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Ruch stowarzyszeniowy sołtysów charakteryzuje ogromne zróżnicowanie obszarów i form działania. Obok niewielkich
lokalnych stowarzyszeń funkcjonują organizacje powiatowe i regionalne. Mają
różne tradycje, potencjał czy możliwości
działania. O dużych stowarzyszeniach jednak na pewno słychać więcej. Powodem
jest nie tylko skala działań czy możliwości
organizacyjne. Często o niektórych ciekawych inicjatywach stowarzyszeń sołtysów
niewiele wiadomo, bądź nie dowiadujemy
się wcale, bo takiej potrzeby nie zauważyli najbardziej zainteresowani, czyli sami
ich pomysłodawcy i realizatorzy. Dlatego
warto, abyśmy informowali się nawzajem
o tym, co robimy, jakie odnosimy sukcesy
w pracy dla sołtysów i lokalnych społeczności, a także o tym, jakie napotykamy
przeszkody. Edukacja, wymiana myśli,
wiedzy i dzielenie się dobrymi doświadczeniami zawsze było siłą naszego ruchu.
Aby to ułatwić, niniejszą publikacją inicjujemy cykl wydawnictw, w których pierwszeństwo mają przykłady dobrych praktyk
oraz informacje płynące ze stowarzyszeń.
Dlatego też nie przypadkowo, obok prezentowanych w tej książeczce przykładów
aktywności sołtysów w gminach, powiatach i regionach, pokazaliśmy także wybrane działania Krajowego Stowarzyszenia
Sołtysów, które ułatwiają prezentację
własnych dokonań i komunikowanie się
w Internecie. Temu służy stworzony przez
nas portal naszawioska.pl, po to organizujemy konkurs SOŁECTW@ w sieci, gdyż za
ich pośrednictwem łatwiej upowszechniać
najciekawsze wzory i korzystać z wartościowych doświadczeń.
Zapraszamy do lektury i współpracy
Ireneusz Niewiarowski
Prezes KSS

Zmieniają wizerunek wsi
Kim są współcześni sołtysi? Co myślą o swojej pracy, a czego oczekują od
nich mieszkańcy wsi?
Zapytaliśmy o to Stanisława Kaszyka, sołtysa wsi Szalowa w Beskidzie
Gorlickim, sekretarza zarządu Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów i wiceprezesa
Małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów.
– Sołtysi potrafią być podporami lokalnych społeczności. Pomagają również
zmieniać wizerunek polskiej wsi. To często od ich przedsiębiorczości oraz pomysłowości zależy, jak wiele spraw uda się załatwić. Fundusze sołeckie, jakimi dysponują, nie są wystarczające, by zaspokoić wszystkie potrzeby na wsi. Wielu sołtysów potrafi jednak znaleźć sponsorów czy zorganizować pomoc sąsiadów, dzięki
czemu mimo wszystko udaje się przygotować nowy chodnik albo zbudować plac
zabaw. Liderzy wiejscy pośredniczą między gminą a mieszkańcami. Dzięki nim na
wyższych szczeblach często zapadają decyzje mające kluczowe znaczenie dla lokalnych społeczności.
Ta społeczność reprezentowana jest przez sołtysów i to do nich zgłasza swoje potrzeby. Dlatego właśnie sołtysi powinni dysponować odpowiednią wiedzą
dotyczącą pozyskiwania środków zewnętrznych do finansowania inicjatyw lokalnych, umiejętnie motywować mieszkańców, mądrze pracować z grupą czy pisać
projekty i zakładać organizacje pozarządowe.
Jak dopomóc w tym sołtysom? W Lokalnej Grupie Działania „Beskid Gorlicki”,
której prezesuje sołtys wsi Szalowa i Bieśnik w gminie Łużna, uznano, że dobre
chęci i zaufanie społeczne to za mało, aby skutecznie wypełniać funkcję lidera
i animatora aktywności lokalnej, dlatego zorganizowano warsztaty i szkolenia adresowane do sołtysów i rad sołeckich z powiatu gorlickiego.
Uczestnicy szkoleń poznawali dogłębnie kompetencje jednostek samorządu
terytorialnego, ćwiczyli formy zapisu dokumentów i pism urzędowych, uczyli się
diagnozowania potrzeb i budowania partnerstwa lokalnego, finansowania przedsięwzięć, pisania projektów i wniosków, zakładania organizacji pozarządowych
oraz rozumienia ich znaczenia w rozwoju środowisk lokalnych. Trenowali pracę
w zespole, definiowali, na czym polega rola lidera, skuteczne reprezentowanie
interesów społecznych, mobilizowanie i organizowanie społeczności lokalnej do
działania.
W ramach projektu, współfinansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
wydana została broszura pn. „Ściąga dla Sołtysa”, w której zamieszczone zostały
informacje niezbędne dla osób pełniących funkcją Sołtysa, które pomogą im w codziennej aktywnej pracy na rzecz społeczności lokalnej.
– Od zakończenia projektu minęły już 3 lata, ale „Ściąga” nadal dostępna jest
w Internecie i wciąż obserwujemy, że publikacja jest pobierana i czytana. W ten
sposób lokalna inicjatywa użyteczna jest w całej Polsce – mówi Stanisław Kaszyk.
LGD „Beskid Gorlicki”, której prezesuje sołtys Stanisław Kaszyk powstała
w 2006 roku wskutek oddolnej inicjatywy podjętej przez szczególnie aktywnych
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Małe projekty zrealizowane na obszarze LGD „Beskid Gorlicki” stwarzają warunki rozwoju wsi, a powstające obiekty służą turystom oraz mieszkańcom.
Zabudowa pola
biwakowego zrealizowana
w ramach projektu
zgłoszonego przez
Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Wsi Klęczany
„Jaskółka”.

Parking dla kamperów
wykonany na wniosek
Stowarzyszenie Promocji
i Rozwoju Gminy Sękowa.

Siłownia na wolnym powietrzu we
wsi Siary i trasa rowerowa wykonana
została na wniosek Uczniowskiego
Klubu Sportowego „Junior”.
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mieszkańców powiatu, przy udziale
sołtysów i wsparciu Małopolskiego
Stowarzyszenia Sołtysów. Skupiła ona
wokół siebie duże grono osób aktywnie działających na rzecz społeczności
lokalnej. Dzięki temu może pochwalić
się sukcesami w postaci sprawnie przeprowadzonych naborów, wielu ciekawych i przynoszących korzyści ogółowi
mieszkańców powiatu projektów, nowopowstałych organizacji pozarządowych oraz zawiązwania się nowych relacji i sieci współpracy pomiędzy przedstawicielami różnych sektorów.
Dorobek LGD „Beskid Gorlicki” to ponad trzysta zrealizowanych projektów,
na które dotąd pozyskano ponad 11
mln złotych dofinansowania.
„Ściąga dla sołtysa” to przydatne
w codziennym działaniu pokłosie
projektu LGD „Beskid Gorlicki”
adresowanego do liderów wsi.
Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów zrzesza około 1700 członków, należy do największych i najaktywniejszych organizacji sołtysowskich w Polsce.
Kontynuuje działania zapoczątkowane w pierwszej połowie lat 90. przez lokalne
stowarzyszenia sołtysów w dawnych województwach: krakowskim, nowosądeckim, tarnowskim. Stowarzyszenie wspiera szerzenie wiedzy przydatnej mieszkańcom wsi i społecznikom wiejskim. Prowadziło m.in. szkolenia związane z przybliżaniem problematyki Unii Europejskiej oraz funkcjonowania instytucji pracujących na rzecz wsi i rolnictwa, np. „Twoje gospodarstwo w Unii Europejskiej”, „Ty
i ja w Unii Europejskiej – perspektywy dla młodzieży wiejskiej i rolnictwa polskiego”, „Pierwsza dopłata bezpośrednia”, promowało w regionie pierwsze programy
finansowane z funduszy unijnych. Efektem projektu „Tworzenie Lokalnej Grupy
Działania i Zintegrowanej Strategii Rozwoju Powiatu Gorlickiego”- Leader +
było powołanie w 2006 r. LGD Ziemia Gorlicka, jednej z największych organizacji
działających na rzecz współpracy międzysektorowej w regionie. MSS organizuje
konkursy promujące sołtysów, współpracuje z instytucjami działającymi na rzecz
wsi i obszarów wiejskich, angażuje się w integrację środowisk wiejskich regionu.
Przez kilka lat było wydawcą regionalnego czasopisma „Echo Małopolski” adresowanego do sołtysów i środowisk lokalnych. Niektóre lokalne stowarzyszenia sołtysów regionu Małopolskiego, m.in.: Ziemi Bocheńskiej, Ziemi Sądeckiej, Ziemi
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Chrzanowskiej od chwili powstania zachowują swoją autonomię. Działacze
małopolscy, m.in. Antoni Rapacz, Antoni Łukasik, Władysław Lalik, Maria Fiołek,
Zdzisław Ścigaj angażowali się pierwsze ogólnopolskie inicjatywy służące umacnianiu funkcji sołtysa oraz integracji stowarzyszeń sołtysów. Wieloletni prezes
MSS, Antoni Rapacz (†2013) przez kilka kadencji pracował w zarządzie Krajowego
Stowarzyszenia Sołtysów, pełniąc m.in. funkcję zastępcy prezesa.
29 kwietnia 2016 r. podczas sesji sejmiku Województwa, Małopolskie
Stowarzyszenie Sołtysów zostało uhonorowane brązowym medalem „Za zasługi
na rzecz rozwoju Małopolski”.
www.soltysi.tit.pl
Prezes
Grzegorz Przybyło
ul. Zbylitowska 3
33-101 Tarnów
tel. kom.:503 782 207
grzegorzpp@interia.eu
W zjazdach sołtysów
organizowanych przez MSS
uczestniczą także liderzy wsi
z sąsiednich regionów.

