dobrze 

sprawowali swój urząd i uzyskali zaufanie swoich wyborców, choć przyznać trzeba, że frekwencja 

na zebraniach wyborczych była niewielka. Zdarzało się, że w niektórych miejscowościach 

mieszkańcy byli żywo zainteresowani wyborami, np. w Gorzyczanach, gdzie obecnych było ponad 

100 osób, w Chobrzanach – 134 osoby, w Janowicach i Milczanach – 86 osób. Stosunkowo małe 

zainteresowanie wyborem sołtysa było w jednej z największych miejscowości gminy : w Złotej, 

gdzie na 581uprawnionych do głosowania udział wzięło 42 osoby.  

 W miarę możliwości starałem się brać udział we wszystkich spotkaniach. Poruszaliśmy 

tematy dotyczące problemów danego sołectwa. 

  Na 28 sołectw w gminie funkcję sołtysa pełnić będzie 16 mężczyzn i 12 kobiet. Dotychczas 

kobiet sołtysów było 9. 

 Razem z sołtysami na kolejną kadencję wybrane zostały rady sołeckie poszczególnych 

miejscowości, które powinny wspomagać działalność sołtysa i mam nadzieję, że tak będzie.   

 Wszystkim wybranym, szczególnie sołtysom, składam serdeczne gratulacje, życzę 

wytrwałości i sukcesów w tej trudnej i odpowiedzialnej służbie społecznej,  

 

Dziękuję za uwagę. 


