
 

 

Sołectwo Wały – liczy sobie 290 mieszkańców na obszarze ok. 1,9 km². Jako najmniejsza 

jednostka pomocnicza gminy jest reprezentowana przez Sołtysa Andrzeja Borowiaka i radę sołecką w 

składzie: Dziarska Monika, Knapik Grzegorz, Knapik Irena, Stępień Andrzej wybieraną na kadencje 

czteroletnie przez mieszkańców. Pan Andrzej Borowiak jest sołtysem już drugą kadencję z rzędu, a 

niebawem odbędą się kolejne wybory… W historii wsi tą funkcję pełnili kolejno: Pan Hull, który 

pełnił kadencję podczas wojny aż do roku 1946go (zamieszkiwał posesje nr 16). Po wyjeździe 

Niemieckich obywateli  na sołtysa wybrano Pana Misę, mieszkał on wtedy w obecnej nr 42 

(Borowiak). Później wybrano Pana Żaka. Wiesław Dziarski  był sołtysem przez dwie kadencje do 

roku 1997.Od tego czasu do dnia dzisiejszego wspomniany wyżej Andrzej Borowiak.  Dawniej i do 

obowiązków sołtysa należała dosłowna opieka nad mieszkańcami. Zanim zamontowano we wsi 

oświetlenie, chodził ona w warcie doglądając zwad, pożarów, lub grasujących złodziei. Zawsze miał 

on przy sobie żeliwną rurę, zagiętą na końcu w kształcie łuku. Służyć ona miała do samoobrony. 

Często w nocy można było dosłyszeć dźwięk uderzanej lagi o kamienie drogi. Warta była czasem 

kontrolowana przez ówczesne władze. Dziś należy pamiętać o konstytucyjnych prawach i 

obowiązkach każdego sołectwa. Przepisy ustawowe regulujące kwestie dotyczące jednostek 

pomocniczych gminy tj. właśnie m.in. sołectw – zawarte są w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142. poz. 1591 wraz z późniejszymi zmianami). Na 

podstawie tego prawa, każdy z mieszkańców  za pośrednictwem rady sołeckiej i sołtysa może 

decydować o użytkowaniu i prawach rzeczowych i majątkowych zwanych mieniem gminnym, 

zakresie i formach społecznych czynów komunalnych. Próbując wskazać gospodarkę finansową 

sołectwa należy przede wszystkim wskazać na jego zasoby finansowe a jest to: budżet gminy, 

przychody własne, które mogą pochodzić z wpływów określonej działalności, w tym: 

 dochody uzyskane z tytułu zarządu mieniem gminnym, 

 dochody z najmu lub dzierżawy obiektów będących w gestii sołectwa, 

 dochody z imprez, wystaw, koncertów, konkursów organizowanych zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, 

 dobrowolne wpłaty osób fizycznych prawnych. 

 

 

Rada Sołecka składa się z 5 osób. Organ ten 

wspomaga i współpracuje z sołtysem w jego 

działalności, a szczególnie w realizacji zadań o 

charakterze planującym, wykonawczym i 

zarządzającym. Rada Sołecka działa kolegialnie i 

uchwala okresowe plany pracy dla swej działalności 

oraz dokonuje podziału pracy pomiędzy swoich 

członków.  

 

Terenem naszego sołectwa- które zostało 

oficjalnie przekazane w 2009roku, to obszar 

dawnego Pola namiotowego. Na jego obrysie zostaną wykonane prace zgodnie z planami rady 

sołeckiej i mieszkańców. Prace te będą kontynuowane przez szereg lat, a wszystko ze środków 

funduszu sołeckiego. Fundusz ten jest ustalany każdorocznie. Na rok 2010 nasza wieś ma do 

wykorzystania kwotę 7951zł. Jest to kwota, która zostanie przeznaczona tylko i wyłącznie na:  

Imprezę integracyjną- festyn- 1850zł 

Budowa fundamentu sceny - 301zł 

Podest do tańczenia - 4000zł 

Stojak na rowery - 300zł 

Uposażenie placu zabaw – 1500zł 

Do realizacji tego zadania jednak będzie potrzebna bezpośrednia praca fizyczna mieszkańców. Środki 

sołeckie nie uwzględniają pracy firm, dlatego tym bardziej powinniśmy się integrować we wspólnym 

czynie społecznym. 

 

 