Wzór współczesnego sołtysa
Maria Jakubowska z Grochowiec, dbając o sprawy swojego sołectwa, pomaga innym społecznikom.
Maria Jakubowska, sołtyska Grochowiec położonych w gminie Przemyśl
w 2016 roku obchodzi 25-lecie swojego sołtysowania. Kontynuuje pracę ojca,
który pełnił tę funkcję przez 40 lat. Pani Maria potrafi dbać o sprawy swojego
sołectwa, a przede wszystkim mieszkańców, których w większości dobrze zna.
Doceniono to, przyznając jej tytuł „Sołtysa Roku 2014” w konkursie „Gazety
Sołeckiej”.
Maria Jakubowska działa w wielu organizacjach pozarządowych, między innymi w Kole Gospodyń Wiejskich, Ochotniczej Straży Pożarnej, Stowarzyszeniu
Sołtysów Powiatu Przemyskiego, którego jest prezesem oraz Stowarzyszeniu Wsi
„Amicus Cogito”, którego jest współzałożycielką, współpracuje z instytucjami gminnymi: szkołami, ośrodkiem pomocy społecznej. Chętnie pomaga w organizowaniu
uroczystości gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Współorganizowała dożynki gminne, „Dni Dobrosąsiedztwa” z Ukrainą, festiwal smaków o zasięgu powiatowym. Przygotowuje programy szkoleń o funduszu sołeckim dla sołtysów i miesz-
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kańców powiatu przemyskiego. Wymienia doświadczenia
z kołami gospodyń wiejskich
z innych sołectw i gmin, organizuje szkolenia wspólnie
z KRUS w gminie i powiecie.
Promując Lokalną Grupę
Działania „Ziemia Przemyska”
w swoim sołectwie i gminie, informuje mieszkańców
o tym, w jakich działaniach na
rzecz środowiska mogą liczyć
na dotacje z funduszy europejskich.
– Jako powiatowe stowarzyszenie sołtysów staramy
się jak najczęściej organizować wyjazdy studyjne
do innych powiatów, województw w celu podpatrzenia dobrych praktyk – mówi
Mari a Jakubowska . – Ważne
dla podtrzymania współpracy sołtysów są powiatowe
i gminne szkolenia oraz im- Sołtys Maria Jakubowska prezentuje nagrodę
prezy integracyjne, jak udział uzyskaną w konkursie Gazety Sołeckiej.
Fot. Mariusz Godos/ Życie Podkarackie
w dożynkach, rajdy turystyczne czy zawody sportowe.
Pani Maria zaktywizowała społeczność lokalną do wzięcia udziału w projekcie
Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów „Sołecka demokracja ze szwajcarską precyzją”. Zorganizowała m.in. pokaz pieczenia i gotowania dla mieszkańców. W rezultacie sołectwo uczestniczyło w gminnym „święcie pieroga”, na którym wystawiło
stoisko z własnymi wyrobami.
Stowarzyszenie Sołtysów Powiatu Przemyskiego, któremu prezesuje było
m.in. współorganizatorem i gospodarzem konferencji zorganizowanej, jako część
projektu „Aktywny Przemyśl”, współfinansowanego przez Szwajcarski Program
Współpracy z Nowymi Krajami Członkowskimi Unii Europejskiej, a realizowanego przez podkarpackie Stowarzyszenie Sołtysów wspólnie ze Stowarzyszeniem
Rolników Podkarpacia. Spotkanie to zachęciło liderów lokalnych do korzystania
z funduszy soleckich oraz poszerzyło wiedzę na ich temat.
– Pani Maria Jakubowska jest kompetentnym sołtysem i działaczem naszego
stowarzyszenia, wzorem społecznika i autentycznym liderem swojej wsi – mówi
Stanisław Lawera, prezes Podkarpackiego Stowarzyszenia Sołtysów.
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Tam, gdzie zakwitają kalosze
Ewa Kaczmarska-Więckowska, sołtyska z Mszany, realizując własne zainteresowania i pasje, stała się animatorką kultury i sportu.
Dla pani sołtys Mszany w gminie Dukla wraz z wiosną 2016 roku nastały wyjątkowo pracowite dni. Sporo energii poświęciła przygotowaniu i zrealizowaniu
projektu „Ale ziółka”, który uczył młodzież rozpoznawania i wykorzystywania roślin użytecznych rosnących w najbliższym otoczeniu, wraz z zespołem „Tereściacy”
promowała wieś i gminę na targach w Chorzowie, doglądała spraw sołectwa i rozpoczęła przygotowania do kolejnej imprezy sportowej, jaką jest doroczny bieg
„O kwitnący kalosz sołtyski”.
„Ale ziółka” to pomysł pani sołtys, na którego realizację pozyskała pieniądze
z gminy Dukla. Podczas kilku spotkań uczestników projektu kuchnia w Domu
Ludowym w Mszanie pękała w szwach. Najpierw dzieci i młodzież, pod okiem prowadzącej warsztaty Joanny Wrzecionko, zbierały rośliny, a potem tworzyły z nich
napoje i potrawy, np.: cocktail z pokrzyw, naleśniki z mniszka lekarskiego (pospolicie zwanego mleczem), dżem z pędów świerka, sałatkę z młodych liści lipy, twarożek z kurdybankiem, melisą
i miętą, herbatka z liści maliny, mięty, poziomki i inne.
Uczestnicy zajęć samodzielnie upiekli chleb (na liściach
chrzanu) z mąki owsianej,
żytniej, pszennej, z ziarnami
słonecznika, kminku, siemienia lnianego i płatków owsianych.
W Mszanie są dziewczyny, które lubią śpiewać,
a w sąsiedniej Zawadce
Rymanowskiej mieszka muzykująca rodzina państwa
Płócienników.
Połączyli
swoje siły ze śpiewaczkami z Mszany i tak powstał
między
sołecki
zespół
„Tereściacy”, który przypomina dziedzictwo muzyczne
regionu, wykonując utwory łemkowskie, ukraińskie
i polskie. Niedawno koncert Pani Ewa Kaczmarska-Więckowska uczy młodych
„Tereściaków” otwierał targi mieszkańców wsi poszanowania przyrody i mądrego
turystyczne w Chorzowie, korzystania z jej bogactw.
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a następnie przez trzy dni
swymi występami zespół promował atrakcje turystyczne
i kulturę Ziemi Dukielskiej.
Pani sołtys jest zapaloną
promotorką „Tereściaków”.
Organizuje koncerty, pomaga kompletować stroje, nie
szczędząc na to czasu ani
energii.
– Występujemy najczęściej
za przysłowiowy talerz zupy,
ale z przekonaniem, że dobro „Tereściacy” na targach w Chorzowie.
czynione innym ludziom, do
nas wraca. To najczęściej taka
lokalna wymiana kulturalna
sołectw. My pojedziemy w zamian za gościnę ubarwić muzyką czyjeś święto, oni
odwdzięczą się, pomagając w naszej imprezie. Występ chorzowski, był ważny, bo
promowaliśmy rodzinną gminę, ale cenny również dla kontaktów międzyludzkich.
Wspaniałym przeżyciem było wspólne muzykowanie z góralami pienińskimi.
Od kilku lat w Mszanie organizowany jest bieg „O kwitnący kalosz sołtyski”,
który również wymyśliła pani sołtys. Prawie setka biegaczy rywalizuje w nim na
malowniczych trasach wokół Mszany, przebiegając m.in. przez podwórko sołtyski,
a najlepsi otrzymują w nagrodę kolorowe kalosze z umieszczonymi w środku bukietami kwiatów.
Ewa Kaczmarska-Więckowska pracuje również na rzecz środowiska sołtysów powiatu, pełniąc funkcje prezesa powiatowego Stowarzyszenia Sołtysów
w Krośnie.
Kwitnące kalosze
przeznaczone dla
najlepszych uczestników
biegu terenowego wokół
Mszany.
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Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Podkarpackiego
działa w dziewiętnastu powiatach województwa i zrzesza około 1020 sołtysów, w tym 295 pań sprawujących funkcję sołtysa. Powiatowe i Gminne Koła
Sołtysów zrzeszone w Stowarzyszeniu Wojewódzkim posiadają pełną autonomię w działaniach na swoim terenie. Stowarzyszenie jest organizatorem szeregu
przedsięwzięć na terenach wiejskich województwa podkarpackiego do największych inicjatyw należała impreza szkoleniowo-wystawiennicza „Forum RolnoSpożywcze”, która doczekała się siedmiu edycji. Stowarzyszenie organizowało
liczne projekty adresowane do sołtysów i mieszkańców wsi, w tym szkolenia
przeznaczone dla rolników i samorządowców z terenu województwa.
Działania na rzecz utworzenia struktur zrzeszających sołtysów na terenie
obecnego województwa podkarpackiego zainicjowano w roku 1996, kiedy to z inicjatywy Mariana Daszyka sołtysa Strachociny utworzone zostało
Stowarzyszenie Sołtysów Gminy Sanok. Na terenie dawnego województwa
rzeszowskiego, również w roku 1996, powstało duże i aktywne Stowarzyszenie
Sołtysów Województwa Rzeszowskiego, które utworzyli Piotr Sulikowski sołtys
Woli Zarczyckiej wraz z Krystyną Żuraw i Janem Bańkowskim. W tym samym czasie z inicjatywy Stanisława Słupka i Stanisława Lawery utworzono Stowarzyszenie
Sołtysów Gminy Tarnowiec.
W roku 1998 po reformie administracyjnej utworzone zostały stowarzyszenia
powiatowe. 17 czerwca 2001 roku w miejscowości Kąty odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Podkarpackiego, które powstało ono na bazie istniejących organizacji oraz struktur powiatowych i gminnych.
Prezes Stanisław Lawera, 38-204 Tarnowiec 18 A,
tel.: 13 442 46 49, kom.: 606 137 818
Biuro Stowarzyszenia: 38-204 Tarnowiec 30 – Dom Ludowy, tel./faks: 13 442 48 42
e-mail: sswp@interia.pl, www.sswp.org.pl

