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Misja Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów 

 

 

Misją Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów jest wspieranie rozwoju 
obszarów wiejskich poprzez ugruntowanie demokracji, samo-
rządności i aktywności obywateli żeby aktywnie wpływać na 
rozwiązywanie problemów kraju i wspierać mieszkańców 
wsi w procesach integracji z Unią Europejską poprzez: 

 

♦ wspieranie rozwoju lokalnych społeczności,  

♦ tworzenie mechanizmów lokalnej demokracji, 

♦ ułatwianie współpracy środowisk lokalnych, 

♦ wspieranie i promocję inicjatyw pozarządowych. 
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Kalendarium działań w 2018 r. 

Styczeń  

Liczny udział aktywnych sołectw w 26 edycji WOŚP (m.in.: Borysławice Kościelne, 
Wójtowo, Wilcza Kłoda, Opypy, Lisiec Wielki, Szkoła Podstawowa im. ks. bp. Roma-
na Andrzejewskiego w Morzyczynie) 
Rejestracja zgłoszeń konkursowych, które wpłynęły do ogólnopolskiego konkursu 
„Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”, ocena formalna i merytoryczna, wyłonienie 
laureatów z poszczególnych województw. 
 

Styczeń – maj 

Liczne rozmowy, związane z kontynuacją w Gazecie Sołeckiej cyklu „Przyjaciele Ga-
zety” (wydanie specjalne – marzec). Wydanie poświęcone 20-leciu powołania samo-
rządów powiatów i województw, rozpoczęcie cyklu artykułów na 100-lecie niepodle-
głości oraz specjalne wydanie z okazji Kongresu Związku Gmin Wiejskich RP. (Ire-
neusz Niewiarowski, Monika Kosmalska, Ryszard Jałoszyński oraz redakcja GS) 

Kontynuacja i rozmowy Ireneusza Niewiarowskiego w PWExpo, Przedstawicielstwa 
Komisji Europejskiej w Polsce, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Instytut 
Obywatelski. 

22 stycznia  

Udział prezesa Ireneusza Niewiarowskiego w spotkaniu noworocznym w PTAK Expo. 

25 stycznia  

Uroczysta ceremonia wręczenia Orderu Uśmiechu Ireneuszowi Nie-
wiarowskiemu przez przedstawiciela Kapituły Orderu Uśmiechu  
w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kawęczynie. Wśród 
obecnych wiele delegacji i lokalnych stowarzyszeń oraz zaprzyjaźnio-
nych gości.  

 

26 stycznia 

Prezes KSS wraz z dyr. Banku Żywności w Koninie p. 
Joanną Piekarczyk na konferencji prasowej podsu-
mował rok 2017. Tegoroczny bilans to 17 414 pod-
opiecznych, którym dostarczono ponad 1 mln 650 tys. 
kg żywności o wartości ok. 8 mln zł, ponadto przeka-
zano 5 137 paczek w akcji Pogotowie Św. Mikołaja, 
przeprowadzono akcje "Podziel się posiłkiem" oraz 
"Dzielmy się tym co mamy". BŻ współpracuje ze 150 organizacjami, a jego działania 
wspiera 2042 wolontariuszy.  
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29 stycznia  

W siedzibie Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów  
w Koninie odbyło się posiedzenie Zarządu Głów-
nego KSS. Głównymi punktami spotkania było 
m.in. podsumowanie działań realizowanych w mi-
nionym roku oraz plany na 2018 r.  

 

1 lutego  

Udział prezesa KSS w uroczystej inauguracji działalności Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Turku.  

3-5 lutego 

Grażyna Jałgos-Dębska, prezes SSM przeprowadziła w Jeleniej Górze warsztaty 
(informacja zwrotna, wystąpienia publiczne, debata oksfordzka) dla Młodzieżowej 
Rady Sołeckiej z Dankowic.  
 
9 lutego  
Prezes KSS Ireneusz Niewiarowski na posiedzeniu Rady 
Programowej Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Pol-
skiej wręczył premierowi Jerzemu Buzkowi medal Przyja-
ciela Gazety Sołeckiej, dziękując za współpracę i pomoc.  
 
 

 

10-11 lutego 

Członkowie Stowarzyszenie Sołtysi Mazowsza zorganizowali  w miejscowości Rów-
ne, gm. Strachówka, pow. wołomiński, wizytę studyjną, pn. „Fundusz sołecki biała 
broń sołtysa lidera”  dla absolwentów Programu Liderzy PAFW. 

11 lutego  

Udział Ireneusza Niewiarowskiego, prezesa KSS  w uroczystościach upamiętniają-
cych 155 rocznicę bitwy pod Cieplinami  

16 lutego 

EFRWP przygotowania do konferencji w Jesionce (udział prezesa KSS - Ireneusza 
Niewiarowskiego) 
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19 lutego  
 
Prezes KSS uczestniczył w spotkaniu sołtysów gminy Stare Miasto  
z wójtem Ryszardem Nawrockim, sekretarzem Dariuszem Puchałą i innymi przed-
stawicielami Urzędu Gminy. 
20 lutego  

Udział prezesa KSS - Ireneusza Niewiarowskiego i Grzegorza Siwińskiego, dyrektora 
generalnego KSS w  wizycie studyjnej w gm. Zbąszyń i zapoznanie się z funkcjono-
waniem funduszu sołeckiego na terenie gminy oraz budową dróg śladowych.  

