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Umieszczony w przestrzeni internetowej długi artykuł pt. „Komu potrzebny jest sołtys? w tytule zawierający 
odpowiedź „Raczej gminie, a nie ludziom ” już w swoim tytule zawiera błędną tezę, bo gminę tworzą przecież jej 
mieszkańcy a więc jeśli sołtys potrzebny jest gminie to przede wszystkim potrzebny jest jej mieszkańcom. Wynika 
to z zapisów obowiązującego prawa, przypomnijmy zapisy statutu: ” Mieszkańcy gminy Czernichów tworzą z mocy 
prawa wspólnotę samorządową” oraz postanowienia ustawy o samorządzie gminnym a w szczególności  jej ” art. 
35. 1. “Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem, po 
przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.” Sołectwo jest jednostką pomocniczą gminy. Sołtys działając dla 
gminy, pomagając gminie, pomaga wspólnocie samorządowej mieszkańców, działa właśnie dla mieszkańców, jest 
więc im potrzebny. Artykuł poprzez udowadnianie błędnej tezy próbuje zasugerować, że gmina to coś innego niż 
wspólnota mieszkańców, może imputować, że gmina to urząd, jej organy lub jakaś bliżej nieokreślona część 
mieszkańców. Przytoczony zapis artykułu 35.1 ustawy o samorządzie gminnym kompetencje uchwalenia organizacji 
i zakresu działania jednostki pomocniczej daje radzie gminy, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. Tak 
właśnie dzieje się w Czernichowie. Komentowany artykuł internetowy, w większości opisywanych przypadków, 
wyraża niezadowolenie z wyniku przeprowadzonych konsultacji i rekomendacji ich przyjęcia bądź odrzucenia, 
dokonanych dla radnych, przez sekretarza gminy. Piszący artykuł ma prawo do wyrażania swojego poglądu, jednak 
nie można się z nim zgodzić! Mieszkańcy w bezpośrednich wyborach zdecydowali o składzie osobowym rady gminy, 
wybrali wójta, powierzyli konkretnym ludziom pełnienie funkcji samorządowych na kolejne 5 lat. Sołectwo jako 
jednostka pomocnicza powinno im pomagać, działając w granicach i na zasadach obowiązującego prawa. Organ 
stanowiący gminy w swoich uchwałach określa m.i kierunki rozwoju gminy, jednostka pomocnicza może i musi 
działać spójnie z programem wytyczonym przez radę i wójta. Rekomendacje sekretarza gminy do konsultacji 
społecznych potwierdzają, że tworzenie dodatkowych i niepotrzebnych utrudnień w pracy jednostek pomocniczych i 
sołtysa, jako organu wykonawczego jednostki pomocniczej jest w obecnym czasie zbędne. Polemika do tego 
artykułu nie można pominąć pojawiających się w nim zbyt częstych aluzji do czasów PRL-u a także przywoływanie 
retoryki z tamtego okresu. Opisywany artykuł nie jest próbą budowania “lepszej demokracji”, można go odczytywać 
jako powyborczy żal i chęć stworzenia “mini demokracji na dole “, niekoniecznie do końca spójnej z działaniami 
wybranego przez mieszkańców samorządu. 
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