Nic nie dzieje się bez ich udziału
Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Wolińskiej stało się animatorem wielu
gminnych wydarzeń oraz form aktywności adresowanych do mieszkańców
całej gminy.
– Zachęcamy do udziału oraz prezentacji dorobku sołectw podczas dorocznych
imprez typu: Dzień Sołtysa, Kiermasz Wielkanocny, Kiermasz Bożonarodzeniowy,
1-majowy marsz po zdrowie, kiermasze podczas Dni Wolina – informuje prezes
Jerzy Smoleń. – Organizujemy wspólne wyjazdy do zaprzyjaźnionych gmin, warsztaty kulinarne, warsztaty rękodzieła, gminne dożynki.
Miejscem wymiany doświadczeń i towarzyskich spotkań są imprezy organizowane w poszczególnych sołectwach, np.: Dzień Kaszy, Dzień Ziemniaka, Dzień Kuchni
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Warsztaty rękodzieła artystycznego w Domysłowie.
Kresowej, Dzień Sałatek itp. (ich organizatorami są członkowie Stowarzyszenia –
sołtysi i członkowie Rad Sołeckich). Członkowie Stowarzyszenia biorą także udział
w różnego typu szkoleniach. Najwięcej słuchaczy gromadzą szkolenia z cyklu
Europejska Akademia Sołtysa. Jej II edycję zapoczątkowano w 2013 roku, a zajęcia prowadził Przemysław Fenrych z Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej
w Szczecinie, znany i lubiany przez sołtysów w całym regionie animator i trener. Członkowie stowarzyszenia i ich rodzin uczestniczą w lokalnych projektach
z dofinansowaniem unijnym, m.in.: 60+ dla aktywnych, otwartych warsztatach
edukacyjnych i artystycznych dla mieszkańców miejscowości Domysłów, Rabiąż,
Żółwino, Warnowo i Kołczewo, zajęciach języka niemieckiego dla dzieci.
Siedmioro członków Stowarzyszenia zostało odznaczonych srebrnym „Gryfem
Zachodniopomorskim”. Jest to odznaczenie nadawane przez Zarząd Województwa
Zachodniopomorskiego osobom fizycznym, organizacjom pozarządowym, jednostkom samorządu terytorialnego, które wybitnie przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego i społecznego rozwoju Pomorza Zachodniego.
Obecny Zarząd SSZW: Jerzy Smoleń – prezes, Krystyna Rytlewska-v-ce prezes,
Maria Ratyńska-skarbnik, Waldemar Judkiewicz i Barbara Ciołek – członkowie
Zarządu.
Stowarzyszenie Sołtysów Ziemi Wolińskiej działa od 2008 r. Zrzesza obecnie 34 osoby –sołtysów i członków rad sołeckich.
Prezes Jerzy Smoleń,
72-514 Domysłów 27/2
tel. kom. 697-345-841
e-mail: jerzy_aniela@o2.pl
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Od 20 lat służą wspólnotom
Szkolenia dla sołtysów, wiejskie pikniki rodzinne, konkursy promujące
liderów lokalnych społeczności od lat realizuje Stowarzyszenie SpołecznoKulturalne Sołtysów i Członków Rad Sołeckich Ziemi Bocheńskiej.
Okazją do podsumowania i przypomnienia bogatego dorobku stowarzyszenia,
które koncentruje swą aktywność w powiecie bocheńskim, był jubileusz 20-lecia
tej organizacji. 3 października 2015 r. sołtysi powiatu bocheńskiego wzięli udział
w uroczystej mszy św. w bazylice św. Mikołaja w Bochni. O świętowaniu sołtysów
usłyszało całe miasto, gdy w asyście kapeli „Łopanowianie” przemaszerowali ulicami, by spotkać się z mieszkańcami i przedstawicielami władz samorządowych
podczas uroczystej akademii.
– Głównym motywem
powołania stowarzyszenia było założenie organizacji, która pełniłaby
funkcję obronno-doradcze dla osób pełniących
funkcję sołtysa. „Komitet
Założycielski” składał z 18
sołtysów Gminy Bochnia,
do których w 1995 r. dołączyli sołtysi gmin: Rzezawa,
Drwinia, Kłaj, a w 1999 r.
z gmin: Łapanów, Lipnica
Murowana oraz Miasta
i Gminy Nowy Wiśnicz Wyróżnieni członkowie Stowarzyszenie Społeczno– przypomniała Maria Kulturalnego Sołtysów i Członków Rad Sołeckich
Fiołek, zasłużona działacz- Ziemi Bocheńskiej podczas spotkania z okazji 20-lecia
ka i była prezes stowarzy- stowarzyszenia.
szenia.
– Dziękuję Wam za pracę na rzecz samorządności i gratuluję jej efektów – mówił, zwracając się do sołtysów, Ludwik Węgrzyn starosta bocheński.
Maria Fiołek otrzymała z rąk Ministra Prasy i Polityki Społecznej Władysława
Kosiniaka Kamysza odznakę Primus in Agendo – za zasługi m.in. dla polityki społecznej. Odznakę honorową „Zasłużony dla Rolnictwa” nadaną przez Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego otrzymali: Leszek Fasuga, Edward Klejdysz, Halina
Mucha, Zofia Szewczyk, Artur Tabor, Józefa Wlazło. Z okazji 20-lecia Stowarzyszenia wykonano specjalne statuetki, które odebrali: Jan Aksamit, Eugeniusz Burek, Małgorzata
Golonka, Krystyna Gondek, Danuta Grudzień, Stanisława Gumulińska, Zbigniew
Hejmo, Edward Klejdysz, Stanisław Kufta, Stanisław Maśko, Kazimierz Oleksy, Krystyna
Pałkowska, Władysław Patalita, Dorota Pilch, Marian Rudka, Zbigniew Stokłosa, Marian
Szczygieł, Artur Tabor i Tadeusz Zagiel. Statuetki wręczyli prezes Krystyna Pałkowska
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oraz wiceprezesi Maria Gajewska i Stanisława Kufta. Wręczono także podziękowania dla sołtysów, którzy swoje stanowisko piastowali ponad 20 lat. Podziękowania
otrzymali: Maria Bereta, Maria Fiołek, Małgorzata Golonka, Władysław Gołębiowski,
Andrzej Jeziorek, Helena Kędziora, Edward Klejdysz, Bolesław Kusion, Halina Mucha,
Antoni Ochel, Jan Powroźnik, Jerzy Raczyński, Marian Rudka, Józef Skowronek , Józef
Szczygieł, Zofia Szewczyk, Magdalena Walasik, Józefa Wlazło i Tadeusz Zegiel.
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Sołtysów i Członków Rad Sołeckich Ziemi Bocheńskiej powstało w 1995 r. Pierwszym prezesem stowarzyszenia był Władysław Lalik, następnie przez wiele lat organizacją sołtysów kierowała
Maria Fiołek. Stowarzyszenie propaguje zalety korzystania z funduszu sołeckiego, organizuje szkolenia dla sołtysów, uczy poszanowania środowiska naturalnego, inicjuje pielgrzymki oraz wycieczki krajoznawcze dla sołtysów, pomaga
wspólnotom wiejskim w realizacji inicjatyw służącym mieszkańcom.
Prezes
Krystyna Pałkowska
Cikowice 3
32-700 Bochnia
tel. kom.: 606 437 336
e-mail: kpalkowska@poczta.fm
Biuro Stowarzyszenia:
ul. Kazimierza Wielkiego 26, 32-700 Bochnia, pokój 5.