23 lutego  

Udział Ireneusza Niewiarowskiego,  prezesa KSS w uroczystości otwarcia Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Rzgowie. 
 
26 lutego  
Posiedzenie Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej Wielkopolskiego Stowarzysze-
nia Sołtysów.  Omówiono działania WSS i KSS w 2017 r.  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
27 lutego  
 
Narada w sprawie III edycji Centralnych Targów Rolniczych w Ptak Warsow EXPO  
w Nadarzynie  

3 marca  

Udział  Grzegorza Siwińskiego w III Kongresie Sołtysów Powiatu Kraśnickiego oraz 
prezentacja Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów oraz dobrych praktyk wykorzysta-
nia funduszu sołeckiego. 
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5 marca  

Udział prezesa KSS w Forum Sołtysów w powiecie kolskim. 

9 marca – Rusiec gm. Nadarzyn 

Konferencja „ Niepodległa i inspirująca wieś polska’ 

Dzień Sołtysa na Mazowszu wraz z konferencją 
„Niepodległa i inspirująca wieś polska” z udziałem 
ok 300 sołtysów z całej Polski. Zorganizowana 
przez Stowarzyszenie Sołtysi Mazowsza z prezes 
Grażyną-Jałgos na czele i Gminę Nadarzyn, przy 
partnerstwie merytorycznym Krajowego Stowa-
rzyszenia Sołtysów i pod patronatem naukowym 
Polskiej Akademii Nauk i medialnym Gazety So-
łeckiej. 

Podczas konferencji ogłoszono i nagrodzono laureatów I edycji ogólnopolskiej 
konkursu „Fundusz Sołecki- Najlepsza Inicjatywa”: 

I) Dankowice, gm Krzepice, woj. śląskie; 
II) Chrząstowice, gm. Wolbrom, woj. małopolskie; 
III) Prądy, gm. Dąbrowa, woj. opolskie; 
WYRÓŻNIENIA: Piaseczna Górka, gm. Morawica, woj. świętokrzyskie i Zastań, gm. 
Wolin, woj. zachodniopomorskie. 

 

 

 

 

 

10 marca  

II Pielgrzymka Sołtysów do Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu   

Udział Ireneusza Niewiarowskiego w II Pielgrzymce Sołtysów do Sanktuarium Św. 
Józefa w Kaliszu i spotkanie w Stawiszynie zorganizowane przez Prezesa Wielko-
polskiej Izby Rolniczej Piotra Walkowskiego, Wicemarszałka Woj. Wielkopolskiego 
Krzysztofa Grabowskiego, Prezesa Stowarzyszenia Sołtysów Woj. Wielkopolskiego 
Jarosława Maciejewskiego i Burmistrza Stawiszyna Justynę Urbaniak. Inicjatorem 
pielgrzymki był Biskup Kaliski ks. Edward Janiak. Po uroczystej mszy odbyły się wy-
stąpienia oficjalne i występy artystyczne, a wszystko z okazji Dnia Sołtysa. 
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11 marca  

Uroczyste obchody Dnia Sołtysa Województwa Łódzkiego w Teatrze Wielkim  

w Łodzi  z udziałem 1200 sołtysów  

1200 sołtysów z woj. łódzkiego w Teatrze Wielkim w Łodzi 
obchodziło dziś Dzień Sołtysa. Organizatorami uroczystości 
byli Marszałek Woj. Witold Stępień ze swoimi służbami i Sto-
warzyszenie Sołtysów z prezesem Janem Tobiaszem. Wszy-
scy obecni otrzymali odznakę sołecką nawiązującą do 
przedwojennej tradycji, pozostali sołtysi otrzymają ją w termi-
nie późniejszym (razem ok. 3500 sołtysów). W trakcie uro-
czystości Prezes KSS Ireneusz Niewiarowski wręczył nagro-
dy ufundowane przez Marszałka 3 zwycięzcom w konkursie 
wojewódzkim "Fundusz sołecki najlepsza inicjatywa": 
I miejsce - Mogilno Małe, gm. Dobroń (w Ruścu odebrali nagrodę krajową); II miej-
sce- Golesze Duże, gm. Wolbórz; III miejsce - Inowłódz, gm. Inowłódz. 

 
12 marca  

Konferencja WELCOMY FORUM  

W centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki po 
raz 25 odbyło się Welconomy Forum w Toruniu. 
Podczas Forum zorganizowano ponad 30 paneli 
dyskusyjnych i konferencji naukowych, wzięło 
udział wielu ekspertów, ludzi polityki, gospodarki, 
nauki i organizacji pozarządowych. KSS repre-
zentował Ireneusz Niewiarowski. 

