
Propozycja ramowego planu pracy biura  
i Zarządu Głównego KSS 

na 2020 r. 
 

Data 
Data 

Ważniejsze działania 

styczeń - grudzień Posiedzenia Zarządu Głównego 

styczeń - marzec Wsparcie prenumeraty „Gazety Sołeckiej" oraz „Poradnika radnego i sołtysa na 2020 rok" 

styczeń - grudzień Składanie wniosków o granty i ich realizacja 

31 stycznia –  

2 lutego 
Centralne Targi Rolnicze w Nadarzynie (organizacja wyjazdów autokarowych, organizacja 

konferencji—1 luty 2020 r. 

luty - marzec Przygotowanie sprawozdań OPP - finansowych i merytorycznych oraz sprawozdania CIT 

20-21 marca 
Rada Krajowa KSS –Otrębusy 
Krajowy DZIEŃ SOŁTYSA na MAZOWSZU: ogólnopolska konferencja naukowa, finał III 
ogólnopolskiej edycji konkursu „Fundusz sołecki - najlepsza inicjatywa" 

marzec EFRWP Europejskie Forum Rolnictwa (Jasionka) 

kwiecień Przesłanie sprawozdania do Głównego Urzędu Statystycznego 

czerwiec Finał konkursu „Sołtys Roku 2019" (wspólnie z Gazetą Sołecką) 

27-28 czerwca Zjazd Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Kieleckiej. 
Krajowy Turniej Sołtysów w Wąchocku. 

5 lipca 
Finał VIII edycji konkursu „Fundusz sołecki - najlepsza inicjatywa" kierowanego do sołectwa  

z terenu województwa wielkopolskiego podczas konferencji „Wiejska Polska" (Licheń) 

5 lipca 
XXVIII Krajowa Pielgrzymka Sołtysów i Środowisk Wiejskich do Sanktuarium Matki Boskiej 

 w Licheniu. Kontynuacja obchodów XXV- lecia KSS (rocznica pierwszego walnego KSS) 

15 lipca Przesłanie sprawozdań do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. 

1 sierpnia Wielkopolski Piknik Sołtysów Sompolno 

wrzesień- 

październik 

Aktualizacja danych stowarzyszeń do „Poradnika radnego i sołtysa na 2021" 

cały rok Promocja portalu „Naszawioska.pl" 

cały rok Współpraca z sekretariatem krajowym i regionalnym KSOW 

cały rok Współpraca z BNP Paribas Polska, INEA, TUW, Ptak Warsaw Expo i innymi stałymi partnerami 

cały rok 
Tworzenie nowej bazy sołtysów. Przeprowadzanie ankiety skierowanej do sołtysów podczas 
spotkań organizowanych przez KSS jak również spotkań, w których będą brali udział 
przedstawiciele KSS. 

cały rok Promocja ZWC Sołectwo 

cały rok Udział Prezesa i Członków ZG KSS, Dyrektora Generalnego KSS w wydarzeniach  
i uroczystościach organizowanych na terenie całego kraju 

cały rok Udział Prezesa i Członków ZG KSS, Dyrektora Generalnego KSS w wydarzeniach 
 i uroczystościach organizowanych na terenie całego kraju 

cały rok Prowadzenie warsztatów i szkoleń dla sołtysów, radnych, członków rad sołeckich i liderów 
wiejskich (Grażyna Jałgos-Dębska, prezes Stowarzyszenia Sołtysi Mazowsza) 

 