Marzenia pani sołtys
Pani Jadwiga Osińska z miejscowości Krasnodęby Rafały sołtysuje już od
osiemnastu lat. Na tę funkcję została wybrana w maju 1998 roku.
Przez sześć lat pełniła również funkcję sołtysa w Krasnodębach Kasmach. Za
jej kadencji została dokończona budowa wodociągu. Zostały także wykonane
remonty dróg, oświetlenie na słupach energetycznych, postawiono przystanek
autobusowy. Ale są także i kolejne potrzeby: należy wykonać modernizację drogi asfaltowej łączącą miejscowość z drogą krajową przebiegającą z Sokołowa
Podlaskiego do Drohiczyna (jest to odcinek około 1 km drogi łączącej Krasnodęby
Rafały z Remiszewem, z czego 450 metrów to odcinek drogi przebiegający przez
Gminę Repki). Władze Gminy Sokołów Podlaski prowadzą rozmowy z Gminą
Repki, by wspólnymi siłami wykonać modernizację tego odcinka położonego na
ich terenach.
Krasnodęby Rafały to mała wioska, w której mieszka 36 osób dorosłych (12 domostw) a całkowita powierzchnia gruntów to 204,22 ha. Fundusz sołecki to około
6 tys. zł a potrzeb jest wiele, bo i mostek na drodze dojazdowej do drogi powiatowej się rozlatuje i należałoby wykonać nowy. Gmina Repki dała przepusty, ale to
za mało.
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Uroczystość z okazji
rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3
maja w Sokołowie
Podlaskim, w środku
poczet sztandarowy
stowarzyszenia
sołtysów.

– Moim marzeniem jest, by wykonać modernizację drogi z naszej miejscowości do Kożuchowa położonego w Gminie Bielany, bo byśmy mogli bez problemów dojeżdżać do kościoła – mówi pani Jadwiga. – My w naszej wsi staramy
się równać naszą drogę drobnym kamieniem, ale jeździ ciężki sprzęt po drodze
i drogę trzeba rok w rok poprawiać. Priorytetową sprawą dla mnie jest też dokończenie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w naszej miejscowości, żeby wszystkie gospodarstwa domowe – a przecież jest ich u nas niewiele
– miały możliwość skorzystania z możliwości dofinansowania z zewnątrz ich
budowy. Chcielibyśmy także skorzystać z możliwości zainstalowania kolektorów słonecznych w gospodarstwach przydomowych, gdyż istnieje możliwość
pozyskania dofinansowania zewnętrznego przez władze gminy. Na pewno gdyby udało się nam zrealizować te dwa cele, to ludziom w naszej miejscowości
żyłoby się lżej.
Sołectwo ma 21 arów ziemi gminnej do swojej dyspozycji, na której usytuowany jest przystanek autobusowy. Pani Jadwiga chciałaby tę działkę dla sołectwa
zagospodarować poprzez wykonanie ławeczek i utworzenie takiego skwerku rekreacyjnego, gdzie można byłoby usiąść, odpocząć i porozmawiać.
(opracowano na podstawie artykułu K. Czarneckiego: Poczet sołtysów gminy Sokołów Podlaski, „Głos
Podlasia”, 7.04.2016 r.)

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Sołtysów Gminy
Sokołów Podlaski powstało w roku 2003. Należy do najaktywniejszych gminnych stowarzyszeń sołtysów prowadzących samodzielną działalność. Pomaga
sołtysom w zdobywaniu wiedzy przydatnej w pracy na rzecz wspólnot, organizuje szkolenia i spotkania integracyjne sołtysów, wspiera inicjatywy na rzecz rozwoju wspólnot wiejskich, dba o zachowanie tradycji i kultury.
Prezes Piotr Żaboklicki, ul. Sokołowska 20, 08-300 Grochów Szlachecki, tel.: 25
781 15 40, Biuro Stowarzyszenia: ul. Wolności 44ci 44, 08-300 Sokołów Podlaski,
tel.: 25 781 26 10.
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UBEZPIECZAJM
Utworzenie Związku Wzajemności Członkowskiej„SOŁECTWO”
na mocy umowy zawartej 7 lipca 2010 roku w Warszawie
pomiędzy Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”
i Krajowym Stowarzyszeniem Sołtysów umożliwia sołtysom, byłym sołtysom, członkom rad sołeckich i członkom
Stowarzyszeń sfederowanych w KSS korzystanie z ochrony
ubezpieczeniowej opartej na zasadzie wzajemności.
Jak zostać członkiem
Związku Wzajemności Członkowskiej „SOŁECTWO”?
Jeżeli jesteś jednym z wymienionych podmiotów wejdź na stronę www.tuw.pl, www.kss.org.pl lub pobierz w Stowarzyszeniu
OŚWIADCZENIE O PRZYSTĄPIENIU. Wypełnij i zgłoś się do najbliższego przedstawiciela Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych
„TUW”.
– Jeżeli jesteś już członkiem Towarzystwa i masz w Towarzystwie
zawarte określone* umowy ubezpieczenia to wystarczy tylko złożyć OŚWIADCZENIE. Najlepiej zrób to przy wznawianiu
umowy ubezpieczenia.
– Jeżeli nie jesteś jeszcze członkiem Towarzystwa Ubezpieczeń
Wzajemnych„TUW” a podjąłeś decyzję o uczestniczeniu w budowie Związku Wzajemności Członkowskiej „SOŁECTWO”
pamiętaj najpierw musisz zostać członkiem Towarzystwa
Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”:

MY SIĘ U SIEBIE !
 wypełnij Deklarację Członkowską,
 wpłać wpisowe i udziały,

 zawrzyj określoną* umowę ubezpieczenia.