12 marca 

Podczas zorganizowanej konferencji z okazji Dnia Sołtysa dla sołtysów powiatu pia-
seczyńskiego, Grażyna Jałgos–Dębska przedstawiła prezentację multimedialną pt.: 
„Sołtys pozyska – wieś zyska”. 

16-17 marca 

Członkowie SSM zorganizowali w Opypach, gm. Grodzisk mazowiecki warsztaty dla 
sołtysów/absolwentów Programu Liderzy PAFW dotyczące dobrych praktyk realizo-
wanych w ramach funduszu sołeckiego. 

18 marca  

Poświęcenie Sztandaru Koła Gminnego Stowarzyszenia Sołtysów Wojewódz-

twa Wielkopolskiego w Wągrowcu  

Ufundowano i poświęcono sztandar Koła Gminnego Sołtysów Gminy Wągrowiec we 
wsi Łekno. Jest to pięknym ukoronowaniem 20-letniej aktywności. Uroczystość, 



8 

 

sztandar i działania Koła świadczą o dobrej współ-
pracy z władzami gminy, o aktywności a zarazem 
potwierdzają chęć realizacji misji naszych Stowa-
rzyszeń. Przez sołtysa dla dobra mieszkańców, 
wsi, dla samorządu i demokracji, dla małej i dużej 
Ojczyzny. 

 

 

19 marca  

Dzień Sołtysa w Opolskim. Uroczyste obchody w Filharmonii Opolskiej wraz  

z koncertem 

Sala Filharmonii wypełniona po brzegi sołtysami okla-
skiwała wyróżnionych sołtysów. Prezes KSS przedstawił 
prezentację na temat funduszu sołeckiego i podziękował 
za Odnowę Wsi Opolskiej, która była inspiracją do po-
wstania funduszu. Prezes Niewiarowski szczególne po-
dziękowania skierował do twórcy Odnowy - posła Ry-
szarda Wilczyńskiego. 

 
23-24 marca  

Jasionka pod Rzeszowem Europejskie Forum Rolnicze  

Udział prezesa Ireneusza Niewiarowskiego w konferen-
cji, panelach dyskusyjnych  
i spotkaniach kuluarowych zorganizowanych w nowym 
Centrum targowo-biznesowo-wystawienniczym w Ja-
sionce. Udział wzięli m.in. Artur Balazs, Gabriel Janow-
ski, Jerzy Plewa, Jacek Ambroziak, Marek Kłodziński, 
Walenty Poczta, Monika Stanny, Józef Gutowski, Cze-
sław Siekierski, Andrzej Łuszczewski, Dariusz Szym-
czycha. Konferencja okazała się dużym sukcesem EFRWP, jej prezesa - Krzysztofa 
Podhajskiego, a szczególnie założyciela Funduszu i jej głównego lidera - Artura Ba-
lazsa. W konferencji wzięło udział 200 sołtysów. Przyjazdy organizowali Stanisław 
Lawera i Zarząd Stowarzyszenia Sołtysów Woj. Podkarpackiego. Organizatorzy po-
dziękowali za pomoc. 
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10 kwietnia  

Obrady XXIII Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich  

Prezes KSS uczestniczył w XXIII Zgromadzeniu Ogólnym Związku Powiatów Pol-
skich, które odbyło się w Warszawie. Po oficjalnych powitaniach rozpoczął się panel 
dyskusyjny. Dyskutanci byli zgodni w kwestii potrzeby i wagi powiatów, a także  
w tym, że obecnie ogranicza się samorządność. Pierwszy dzień zakończył się ogło-
szeniem wyników i wręczeniem nagród laureatom Rankingu ZPP za 2017 r. w kat. 
powiaty. 

 

13 kwietnia 

Spotkanie sołtysów pow. średzkiego w Osadzie Śnieżka 

Prezes KSS przebywał na 2-dniowym spotkaniu soł-
tysów pow. średzkiego w Osadzie Śnieżka (piękny 
kompleks hotelowy). Po przedstawieniu prezentacji 
o funduszu sołeckim, podstawowych informacji  
o KSS przez prezesa, zebrani wysłuchali Piotra Ła-
będzkiego - prezesa LGD Szlakiem Granitu, następ-
nie reprezentanta starostwa. Forum Sołtysów Po-
wiatu Średzkiego z prezes Beatą Witkowską jest 
zainteresowane przystąpieniem do KSS. 
 
17 i 24 kwietnia 
 
Grażyna Jałgos-Dębska przeprowadziła szkolenia z funduszu sołeckiego dla sołty-
sów gminy Sońsk i Pruszcz Gdański. 
 
18 kwietnia  
 
Członkowie Stowarzyszenia Sołtysi Mazowsza uczestniczyli  w warsztatach z konsul-
tacji społecznych prowadzonych przez Centrum Deliberacji UW we współpracy  
z KSS. 
 
