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Z racji dużej aktywności Zarządu Małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów, jego organów  

oraz zrzeszonych członków, w sprawozdaniu ujęto najistotniejsze działania zrealizowane  

w 2019 roku.  
  

  

– styczeń 2019 – organizacja wydarzenia Opłatek Małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów dla 

                      członków i sympatyków organizacji w Centrum Kultury Wsi Polskiej  

                      w Wierzchosławicach.  

 

– marzec 2019 – organizacja wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego  

oraz Gminą wiejską Oświęcim wydarzenia „Małopolskie Święto Sołtysa”  

w miejscowości Grojec w powiecie oświęcimskim. Nadanie mocą uchwały 

Marszałkowi Województwa Małopolskiego Witoldowi Kozłowskiemu tytułu 

Honorowego Prezesa Małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów. Nadanie mocą 

uchwały tytułu Honorowego Członka Małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów 

Janowi Wojdakowi – piosenkarzowi i kompozytorowi, liderowi Zespołu 

Wawele. W wydarzeniu uczestniczyło prawie 500 osób. 

  

– maj 2019 – organizowanie wydarzenia Małopolskie Spotkanie (Pielgrzymka) Sołtysów  

i Środowisk Wiejskich do Bazyliki Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny  

w Ludźmierzu – zadanie realizowane w dziedzinie kultury w ramach konkursu 

Mecenat Małopolski. 

 

– maj 2019 – uczestnictwo w Radzie Krajowej Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów w Gdańsku  

w Europejskim Centrum Solidarności, wybory Zarządu Krajowego Stowarzyszenia 

Sołtysów. Wiceprezesem zostaje Grzegorz Przybyło - Prezes Małopolskiego 

Stowarzyszenia Sołtysów. 

 

– od maja 2019 – realizacja projektu sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności -  

Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu 

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020 – przeprowadzenie  

2 szkoleń wyjazdowych pt.”Profesjonalny Sołtys" (grupa 50 sołtysów), 

przeprowadzenie 1 szkolenia wyjazdowego „Dialog obywatelski i planowanie  
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w praktyce” (grupa 100 osób – sołtysi i członkowie rad sołeckich), 

przeprowadzenie 15 Sołeckich Warsztatów Ożywienia Obywatelskiego  

w sołectwach województwa małopolskiego (uczestnictwo ok. 350 osób), 

wdrożenie skrzynek obywatelskich w sołectwach województwa małopolskiego.  

Projekt ma na celu podniesienie poziomu zaangażowania społecznego  

i obywatelskiego środowisk wiejskich w woj. małopolskim i reprezentatywności 

ich interesów w polityce lokalnej i regionalnej woj. małopolskiego, w tym 

przede wszystkim za pomocą profesjonalizacji sołtysów. Projekt wzmacnia 

środowiska wiejskie poprzez działania skierowane do sołtysów, rad sołeckich, 

środowisk wiejskich. W projekcie realizowane jest kompleksowe wsparcie 

mające na celu wzmocnić potencjał środowisk wiejskich poprzez wzmacnianie 

roli lokalnych liderów i ich kompetencji, a także działania mające zaangażować 

społeczność lokalną w życie publiczne. 

 

– czerwiec 2019 – prelekcja nt. inicjatyw Małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów podczas  

Małopolskiego Seminarium Liderów Lokalnych Aktywnych dla rozwoju  

w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Krakowie (WUP 

Kraków)  

 

– czerwiec 2019 – Walne Zebranie Delegatów Małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów (zebranie  

sprawozdawczo – wyborcze). Prezesem ponownie Grzegorz Przybyło wybrany 

poprzez aklamację jednogłośnie. Skład Zarządu, Komisji Rewizyjnej ulega 

zmianie.  

 

– lipiec – wrzesień 2019 –  współorganizowanie z Urzędem Marszałkowskim Województwa  

Małopolskiego 26 edycji „Konkursu Najlepszy Sołtys Województwa 

Małopolskiego A. D. 2018. Pula nagród finansowych dla sołectw 

laureatów ponad 100 tys. zł. Rozstrzygnięcie konkursu w Zakliczynie 

podczas Dożynek Województwa Małopolskiego. 

 

– sierpień 2019 – patronat nad plebiscytem „Mistrzowie Agro” – I edycja. Plebiscyt  

organizowany przez ogólnopolski serwis i magazyn dla rolników "Strefa Agro" 

oraz przez dzienniki regionalne ukazujące się w każdym województwie  

w Polsce. W plebiscycie zostały przyznane tytułu m.in. Rolnik Roku, Gospodyni 

Roku, Koło Gospodyń Wiejskich Roku, Sołectwo Roku.  

 

– grudzień 2019 – konkursy „Edukacyjna Gmina Małopolski 2019” oraz „Ambasador Bilansu  

Kariery 2019” - udział w pracach komisji konkursowej (wybór samorządu 

lokalnego najbardziej aktywnego pod kątem edukacji mieszkańców, wybór  
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najbardziej aktywnego lidera lokalnego wśród m.in. sołtysów czy też członkiń 

kół gospodyń wiejskich), współprowadzenie Gali wraz z WUP Kraków  

 

 – grudzień 2019 – udział w posiedzeniu Zarządu Głównego Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów  

w Senacie RP  

 

– grudzień 2019 – przygotowania do noworocznego Spotkania Opłatkowego Sołtysów  

Województwa Małopolskiego w Miechowie  

 

– cały rok 2019 – przygotowanie, opracowanie i wydanie informatora Małopolskiego  

Stowarzyszenia Sołtysów (kalendarium, opis działalności organizacji, foto 

relacje,  słowa od partnerów) 

 

– cały rok 2019 – uczestnictwo w spotkaniach subregionalnych z sołtysami, kołami gospodyń  

wiejskich, liderami lokalnymi z Małopolski (5 powiatów – ok. 270 

uczestników), przekazywanie wiedzie w zakresie oferty Wojewódzkiego Urzędu 

Pracy w Krakowie, działania aktywizujące społeczeństwo skierowane do 

środowiska wiejskiego 

 

– cały rok 2019 – współpraca z Radiem Kraków przy realizacji audycji „Z regionu” – wywiady  

sołtysów z różnych rejonach województwa małopolskiego nt. działalności  

podejmowanej w swoich małych ojczyznach  

 

 
 

Sporządzono w Tarnowie w dniu 11 grudnia 2019 roku 

 

 

                       Z poważaniem,    

 

                                     Grzegorz Przybyło  

             Prezes Małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów 

                   

 

 

 

 