* Aby zostać członkiem Związku Wzajemności Członkowskiej
„SOŁECTWO” musisz mieć zawarte z Towarzystwem jedno z 3 następujących ubezpieczeń (określonych w UMOWIE
O UTWORZENIU ZWIĄZKU WZAJEMNOŚCI CZŁONKOWSKIEJ
„SOŁECTWO”):
1. Obowiązkowe ubezpieczenie budynków,
2. Bezpieczna Zagroda,
3. Bezpieczna Rodzina.

Pamiętaj!
abyś mógł wykupić w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych
„TUW” polisę obowiązkowego ubezpieczenia budynków musisz
wypowiedzieć umowę ubezpieczenia u dotychczasowego ubezpieczyciela.
Partner TUW:

www.tuw.pl

Sołtys zasługuje na pomnik
Od 22 lat w Wąchocku odbywa się Zjazd i Turniej Krajowy Sołtysów.
Ta sztandarowa impreza Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Kieleckiej, organizowana w ostatnią sobotę i niedzielę czerwca, łączy lokalną tradycję z rekreacją i dobrą zabawą, czyniąc z (miasta) Wąchocka nieformalną stolicę polskich sołectw.
Turniej to jednak tylko krótkie wytchnienie od licznych codziennych obowiązków, o których od 2004 roku przypomina stojący w Wąchocku pomnik sołtysa z nieodłącznymi atrybutami jego aktywności – telefonem komórkowym
i teczką.
Działacze Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Kieleckiej uznali, że najlepszą okazją
do porozmawiania o powinnościach sołtysa, do wymiany doświadczeń, czy też
zapoznania się z nowymi przepisami przydatnymi w codziennej pracy są zjazdy
powiatowe sołtysów.
Program zjazdu powiatowego jest ustalany w porozumieniu z władzami powiatu. Tak jest na przykład
w Kielcach czy Opatowie.
To dobra okazja do rozmów
o sprawach dotyczących
funkcji sołtysa i lokalnych
społeczności. Podczas takich spotkań organizowane
są również różnego rodzaju
szkolenia, m.in. z zakresu BHP Zjazd i Turniej Krajowy Sołtysów organizowane
rolnictwie, prowadzone przez przez Stowarzyszenie Sołtysów Ziemi Kieleckiej to
przedstawicieli PIP, KRUS czy impreza łącząca tradycję z dobrą zabawą.
Fot. Marian Susfal
Policji. Po każdym z takich
szkoleń odbywają się testy wiedzy. Dla najlepszych uczestników testu trafiają nagrody fundowane przez PIP I KRUS
Od 7 lat SSZK organizuje konkurs „Sołtys Roku” Województwa Świętokrzyskiego. Jego laureaci otrzymują nagrodę w wysokości 20 tys. zł ufundowaną
przez marszałka województwa Adama Jarubasa, z przeznaczeniem na potrzeby
reprezentowanego sołectwa. Sołtysi uczestniczący w tym konkursie otrzymują
również puchary i wyróżnienia. Każda edycja konkursu podsumowana zostaje
w czerwcu podczas Krajowego Zjazdu i Turnieju Sołtysów w Wąchocku.
SSZK wspiera także lokalne formy współdziałania sołtysów, opiekując się istniejącymi gminnymi kołami stowarzyszenia oraz inicjując powoływanie kolejnych. Tylko w 2015 r. powstały trzy takie koła w gminach: Daleszyce, Nowa Słupia
i Bodzetyn. Również w istniejących i nowoutworzonych kołach, w miarę chęci
i potrzeb sołtysów organizowane są szkolenia i prelekcje poświęcone aktualnym
problemom środowisk wiejskich.
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Stowarzyszenie Sołtysów Ziemi Kieleckiej powstało w 1995 roku, skupiając początkowo sołtysów i członków rad sołeckich dawnego województwa kieleckiego. Obecnie działa na obszarze całego Województwa Świętokrzyskiego.
Koncentruje się m.in. na wspieraniu lokalnych form współpracy liderów wsi,
opiekując się kołami gminnymi, prowadząc działalność szkoleniową dla sołtysów,
upowszechniając przykłady dobrych praktyk w sołectwach. Organizuje imprezy
integrujące środowiska sołtysów i rad sołeckich, wśród których ogólnopolską
sławę zyskał Krajowy Zjazdu i Turnieju Sołtysów w Wąchocku.
Prezes
Feliks Januchta
ul. Zagórska 12, 26-085 Miedziana Góra
tel.: 41 303 16 44, kom.: 600 573 132
e-mail: feliks.januchta@interia.pl
Siedziba Stowarzyszenia:
ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock
tel./faks: 41 271 50 11 (41 273-61-30 na Facebooku)
Strona internetowa Stowarzyszenia:
www.soltysi.pl

Liderka z miodowej wioski
Tytuł „Sołtysa Roku Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2015” w zdobyła Ewelina Olejniczak, społeczniczka i animatorka kultury.
Konkurs ma na celu promowanie najbardziej aktywnych sołtysów z terenu
województwa kujawsko-pomorskiego, którzy podejmują działania na rzecz integracji społeczności lokalnej, dbają o rozwój sołectwa i gminy jest organizowany
przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego we współpracy „Gazetą Pomorską”, zaś w pracach kapituły uczestniczą przedstawiciele
Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Kujawsko-Pomorskiego. To jeden z najdłużej nieprzerwanie organizowanych regionalnych konkursów promujących
lokalnych liderów. W pierwszym etapie realizowanym przez „Gazetę Pomorską”,
głosując przez SMS, czytelnicy wybierają Najlepszego Sołtysa (w 2015 r. został nim
Piotr Kaszubski z Odolina). W drugim etapie z grona uczestników plebiscytu gazety wybierany jest „Sołtys Roku”, zaś laureata wskazuje kapituła konkursu.
Ewelina Olejniczak jest sołtyską Wielkiego Mędromierza w gminie Gostycyn.
Funkcję tę sprawuje od 2011 roku. W 2015 roku została wybrana na kolejną kadencję. Jest ona także opiekunem świetlic wiejskich Bagienicy i Łyskowa, społecznym
przedstawicielem wojewody przy Radzie Społecznej SPZOZ w Gostycynie oraz kuratorem społecznym. Laureatka angażuje się także w działalność kulturalną, jest
aktorem amatorem i prowadzi Klub Wolontariusza „Miodzio”, którego cennym atutem są występy kabaretowe.
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– Mój sukces nie byłby możliwy
bez wsparcia mieszkańców sołectwa – podkreśla laureatka. Wielki
Mędromierz, w którym funkcjonuje
wiele przydomowych pasiek szczyci
się od 2008 roku tytułem „Wioski miodowej”. Pomysłodawczynią projektu
wioski tematycznej była Iwona Śpica.
Członkowie Rady Sołeckiej po rozmowach z właścicielami miejscowych pasiek pszczelich postanowili zachęcić
młode pokolenie do kultywowania
praktyki pszczelarskiej, a następnie
Rada Sołecka złożyła wniosek w ramach konkursu „KULTURA BLISKA”, Ewelina Olejniczak - Sołtys Roku 2015
uzyskując dotacje na promowanie w Województwie Kujawsko Pomorski na tle
pszczelarskich tradycji.
Miodowego Domku w Mędromierzu.
Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Kujawsko-Pomorskiego powstało
w 2001 roku, skupiając wcześniej utworzone stowarzyszenia lokalne i wojewódzkie (toruńskie, bydgoskie) reprezentujące liderów wsi. Najwcześniej rozpoczęło
działalność Stowarzyszenie Sołtysów Gminy Aleksandrów Kujawski, kierowane
przez Jana Zarębę, który był w grupie inicjującej w 1994 roku powołanie Krajowego
Stowarzyszenia sołtysów. Stowarzyszenie Sołtysów Województwa KujawskoPomorskiego za główne cele swej aktywności przyjęło reprezentowanie i obronę
wspólnych społecznych i prawnych interesów sołtysów regionu, jako przedstawicieli społeczności wiejskich i samorządów mieszkańców wsi. Podejmuje także
działania służące podnoszeniu kwalifikacji, sprawności kulturalno-społecznej i samorządowej sołtysów.
Prezes Alfred Frydrychowicz
Kotomierz, ul. Koronowska 35, 86-022 Dobrcz
tel.: 52 381 97 63, kom.: 692 857 481
soltysalfred@o2.pl
Wiceprezes Waldemar Małaczyński
Bytkowice 18A, 86-010 Koronowo
tel. kom.: 603 605 906
e-mail: waldemarmalaczynski@wp.pl
Stowarzyszenie patronuje wielu imprezom
promującym dorobek i dziedzictwo kulturalne wsi.
Fot. Lucyna Talaśka-Klich
www.strefaagro.pomorska.pl
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Najlepsze inicjatywy
Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Wielkopolskiego promuje najlepsze przykłady wykorzystania funduszu sołeckiego.
W województwie wielkopolskim sprawdzonym sposobem takiej promocji jest konkurs ,,Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” organizowany przez
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów przy współudziale Marszałka Województwa
Wielkopolskiego, o którym prezes Barbara Czachura ze Stowarzyszenie Sołtysów
Województwa Wielkopolskiego przypomina na organizowanych spotkaniach
z sołtysami, a realizatorów udanych przedsięwzięć zachęca do udziału. Trzecia
edycja konkursu, której finał odbył się w lipcu 2015 roku podczas dorocznego spotkania sołtysów w Licheniu zgromadziła 26 projektów, w tym najwięcej z sołectw
skupionych SSWW. Konkurs ma na celu promocję nie tylko funduszu sołeckiego
oraz działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, ale także zachęcie innych do
tego typu działań.
Wyróżnienie otrzymał projekt ,,Biblioteka sąsiedzka w Śródce”, gmina
Kleszczewo. Drugie wyróżnienie przyznano ,,Festiwalowi bluesowemu w delcie
rzeki Prosny”, sołectwo Skrzynki, gm. Grabów nad Prosną. Trzecie miejsce zajął
projekt ,,Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Sokolnikach