25 kwietnia 
 
Prezes KSS Ireneusz Niewiarowski uczestniczył w posiedzeniu Komisji Wspólnej 
Rządu i Samorządu. W swej wypowiedzi podniósł kwestię ustawy "Prawo łowieckie", 
skrytykował sposób uchwalenia bez konsultacji z KSS, bez rozmów z sołtysami, 
stwierdził, że jest pilna potrzeba nowelizacji. Bardzo mocno ten problem w podobnym 
duchu podnieśli reprezentanci Związku Gmin Wiejskich RP. 
 
4 maja 
 
Reakcja Prezesa Ireneusza Niewiarowskiego oraz biura KSS na zapisy dot. 
Sołtysów, które znalazły się w ustawie Prawo Łowieckie: 
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- pisma z prośbą o wyrażenie opinii przez stowarzyszenia regionalne 
- pobudzenie i zauważenie reakcji sołtysów na fanpage KSS 
- stanowiska Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego, 
Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Podkarpackiego 
- obecność prezesa KSS w Warszawie na obradach Komisji Wspólnej Rządu  
i Samorządu  celem podniesienia tej kwestii 
- obecność Grzegorza Siwińskiego na spotkaniu otwartym w Turku z udziałem 
Ministra Środowiska - Henryka Kowalczyka. 
 
18-20 maja 

W Korzecku, gm Chęciny, woj. świętokrzyskie 
obradowała Rada Krajowa Krajowego Stowarzy-
szenia Sołtysów. Podczas obrad gościliśmy dr 
Marka Prawdę - Dyrektora Przedstawiciel-
stwa Komisji Europejskiej w Polsce. Podczas 
dyskusji poruszaliśmy ważne tematy dotyczące 
przyszłości Polski oraz polskiej wsi w Unii Euro-
pejskiej.  Po prezentacjach kilku województw na 
temat sołectw i głosowaniach przyszła kolej na omówienie Ustawy o prawie łowiec-
kim. Rada Krajowa przyjęła stanowisko dotyczące tej ustawy. W drugim dniu obrad 
głównym punktem była dyskusja nad nowymi projektami zmian Ustawy o samorzą-
dzie gminnym i innych ustaw dotyczących sołectw, funduszu sołeckiego, sołtysów. 
Za sprawny przebieg Rady szczególne podziękowania należą się Stowarzyszeniu 
Sołtysów Ziemi Kieleckiej z Feliksem Januchtą na czele. 
  
18-20 maja 
 
Członkowie SSM wzięli udział w spotkaniu organizacji działających na obszarach 
wiejskich w Marózie. 
 
24 maja, Serock 
 
Grażyna Jałgos-Dębska, członek Zarządu Głównego KSS została wybrana podczas 
sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zgromadzenia Forum Aktywizacji Obszarów 
Wiejskich do nowego Zarządu Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich. Została po-
wierzona jej funkcja wiceprezeski. KSS jest członkiem/założycielem FAOW.  
 
27 maja 

Obchody Dnia Samorządu w Kłodawie. Na uroczystość organizatorzy: Towarzystwo 
Samorządowe oraz Komisja Europejska, Przedstawicielstwo w Polsce zaprosili sa-

morządowców, sołtysów oraz lokalnych 
działaczy społecznych. Obchody zakoń-
czyło wręczenie z rąk prezesa TS  Irene-
usza Niewiarowskiego Europejskiego 
Medalu Samorządu 46 pracownikom 
samorządowym, lokalnym liderom oraz  
12 sołtysom.  
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6 czerwca  

Po stanowisku Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, skierowanym do Ministerstwa 
Środowiska i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, do marszałków Sejmu i Senatu 
oraz przewodniczących klubów, nastąpiła reakcja. Klub PO zgłosił zapytanie posel-
skie a grupa posłów zgłosiła projekt zmiany ustawy łowieckiej. 4 czerwca odbyło się 
pierwsze czytanie projektu w Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych  
i Leśnictwa oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zmiana zasadnicza to sołtysów 
zastąpią przedstawiciele ODR-ów. Będą też środki finansowe na rzecz ODR-ów za 
szacowanie szkód, poprzednio projektodawcy planowali pracę sołtysów za darmo. 

7 czerwca  

Podpisanie umowy KSOW w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopol-
skiego na realizację VI edycji wojewódzkiej konkursu „Fundusz Sołecki - najlepsza 
Inicjatywa i konferencja finałowa „Wiejska Polska”. 