Dzięki zaradności Rady Sołeckiej i mieszkańców stara stodoła w Żylicach koło
Rawicza zamieniła się w tętniąca życiem świetlicę. Na zdjęciu plansza projektu
prezentowana podczas finału konkurs ,,Fundusz sołecki - najlepsza inicjatywa”, który
się odbył w lipcu 2015 r. w Licheniu.
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Gwiazdowskich”, gm. Swarzędz. Drugie – ,,Budowa boiska i zagospodarowanie
placu wokół niego”, sołectwo Rożek Brzeziński gm. Krzymów. A pierwsze miejsce
zdobył projekt ,,Zachować tradycje – pokazać współczesność”, sołectwo Żylice
gm. Rawicz. Natomiast w kategorii najaktywniejszy mieszkaniec trzecie miejsce
przypadło Gabrieli Iglińskiej, sołtyski Sokolnik Gwiazdowskich w gminie Swarzędz.
Drugie – Krystynie Zaporowskiej, sołtyski Żylic w gminie Rawicz. A pierwsze Ewie
Ratajczak, dyrektorce Zespołu Szkół Podstawowych w Zębowie gm. Lwówek.
Większość nagrodzonych i wyróżnionych to sołtysi bądź społeczności z obszaru
działania Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego.
- Rolą sołtysa jest przede wszystkim integrowanie mieszkańców i zachęcenie
ich do współrządzenia. Jak wszystkim chce się działać, jest znacznie łatwiej załatwić wiele spraw – mówi prezes SSWW Barbara Czachura. – Udane projekty i wyróżnienia są najlepszą formą promocji sołeckiej aktywności.
Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Wielkopolskiego powstało z inicjatywy sołtysów byłego województwa poznańskiego, dziś jednak funkcjonuje
na znacznie większym obszarze południowej, centralnej i północnej wielkopolski, zrzeszając około 2000 członków. Inicjatorem powołania stowarzyszenia był
Franciszek Sztuka, jego obecny honorowy prezes, a siedzibą Mirosław w powiecie wrzesińskim. To w Miłosławiu zapoczątkowano wojewódzkie spotkania sołtysów z samorządowcami i przedstawicielami władz państwowych. Wypracowany
wówczas model spotkań i konsultacji z sołtysami kontynuowany jest do dziś
w różnej w wielu powiatach regionu.
Stowarzyszenie prowadzi szeroko zakrojoną działalność edukacyjną i szkoleniową adresowaną do swoich członków i środowisk wiejskich we współpracy z kołami gminnymi i powiatowymi stowarzyszenia, lokalnymi samorządami i instytucjami pracującymi na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich. Wśród
wielu inicjatyw, w których uczestniczą członkowie WSS uwagę zwracają te,
podejmowane na rzecz bezpieczeństwa pracy na wsi. Na przykład wspólnie z samorządami Powiatu Kępińskiego i Pleszewskiego oraz Państwową
Inspekcja Pracy stowarzyszenie współuczestniczy w organizacji konkursu
„Sołtys liderem bezpiecznej pracy w rolnictwie” oraz współorganizuje szkolenia dla sołtysów z zakresu bezpieczeństwa pracy na wsi. Stowarzyszenie
jest współorganizatorem wielu powiatowych plebiscytów i konkursów
umożliwiających wyróżnienie lokalnych liderów i najaktywniejszych sołtysów, a także spotkań integrujących liderów wsi, np. rady powiatowe Kępna
i Ostrzeszowa organizują międzynarodowy piknik sołtysów z udziałem wójtów i burmistrzów.
Prezes Barbara Czachura
Gruszczyn, ul. Mechowska 14, 62-006 Kobylnica
tel.: 61 817 44 80, kom.: 695 383 695
email: basia.czachura@gmail.com, www.soltysiwielkopolski.pl
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Fundusz sołecki w działaniu
Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów uczestniczy aktywnie w projektach związanych z promowaniem funduszu sołeckiego oraz upowszechnianiem najlepszych modeli zarządzania funduszem.
O tym, jak skutecznie korzystać z funduszy sołeckich oraz jak prawidłowo od
podstaw przygotowywać konieczne do pozyskania pieniędzy na realizację lokalnych przedsięwzięć plany rozwoju wsi, dowiadywali się sołtysi i liderzy wiejscy uczestniczący w warsztatach organizowanych w ramach projektu pod nazwą
„Fundusz sołecki w działaniu”. Jego realizacji podjęło się Krajowe Stowarzyszenie
Sołtysów, otrzymując na ten cel dofinansowanie w ramach programu Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich. Jednym z wiodących partnerów tego przedsięwzięcia
było Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów.
Pod egidą Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów zorganizowano zajęcia
warsztatowe w gminach Skulsk i Kłodawa (w woj. wielkopolskim), które rozpoczęły
we wrześniu 2014 r. i trwały ponad pół roku, obejmując serię sześciu zajęć dla 15osobowych zespołów sołeckich. Podjęte w ramach projektu działania obejmowały
wachlarz propozycji, skierowanych do mieszkańców wsi: sołtysów, członków rad
sołeckich, lokalnych liderów.
Podczas zajęć rozmawiano m.in. o sposobach porozumiewania się, o tym, jak
należy dyskutować o sprawach publicznych. Uczestnicy uczyli się określania standardów prowadzenia zebrań wiejskich, publicznych spotkań i sporządzania raportów dla mieszkańców, czyli tego, co jest tego, co jest bardzo ważne w funkcjonowaniu sołeckiej demokracji. Dyskutowano o wdrażaniu planowania strategicznego w sołectwie i określaniu kryteriów wyboru projektów do realizacji. Praktycznym
przewodnikiem, który przyczynił się do odpowiedniego przygotowania uczestników do zajęć okazał się opracowany poradnik pt. „Fundusz sołecki w działaniu”,
który w interesujący i jasny sposób przybliża zagadnienia z zakresu zarządzania
lokalną aktywnością i zarządzania projektem. Kilka przeprowadzonych spotkań,
szczypta porad eksperta, uporządkowanie pomysłów, doprowadziły do powstania, recept, planów, projektów skrojonych na miarę konkretnego sołectwa.
Uczestnicy warsztatów z sołectw Buszkowo Parcele, Buszkowo Wieś, Dębina,
Krzykosy, Murowaniec, Trzciniec i Zbójno opracowali plany rozwoju swoich wsi.
Określili w nich to, co jest ważne dla lokalnej społeczności, jej potrzeby, oczekiwane efekty, zmiany i strategiczne cele. Przedstawili również gotowe projekty
proponowanych do sfinansowania z funduszu sołeckiego. Uczestnicy uświadomili sobie, że plan rozwoju wsi może być prostym dokumentem spisanym na
jednej kartce papieru, ale liczy się nie tylko ta kartka, a przede wszystkim godziny spędzone na uzgodnieniu tego, co ma być w tym planie. Takie społeczne
debaty, dyskusje o przyszłości wspierają porozumienie, zgodę i są podstawą
dobrego wykorzystania funduszu sołeckiego. Efekty pracy sołeckich zespołów
zostały zaprezentowane w publikacji pn. „Fundusz w działaniu – wyzwania i recepty”.
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Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów
Stowarzyszenie powstało z w 1991 roku,
było pierwsza w Polsce organizacja pozarządową zrzeszającą sołtysów i członków rad sołeckich. Dziś skupia około 1400 członków z ponad 40 gmin. Wśród nich są przede wszystkim
sołtysi z dawnego województwa konińskiego.
Stowarzyszenie postawiło sobie za cel przede
wszystkim dbałość o rozwój wsi, podtrzymywanie jej bogatej tradycji, działania na rzecz
pobudzania rozwoju społecznego i jakości
życia.
Stowarzyszenie stara się być aktywnym
uczestnikiem życia społecznego, samo też
organizuje popularne w wiejskim środowisku działania, np. doroczny ,,Piknik sołtysa”.
Stowarzyszenie stale pozyskuje fundusze ze Strona tytułowa poradnika
środków unijnych oraz rządowych na realizację wydanego przez WSS.
rozmaitych projektów edukacyjnych, dotyczących sprawnego zarządzania gminą, rozwoju obywatelskich inicjatyw, tworzenia programów lokalnego rozwoju
z udziałem szerokiej reprezentacji mieszkańców. Efekty tych projektów mają
znaczący wpływ na funkcjonowanie wsi i są często inspiracją do podejmowania
nowych inicjatyw.
Upowszechnianiu informacji i wiedzy wśród przedstawicieli wiejskich społeczności poprzez służą liczne publikacje książkowe wydawnictwa oraz wydawane od 1992 roku czasopisma: miesięcznik „Gazeta Sołecka” oraz rocznik „Poradnik
radnego i sołtysa”.
Prezes
Sławomir Królak
kom. 785 790 767
Biuro Stowarzyszenia:
ul. Zofii Urbanowskiej 8,
62-500 Konin, skr. poczt. 50
tel./faks: 63 243 75 80,
e-mail: biuro@wss.konin.pl
Dyrektor biura – Grażyna
Sędziak,
tel.: 797 901 112
www.wss.konin.pl
W Sompolnie od ponad 20 lat spotykają się lidarzy wsi
z całego regionu na Wielkopolskim Pikniku Sołtysów.
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Naszawioska.pl zaprasza
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów promuje dobre praktyki w zakresie korzystania z Internetu oraz stosowania narzędzi cyfrowych.
Prowadzony od 2013 r. przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów konkurs
„SOŁECTW@ w sieci” pokazał, że obok działań gwarantujących rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej, która zapewnia dostęp do szerokopasmowego
Internetu, potrzebne są inicjatywy edukujące w zakresie korzystania z komputera i sieci cyfrowych. Ma to szczególne znaczenie dla społeczności wiejskich,
gdzie jak wykazują aktualne badania, odsetek gospodarstw korzystających
z komputera z dostępem do Internetu jest wciąż znacznie niższy niż w miastach.
Jak edukować? Chociażby tak, jak to czyni Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów, tworząc portal naszawioska.pl. Jego celem jest udostępnienie liderom wiejskim narzędzia do aktywizacji swoich społeczności lokalnych w cyberprzestrzeni.
Stworzony przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów portal Naszawioska.pl, to
miejsce w cyberprzestrzeni, gdzie społeczności wiejskie mogą bezpłatnie zakładać swoje strony internetowe.
Służy do tego specjalnie przygotowany szablon, dzięki któremu uruchomienie
strony internetowej sołectwa staje się tak samo proste, jak zakładanie konta na
portalach społecznościach takich jak Nasza-Klasa czy Facebook i pozwala nawet
mniej zaawansowanym użytkownikom komputera na korzystanie z portalu.
Usługi oferowane bezpłatnie w ramach portalu naszawioska.pl są wbudowanie
w interaktywną mapę Polski, co ułatwia kontakt pomiędzy użytkownikami oraz
promocję prezentowanych stron. Rejestrując się, sołectwa otrzymują bezpłatnie:
narzędzie do stworzenia i administrowania swojej strony internetowej; swój unikatowy adres internetowy / domenę; serwer do utrzymania strony w Internecie;
telefoniczną pomoc techniczną w zakładaniu i prowadzeniu strony.
Zapraszamy
www.naszawioska.pl

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów
Powstało w maju 1994 r. w Licheniu z inicjatywy lokalnych stowarzyszeń. Jest
dobrowolnym związkiem stowarzyszeń sołtysów zrzeszającym 28 organizacji
z całego kraju, liczących ponad 15 000 członków. Należą do nich zarówno sołtysi
jak i członkowie rad sołeckich. Stowarzyszenie konsekwentnie wspiera przemiany na polskiej wsi. Czyni to przede wszystkim z myślą o kształtowaniu obywatelskich postaw na wsi, ugruntowaniu demokracji, wspieraniu partnerskiej współpracy administracji samorządowej i obywateli
Służą temu działania szkoleniowe i doradcze, a także takie inicjatywy jak projekty ,,Polska wieś – europejskie wyzwania”, ,,Wiejskie debaty”, ,,Na wsi odnowa”.
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Na bogaty dorobek wydawniczy KSS składają się liczne publikacje szkoleniowe,
pokonferencyjne oraz dokumentujące dokonania i historię ruchu stowarzyszeń
sołtysów. W ostatnich latach KSS zorganizowało cykl debat pod hasłem „Wiejska
Polska” poświęcony przyszłości wsi oraz problematyce rozwoju obszarów wiejskich. KSS jest członkiem-założycielem Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich
(FAOW), polskiej platformy współpracy środowisk wiejskich, działającej w europejskich strukturach PREPARE, a także członkiem-założycielem Ogólnopolskiej
Federacji Organizacji Pozarządowych (OFOP).
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów jest organizacją pożytku publicznego.
Zarząd Główny Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów:
Prezes – Ireneusz Niewiarowski, Wielkopolskie Stowarzyszenie
			 Sołtysów
Wiceprezes – Barbara Czachura, Stowarzyszenie Sołtysów
			 Województwa Wielkopolskiego
Wiceprezes – Feliks Januchta, Stowarzyszenie Sołtysów Ziemi Kieleckiej
Wiceprezes – Stanisław Lawera, Stowarzyszenie Sołtysów
			 Województwa Podkarpackiego
Skarbnik – Sławomir Królak, Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów
Sekretarz – Stanisław Kaszyk, Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów
Członek – Grażyna Jałgos – Dębska, Stowarzyszenie Sołtysi
			 Mazowsza
Członek – Alfred Frydrychowicz, Stowarzyszenie Sołtysów
			 Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Członek – Adam Radłowski, Stowarzyszenie Sołtysów Województwa
			 Podlaskiego
Członek Honorowy – Franciszek Sztuka, Stowarzyszenie Sołtysów
			 Województwa Wielkopolskiego
Biuro Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów
ul. Zofii Urbanowskiej 8, 62-500 Konin
skr. poczt. 50
tel./faks: 63 243 75 80
e-mail: biuro@kss.org.pl
dyrektor
generalny:
Grzegorz Siwiński
www.kss.org.pl
Organizowany przez Krajowe Stowarzyszenie
Sołtysów konkurs „SOŁECTW@ w sieci” pokazuje
dobre praktyki w zakresie promowania wsi
w Internecie oraz komunikacji cyfrowej.
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Nagroda Specjalna
Ministra Administracji i Cyfryzacji
dla zwycięzcy konkursu
SOŁECTW@ w sieci.