11 czerwca   

Uroczysta Gala Konkursu Sołtys Roku 2017  
Po konferencji "Sołectwo, sołtys - kompetencje, 
obowiązki", krótkiej, ale bogatej w treści meryto-
ryczne, wystąpieniach dr Jarosława Zbieranka z 
Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, wójta 
Marka Chmielewskiego z Dzierżoniowa, sena-
tora Piotra Zientarskiego oraz podsumowaniu 
Ireneusza Niewiarowskiego rozpoczęła się Gala 
XVI edycji konkursu "Sołtys Roku". Uczestni-
czyli w niej m. in.: Marszałek Senatu RP Stani-
sław Karczewski, minister Andrzej Dera, sena-
torowie- Jerzy Chróścikowki i Piotr Zientarski, a także główni sponsorzy- Bartosz 
Urbaniak (BGŻ PNB Paribas), Markus Baltazer (Bayer), Marcin Mucha (Polskie Sto-
warzyszenie Ochrony Roślin), Mieczysław Groszek (Fund. Polska Bezgotówkowa). 
Nagrodzono 13 sołtysów, dodatkowo nagrodzono sołtysa z Rytla znanego z akcji 
ratunkowej po huraganie w 2017 r. Wyróżniony sołtys z Kościeliska oryginalnie po-
dziękował w imieniu nagrodzonych razem z kapelą góralską.   
 
 
 
 
 
 

 

 

11 i 20 czerwca  

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów Stowarzyszenie Sołtysów i Przedstawicielstwo 
Komisja Europejska w Polsce organizowało cykl spotkań informacyjnych na temat 
Wspólnej Polityki Rolnej w ramach Dialogu Obywatelskiego Komisji Europej-
skiej.Spotkania odbyły się z udziałem m.in. Jerzego Plewy - Dyrektora Generalnego 
Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiej-
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skich, a dotyczyły w dużej mierze Wspólnej Polityki Rolnej w Unii Europejskie. Tema-
ty podjęte w dyskusji oraz pytania dot. WPR zostały przekazane decydentom w Ko-
misji Europejskiej. Spotkania odbyły się; w Kraśniku dla woj. lubelskiego i w Białym-
stoku dla woj. podkarpackiego. 

 
12 czerwca 

Prezes Ireneusz Niewiarowski reprezentował KSS 
na oficjalnej prezentacji Wspólnej Polityki Rolnej 
przez Dyrektora Generalnego Jerzego Plewę Ge-
neralnej Dyrekcji ds. Rolnictwa i Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich. Spotkanie odbyło się w Warszawie. 
W wieloletnich ramach finansowych 2021-2027 
zapowiadają się duże zmiany. Na WPR proponuje 
się 365 mld euro (5% redukcja, ale udział w całym 
budżecie spadnie z 37% dziś do 28%). W Filarze  
I Polska uzyska 0,9% mniej od obecnego budżetu 
(dopłaty będą bardziej wyrównane). Gorzej wygląda II Filar - mniej o 1,7 mld euro 
(ok. 15%). Będą możliwe przesunięcia między filarami i jest możliwe uzupełnienie 
przez kraje członkowskie. Największe wyzwanie to kwestie klimatyczne i zarządzenie 
WPR (ma być uproszczone). Są zapowiedziane propozycje legislacyjne m. in. zwięk-
szenie roli państw członkowskich. Ma być kontynuowany program Leader. 

 
19 czerwca  

30- lecie FDPA (Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa) 

 
20 czerwca  

Udział prezesa KSS Ireneusza Niewiarowskiego 
w XVIII Kongresie Gmin Wiejskich na MTP  
w Poznaniu. W przyjętym stanowisku delegaci 
domagali się opracowania krajowej polityki wiej-
skiej, utworzenie specjalnych, nie tylko unijnych 
instrumentów finansowych, stabilnego wsparcia 
dla energetyki odnawialnej, zdecydowanego 
zwiększenia finansowania dróg lokalnych, faktycznego wsparcia oświaty wiejskiej po 
likwidacji gimnazjów co obniża poziom edukacji lokalnej.  

 

23 czerwca  

XXIV Zjazd Sołtysów i XXI Turniej Krajowy Sołtysów w Wąchocku  

 
Przed rozpoczęciem XXI Turnieju Sołtysów w ramach Dialogu Społecznego we 
współpracy z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce europoseł Czesław 
Siekierski i urzędnik AGRI Zbigniew Fąfara mówili o Wspólnej Polityce Rolnej. 
Uczestników witali m.in.; Marszałek Województwa Adam Jarubas, Burmistrz Wą-
chocka Jarosław Samela i prezes Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Kieleckiej Feliks 
Januchta. Następnie nagrodzono ponad 60 sołtysów, główną nagrodę otrzymała Ur-
szula Jasiak z gminy Waśniów, jej sołectwo otrzymało czek na 20 tys. zł. Podczas 



13 

 

XXIV Zjazdu Sołtysów Ziemi Kieleckiej prezes Ireneusz 
Niewiarowski poinformował o ostatniej Radzie Krajowej 
KSS, szczególnie o staraniach zmieniających ustawę 
łowiecką i o nowej inicjatywie legislacyjnej dotyczącej m. 
in. sołectw.  

Zwycięzcy Turnieju Sołtysów w Wąchocku: 
I miejsce - Mirosław Musiał, sołectwo Boża Wola, gmina 
Kluczewsko; 
II miejsce -  Robert Niedzwiecki, sołectwo Obierwia, gmina Lelis;  
III miejsce  - Aleksander Hucz, gmina Derno, Ukraina. 
 
26 czerwca  

"Taniec otwiera w ludziach to co najpiękniejsze..." pod takim hasłem międzypokole-
niowa grupa z gminy Rzgów, uczestnicy projektu Krajowego Stowarzyszenia Sołty-
sów pn.: „Międzypokoleniowo z kulturą na wesoło” rozpoczęli cykl warsztatów ta-
necznych. O tym, że mali i duzi mieszkańcy gminy Rzgów potrafią się doskonale ba-
wić łącząc przyjemne z pożytecznym wiemy nie od dziś. Przed uczestnikami ciąg 
dalszy tanecznej „przygody z przytupem”, podczas której poznawać będą kolejne 
układy taneczne, w tym również te z ludową nutą w tle. 

1 lipca  

Konferencja "Wiejska Polska" towarzysząca XXVI Krajowej Pielgrzymce Sołty-

sów i Środowisk Wiejskich w Licheniu 

Prezes KSS Ireneusz Niewiarowski przedstawił podczas konferencji prezentację 
"Fundusz sołecki i co jeszcze dla aktywności lokalnej", następnie Dyr. Departamentu 
PROW Izabela Mroczek mówiła o instrumentach wsparcia aktywności w woj. wielko-
polskim. W kolejnych świetnych prezentacjach zaprezentowali się zwycięzcy krajo-
wego konkursu „Fundusz sołecki - najlepsza inicjatywa": Dankowice, Chrząstowice 
Sołectwo, Prądy - Nasz Mały Świat. Arleta Jaśniewicz omówiła przebieg kolejnej 
edycji  konkursu "Fundusz sołecki - najlepsza inicjatywa" w Wielkopolsce.  

Marszałkowie Krzysztof Grabowski i Maciej Sytek oraz Prezes KSS Ireneusz Niewia-
rowski wręczyli statuetki "Sołecka Nike", nagrody i dyplomy zwycięzcom: 
I Kategoria – Najciekawszy projekt sfinansowany ze środków funduszu sołec-
kiego 
I miejsce -  sołectwo Siedlec, gmina Siedlec, Budowa ścieżki edukacyjnej "Pszczela 
Aleja"  
w sołectwie Siedlec - 4 300 zł. 
II miejsce -  sołectwo Pawłowo, gmina Czerniejewo Skwer im. Pawła Cymsa - miej-
scem pamięci, rekreacji i spotkań 3 300 zł. 
III miejsce - sołectwo Siedlec, gmina Grójec Mały,  Promenada grójecka  
w cieniu wierzby głowiastej - jako miejsce rekreacji mieszkańców sołectwa i okolic – 
rewitalizacja, 2 300 zł. 
Wyróżnienie Sołectwo Wieruszew i Władzimirów (wspólna inicjatywa) 
Gmina Kazimierz Biskupi,  Plac sportowo-rekreacyjny - 1 700 zł 
Wyróżnienie Sołectwo Radomierz, gmina Przemęt,  Odmulanie stawu 1700 zł 
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II kategoria – Najaktywniejszy mieszkaniec 
I miejsce - Janina Pawełczyk- sołtyska sołec-
twa Nowieczek, gmina Dolsk - 1 400,00 zł 
II miejsce - Edward Tobijas - sołtys sołectwa 
Skarżyn, gmina Kawęczyn - 1 200,00 zł  
III miejsce - Wioleta Dzienniak - sołtyska so-
łectwa Spławie, gmina Kołaczkowo - 
1 100,00 zł 
 
 
 
 
Z okazji piętnastej rocznicy śmierci Ks. bp. Romana Andrzejewskiego, Krajowe Sto-
warzyszenie Sołtysów wraz z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej wydało 
publikację pt.: „Z dewizą ludzkie ku boskiemu”, przypominającą zasługi Duszpasterza 
Rolników, która trafiła do uczestników konferencji i pielgrzymki. 
 
11 lipca  

W Centrum Organizacji Pozarządowych w Koni-
nie, zgodnie z ustaleniami na RK KSS w Korzec-
ku k. Chęcin, Zarząd Główny KSS, prezesi stowa-
rzyszeń sołtysów, redaktorzy "Gazety Sołeckiej" 
dyskutowali z posłem Ryszardem Wilczyńskim  
o projekcie zmian do ustawy o samorzą-
dzie gminnym. Powołany został Komitet Obywa-
telskiej Inicjatywy Ustawodawczej "Sołectwo no-
wych możliwości". Zarząd Główny KSS poprał inicjatywę. 

14 lipca 

Zjazd Lubuskiego Stowarzyszenia Sołtysów i "ZŁOTY LAUR" dla LSS. 