Finaliści III Edycji konkursu
SOŁECTW@ w sieci zostali
uhonorowani nagrodami
i wyróżnieniami podczas
konferencji WIEŚ POLSKA WIEŚ INNOWACYJNA.

Portal Naszawioska.pl
automatycznie
przystosowuje się
do ekranu każdego
urządzenia.
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Pieniądze, które zmieniają wieś
W 2016 roku fundusz sołecki będzie realizowało 1498 gmin, co stanowi 68,87
procent funkcjonujących w kraju samorządów. Jak informuje Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji liczba ta od kilku lat wzrasta.
Fundusz sołecki stanowią pieniądze wyodrębnione z budżetu gminy, zagwarantowane na realizację przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców,
wskazanych i zaplanowanych przez wspólnoty wiejskie. Inicjatorem powołania
funduszu sołeckiego był Ireneusz Niewiarowski, prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, zapoczątkowując m.in. związane z tym prace w parlamencie, ostatecznie ustawa została przygotowana przez rząd w 2009 roku. Ustawa o funduszu
sołeckim reguluje zasady jego tworzenia oraz umożliwia zwrot z budżetu państwa
części wydatków wykonanych w jego ramach. W ten sposób stworzono ujednolicony system wsparcia inicjatyw lokalnych, który umożliwia realizację ważnych
społecznie przedsięwzięć na terenie sołectwa.
Pieniądze na ten cel są wyodrębniane z budżetów gmin, zaś kwota przypadająca na dane sołectwo obliczana jest na podstawie wzoru przedstawionego w ustawie. Kwoty dla poszczególnych wsi przedstawia wójt, burmistrz do 31 lipca każdego roku poprzedzającego rok, w którym poniesione zostaną wydatki. O tym, na
co zostaną przeznaczone środki w konkretnym sołectwie, decydują mieszkańcy
w głosowaniu w trakcie zebrania wiejskiego. Projekt wniosku dotyczący funduszu
sołeckiego może złożyć sołtys, rada sołecka lub 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Uchwała zebrania wiejskiego dotycząca wniosku musi zostać dostarczona
wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi do 30 września roku poprzedzającego
rok, w którym poniesione zostaną wydatki. Aby przedsięwzięcie mogło być zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego, musi spełniać trzy warunki: służyć poprawie życia mieszkańców, należeć do zadań własnych gminy, być zgodne ze strategią rozwoju gminy.
Ustawa umożliwia podejmowanie wspólnych przedsięwzięć przez kilka wsi,
a także składanie, do 31 października roku następnego, wniosków o zmianę realizowanych zadań.
Analizy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wykazują, że dzięki ustawie o funduszu sołeckim nastąpił znaczny wzrost aktywności społecznej
i inicjatyw obywatelskich na terenach wiejskich. Biorąc pod uwagę liczbę gmin,
w których funkcjonuje fundusz sołecki można stwierdzić, że jest on wyjściem naprzeciw oczekiwań społeczności wiejskich. W latach 2011-2013 ok. 55 proc. gmin,
w których funkcjonowały sołectwa wyodrębniło fundusz sołecki. Wskaźnik ten
utrzymywał się na zbliżonym poziomie od początku funkcjonowania ustawy tj. od
2009 roku. Jednakże dzięki nowelizacji ustawy o funduszu sołeckim, która uprościła szereg procedur wyodrębniania środków i realizacji przedsięwzięć, liczba gmin,
które realizowały fundusz sołecki w 2015 r (podjęcie uchwał w 2014 roku) wzrosła.
W 2015 fundusz realizowało 1 419 gmin, (65,27 proc.), natomiast w 2016 roku fundusz sołecki będzie realizowało 1498 gmin, czyli 68,87 proc.
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Liczba gmin, w których wyodrębniono fundusz sołecki – podjęcie przez rady
gmin stosowanych „decyzji” o realizacji funduszu – etap planowania (na podstawie
danych przekazywanych prze Krajową radę Regionalnych Izb Obrachunkowych:
lata 2009-2012 oraz lata 2013 – 2015 na podstawie danych przekazanych przez
wojewodów):
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Łączna zaplanowana kwota funduszu sołeckiego wyodrębnionego w budżetach gmin na 2014 r. to ponad 303 zł. Kwota wydatków wykonanych w ramach
funduszu sołeckiego w 2014 r. to ponad 269,3 mln. zł. Z informacji przekazanej
ministrowi przez wojewodów wynika, że maksymalna łączna kwota zwrotu z budżetu państwa w 2015 r., części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 r. wyniosła 103,6 mln zł.
W 2015 roku fundusz sołecki realizowany był w 25.063 sołectwach, tj. w około 65,27 proc. gmin zamieszkałych przez 9,8 mln mieszkańców. Łączna wysokość
wyodrębnionych środków funduszu sołeckiego, który był realizowany w 2015 r.
przekroczyła 372,8 mln zł. Ponadto 1384 gminy, tj. 63,66 proc. wszystkich gmin
w kraju, w których są sołectwa w ustawowym terminie złożyły stosowne informacje do wojewodów i otrzymają w 2016 r. zwrot z budżetu państwa części wydatków w ustawowej wysokości.
W 2016 roku fundusz sołecki będzie realizowany w 27.432 sołectwach, tj. 68,87 proc.
gmin, w których funkcjonują sołectwa, zamieszkałych ogółem przez ok. 11 mln osób.
Łączna wysokość wyodrębnionych środków funduszu sołeckiego, która jest planowana do realizacji w 2016 roku to 428,5 mln zł. Należy jednak przy tym pamiętać,
że sołectwa realizując swe przedsięwzięcia angażują także własne środki i pozyskują darowizny inicjują czyny społeczne, co powoduje niekiedy znaczne zwiększenie wartości nakładu w stosunku do kwoty przekazanej na ten cel w ramach
funduszu.
Więcej informacji o funduszu sołeckim: www.fuduszesołeckie.eu www.Kss.org.pl
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Ten ogólnopolski miesięcznik wydawany przez
Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów adresowany jest do sołtysów, radnych oraz wiejskich liderów
w całym kraju. Od pierwszego numeru, który ukazał się w styczniu 1993 roku, gazeta żywo interesuje się przykładami aktywnego działania liderów
wiejskich, opisuje ich zaangażowanie, oryginalne
pomysły, konkretne osiągnięcia. Szczególne miejsce poświęca budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, wdrażaniu demokratycznych zasad zarządzania gminą, a także sprawom rolnictwa
i rozwoju obszarów wiejskich.
„Gazeta Sołecka” stale współpracuje z licznymi osobami i instytucjami publikując wywiady
z osobami odpowiedzialnymi za politykę rolną państwa i rozwój wsi, z przedstawicielami instytucji zajmujących się problematyką rolną i wiejską, a także z autorytetami w dziedzinie samorządu lokalnego. Jedną z najważniejszych dla sołtysów spraw jest uregulowanie ich pozycji, tak,
aby mogli skutecznie wykonywać swoje obowiązki, tak ważne dla całej społeczności wsi. Wiele
przykładów skutecznych rozwiązań opublikowanych w Gazecie posłużyło gminom do zastosowania ich u siebie.
Gazeta Sołecka zamieszcza także porady z różnych dziedzin, które szczególnie chętnie czytają panie domu. Na jej łamach pojawiają się także aktualne informacje, które często tylko tą drogą
docierające do sołtysów.
Więcej na stronie
www.gazetasolecka.pl

„Poradnik Radnego i Sołtysa”

Jest to kalendarz i praktyczny informator, w którym można
znaleźć syntetyczny zestaw wiadomości przydatnych w pracy
każdego samorządowca. Sięgają po to wydawnictwo także sołtysi, znajdując w nim aktualizowane każdego roku opracowania
prawne dotyczące funkcjonowania sołectw oraz ich organów.
Można w nim znaleźć informacje na temat działań agencji rolniczych adresowanych do rolników oraz o programach krajowych
oraz unijnych skierowanych dla społeczności wiejskich. Poradnik służy informacją także w wielu sprawach społecznych.
Informacje przydatne w pracy samorządowca i sołtysa znaleźć moźna na stronach internetowych:
www.naszawioska.pl
www.funduszesoleckie.eu
www.kss.org.pl

ISBN 978-83-938014-4-2

– 32 –