27 lipca  

Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej "Sołectwo nowych możliwości" 
skompletował dokumenty, rozpoczął zbiórkę podpisówniezbędnych do rejestracji. Po 
zarejestrowaniu przez Marszałka Sejmu przystąpiono do akcji zbiórki 100 tys. podpi-
sów. 

4 sierpnia 

XXIII Wielkopolski Piknik Sołtysów w Sompolnie organizowany przez Wielkopolskie 
Stowarzyszenie Sołtysów, Gminę Sompolno i "Przegląd Koniński". Zwycięzcą kon-
kursu o tytuł Najpopularniejszego Sołtysa Regionu Konińskiego Jerzy Kowalski so-
łectwo Czartowo, gm. Skulsk, drugie miejsce Andrzej Zając, sołectwo i gmina Stare 
Miasto, trzecie Małgorzata Muszyńska sołectwo Lisice, gm. Dąbie, czwarte Jacek 
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Kujawa sołectwo Wola Koszucka, gm. Lądek. Piknikowi Sołtysów w Sompolnie towa-
rzyszyły konkursy, koncerty oraz zabawa taneczna.  

 

10 sierpnia 

Odwiedziny prezesa KSS u sołtysa Kościeliska Mateusza 
Nędzy-Kubińca - tegorocznego laureata Sołtysa Ro-
ku. Sołtys Mateusz razem z małżonką Martą pieczołowi-
cie dbają o pamięć dziadka prowadząc od 2013 r. we 
własnym domu Izbę Pamięci Stanisława Nędzy- Kubińca 
na Nędzówce. W Izbie można zobaczyć sprzęty i dowie-
dzieć się jak funkcjonował przed 100 laty handel, warsz-
tat ciesielski i stolarski, jest też biblioteka. Przede wszystkim można poznać twór-
czość i życie poety, pomysłodawcy budowy Domu Ludowego w Kościelisku, Spół-
dzielni Mleczarskiej w Zakopanem, Kasy Stefczyka, współzałożyciela Wysokogór-
skiej Spółdzielni Mleczarskiej w Kościelisku. Społecznik, poseł, literat, cieśla, gazda  
z Kościeliska, wnuk Sabały-Krzeptowskiego zmarł w 1976 r., pochowany na cmenta-
rzu dla zasłużonych na Pęksowym Brzyzku w Zakopanem. 

 

13 sierpnia  

Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej „Sołectwo Nowych Możliwości” na 
rzecz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych 
ustaw, postanowieniem Marszałka Sejmu uzyskał osobowość prawną. 

16 sierpnia 

Prezes KSS Ireneusz Niewiarowski uczestniczył w spotkaniu grupy sołtysów w Cen-
trum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie. Spotkanie otworzył z-ca Dyrektora 
Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Bogdan Bartnicki. W imieniu 
Marszałka powitał obecnych Dyrektor Departamentu Koordynacji Promocji Ryszard 
Cecot, o możliwościach współpracy mówiła kierownik Biura ds. Organizacji Pozarzą-
dowych Joanna Glezman. Ireneusz Niewiarowski przedstawił w prezentacji dzia-
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łania KSS, poruszył także tematykę funduszu 
sołeckiego oraz nowej inicjatywy legislacyjnej 
Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawo-
dawczej "Sołectwo Nowych Możliwości". Pre-
zes Stowarzyszenia Sołtysów Woj. Warmiń-
sko-Mazurskiego Zbigniew Cieśla przedstawił 
stowarzyszenie (działa w trzech powiatach). 
Nawiązała się długa dyskusja, w efekcie do 
stowarzyszenia przystąpili sołtysi - przedstawi-
ciele innych powiatów województwa. 

22 sierpnia  

Stoisko „Gazety Sołeckiej” na Agro Show w Bedna-
rach. Zbierano podpisy pod inicjatywą „Sołectwo 
Nowych Możliwości”, która zakłada zmiany mające 
na celu ustrojowe wzmocnienie sołectwa, sołtysa i 
współpracujących z nim rad sołeckich. 

 

 

25 sierpnia  

Żdżary gm. Kawęczyn, Prezes KSS Ireneusz Niewiarow-
ski, brał udział w przecięciu wstęgi i otwarciu imponujące-
go obiektu wiejskiego: plac zabaw, obszerna wiata, kostka 
brukowa, siłownia zewnętrzna, ogrodzenie (w ramach 
Funduszu Sołeckiego i Wielkopolskiej Odnowy Wsi). 

 

 
11-12 października 
 
Udział Grażyny Jałgos-Dębskiej jako członkini ZG KSS w Forum Sołtysów Woje-
wództwa Śląskiego.  
 

11 października  

Udział prezesa KSS w konferencji „Ograniczenie smogu na terenach wiejskich” zor-
ganizowanej w Międzyzdrojach/Grodno  - Rozwój Energetyki Odnawialnej. 

9 listopada 

Ogłoszenie II edycji ogólnopolskiego konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjaty-
wa”. Zgłaszać w nim można było przedsięwzięcia warte popularyzacji, które zostały 
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sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego. Ideą konkursu jest aktywizacja spo-
łeczności wiejskich do podejmowania inicjatyw, które służą wzmocnieniu wspólnoty 
mieszkańców oraz korzystnie wpływają na poprawę warunków życia na wsi.  

 
22-23 listopada 

Grażyna Jałgos-Dębska, prezes SSM przeprowadziła na zle-
cenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego 
warsztaty szkoleniowe dla gminnych koordynatorów odnowy 
wsi z województwa opolskiego. 

23 listopada 

Jarosław Maciejewski – prezes Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopol-
skiego został wiceprzewodniczącym Sejmiku Samorządu  Województwa Wielkopol-
skiego. 

23 i 29 listopada 

ASSECO (wizyty w KSS m.in. wiceprezesa Jarosława Jastrzębskiego) 

30 listopada 

W klimacie tradycji andrzejkowych zabaw, mieszkańcy gminy Rzgów i zaproszeni 
goście przybyli w gościnne progi sali OSP w Sławsku aby wspólnie świętować suk-
ces pracy międzypokoleniowej grupy, która przez ostatnie 10 miesięcy poznawała 
taneczne smaki kultury. Festiwal Kultury Lokalnej zainagurowany w zeszłym roku ma 
dziś już drugą swoją odsłonę, wpisując się tym samym na stałe w kalendarz wyda-
rzeń mających na celu promocje i krzewienie lokalnej kultury w gminie Rzgów. Wyda-
rzenie odbyło się w ramach projektu KSS pn. „Międzypokoleniowe spotkania z kultu-
rą na wesoło” dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskie-
go/Departament Kultury. 

10-11 grudnia 

Udział członków SSM w projekcie realizowanym przez FAOW „Organizacje wiejskie 
w procesie stanowienia prawa”. 

 
11 grudnia 

Spotkanie Ireneusza Niewiarowskiego z Ewą Kruszewską-Stachurą (prezes zarządu 
TUW „TUW”). 

17 grudnia 

Rzęskowo gm. Wyrzysk - udział prezesa w konferencji szkoleniowej sołtysów zorga-
nizowanej z inicjatywy Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskieg 
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18 grudnia 

Zakończenie opracowania i druk 27 wydania “Poradnika Radnego i Sołtysa”. 

28 grudnia 

Prezes KSS I. Niewiarowski uczestniczył w sesji Rady Gminy Olszówka. Na początku 
posiedzenia podziękowano sołtysom za dotychczasową pracę. Wśród sołtysów był 
Leszek Pasiński - sołtys z 55-letnim stażem ze wsi Przybyszew. Należy wyrazić po-
dziw i uznanie za tak długoletnie sprawowanie funkcji. 
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Finansowe informacje uzupełniające: 
 

1. Na dzień 31 grudnia 2018r. Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów w Koninie 

nie  posiadało zobowiązań finansowych . 

2. Środki finansowe na 31 grudnia 2018 r. wynosiły 31 160,01 PLN  

z czego na rachunku bankowym  29 446,53 PLN i w kasie 1 713,48 PLN. 

 

Struktura zrealizowanych przychodów w roku 2018: 

 

Przychody z działalności statutowej w roku 2018 z podziałem na źródła finan-

sowania wyniosły : 190 934,70 PLN 

I. Przychody z działalności odpłatnej – 22 200,00 PLN 

II. Pozostałe dofinansowania na działalność statutową  -  168 734,70 PLN, w 

tym:  

1. Dotacje i dofinansowania – 151 799,26 PLN w tym: 

a) Dofinansowania pozostałe – 75 048,00 PLN w tym:  

- Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów – 75 000,00 PLN 

- darowizny od osób fizycznych – 48,00 PLN 

b) Dotacje – 76 474,06 PLN 

- Województwo Wielkopolskie – 20 000,00 PLN 

- KLON-JAWOR – 30 000,00 PLN 

- Województwo Wielkopolskie „Fundusz Sołecki -  najlepsza  inicjatywa” – 

26 474,06 PLN 

2. Wpłaty z tytułu odpisu 1% - 277,20 PLN 

III. Pozostałe przychody – 16 935,44 PLN 

 

Struktura zrealizowanych kosztów w roku 2018: 

 

Koszty działalności statutowej w roku 2018 wynosiły 154 166,77 PLN : 

I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego –   88 270,91  PLN, 

II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego – 28 826,40 PLN, 

III. Pozostałe koszty działalności statutowej (w tym: opłaty za prowadzenie ra-

chunku bankowego i przelewy, opłaty pocztowe, podróże służbowe zatrud-

nionych pracowników KSS, wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie spo-

łeczne finansowane ze środków pracodawcy, usługi obce np. naprawa 

sprzętu biurowego)  – 36 035,93 PLN 

IV. Pozostałe koszty operacyjne – 1 033,53 PL. 


