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Towarzystwo Samorządowe 
 

adres: ul. Zofii Urbanowskiej 8 
62-500 Konin 

telefon / fax: 63 / 243 75 80 

e-mail: towarzystwo@konin.lm.pl 

www: towarzystwo.konin.lm.pl 

numer konta bankowego: Bank Zachodni Wielkopolski Bank Kredy-
towy S.A. I Oddział Konin  

56 10901199 0000 0000 1900 2850 

data pierwszej rejestracji: 14 kwietnia 1994 roku 

data rejestracji w KRS jako organizacji 
pożytku publicznego: 

17 grudnia 2004 roku 

data ostatniej zmiany w rejestracji KRS: 16 sierpnia 2007 roku 

właściwy sąd  
prowadzący rejestr: 

Sąd Rejonowy Wydział XXII 
ul. Grochowe Łąki 6 
61-752 Poznań 

numer KRS:  0000031926 

NIP: 665-228-37-54 

REGON: 310167770 

 

Struktura Towarzystwa Samorządowego 
 

CZŁONKOWIE ZARZĄDU ADRES 

 Ireneusz Niewiarowski prezes 

 Mirosław Mękarski wiceprezes 

 Halina Wesołowska skarbnik 

 Tadeusz Słodkiewicz sekretarz 

 Maria Nowak członek  

 Andrzej Operacz członek 

 Cząstków Łubno 120, 62-650 Kłodawa  

 ul. Dąbrowskiego 10/25, 62-700 Turek 

 ul. Żwirki i Wigury 42, 62-561 Ślesin 

 ul. Staszica 5, 62-610 Sompolno 

 Korzecznik 49, 62-650 Kłodawa 

 ul. Konińska 41, 62-560 Skulsk 
 

ORGAN NADZORU KOMISJA  
REWIZYJNA 

Zbigniew Ryczyński przewodniczący 
Mieczysław Górny  
Tomasz Nuszkiewicz 

SIEDZIBA GŁÓWNA ORAZ BIURA TERENOWE 

KONIN 

 Grażyna Sędziak  

 Monika Kosmalska  

 Aleksandra Robak – Lewandowska 

 dyrektor biura, koordynator konkursów 

 koordynator Funduszu Stypendialnego 

 księgowa 

KOŁO 

 Karol Lewandowski  dyrektor biura powiatowego, koordynator 
działań powiatowych w Kole 

TUREK 

 Agnieszka Jarek  kierownik biura powiatowego, koordynator 
działań powiatowych w Turku 
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ZATRUDNIENI W 2010 roku TS zatrudniało na podstawie umowy o pracę 
jedną osobę na cały etat - kierownik biura powiatowego.  

CZŁONKOWIE TS skupia ponad 700 członków. Wśród nich znajdują się 
przedstawiciele władz samorządowych, radni, sympatycy idei 
samorządności, lokalni działacze bez względu na ich profil 
polityczny.  

Podstawową jednostką organizacyjną Towarzystwa jest Za-
rząd Powiatowy, który kieruje działalnością Towarzystwa na 
terenie danego powiatu. Zarząd Powiatowy obejmuje teryto-
rialne członków z gmin danego powiatu. Obecnie działają ko-
ła w czterech powiatach: kolskim, konińskim, słupeckim i tu-
reckim. W skład Zarządu Powiatowego wchodzą: prezes, wi-
ceprezesi, sekretarz, skarbnik i członkowie. Prezes wybierany 
jest w tajnych wyborach podczas Zjazdu Powiatowego a po-
zostali członkowie to prezesi Kół Gminnych. 

 

Towarzystwo Samorządowe to wielkopolska organizacja pozarządowa zrzesza-
jąca działaczy samorządu terytorialnego. Podejmuje inicjatywy związane z promowa-
niem idei demokracji lokalnej, budowania społeczeństwa obywatelskiego, pobudzania 
aktywności społecznej.  

Działania Towarzystwa Samorządowego zmierzają do realizacji postawionych w 
statucie celów i zbudowania wojewódzkiego lobby samorządowego, które umożliwi 
większy wpływ wspólnot lokalnych na to, co wokół nich się dzieje. Dla osób angażują-
cych się w działalność TS, atutem jest apolityczność i nastawienie na rozwiązywanie 
konkretnych problemów. 

Towarzystwo Samorządowe spełnia kryteria zawarte w Karcie Zasad Działania Or-
ganizacji Pozarządowych przyjętej na I Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych 
we wrześniu 1997 roku: 

1. W swoim działaniu na rzecz dobra wspólnego kieruje się zasadą poszanowania 
godności, praw i wolności człowieka.  

2. Działa w ramach obowiązującego w demokratycznym państwie prawa, wpływając, w 
ramach demokratycznych procedur na jego doskonalenie.  

3. Towarzystwo Samorządowe jest samorządne i niezależne. Zasady jego działalności 
określają wewnętrzne mechanizmy samoregulacji. 

4. Działalność merytoryczna i finansowa jest działalnością jawną, z uwagi na szczegól-
ną troskę o posiadane środki publiczne bądź pochodzące od osób prywatnych.  

5. Towarzystwo Samorządowe przeznacza całe wypracowane dochody na realizację 
zadań statutowych oraz w rozsądnych granicach - na rozwój organizacji.  

6. Towarzystwo Samorządowe rozróżnia w swoim statucie funkcje zarządzające i nad-
zorcze. Członkowie kolegialnego organu nadzorczego nie pobierają wynagrodzenia 
za pracę w tym organie.  

7. Towarzystwo Samorządowe współpracuje z innymi organizacjami pozarządowymi 
na zasadach partnerstwa i wzajemnego wspierania się w swoich działaniach.   

 
Cele i formy działania 

Przedmiotem działalności statutowej organizacji jest realizacja zadań pożytku 
publicznego określonych w § 3 statutu. 

1) działanie na  rzecz rozwoju samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawo-
dowego oraz decentralizacji państwa,  
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2) wypracowanie  zasad  współdziałania i form  dalszej  integracji  środowisk sa-
morządowych,  
3) szerzenie i popularyzowanie idei samorządności,  
4) tworzenie  więzi  lokalnych  integrujących  społeczności  gmin,  powiatów i całe-
go regionu, 
5) tworzenie warunków dla indywidualnego rozwoju mieszkańców, 
6) pomoc w potrzebach edukacyjnych młodego pokolenia, 
7) pobudzanie aktywności społecznej, 
8) współdziałanie przy tworzeniu warunków rozwoju gospodarczego regionu, 
wspieranie inicjatyw gospodarczych  członków, reprezentowanie interesów zrze-
szonych w nim członków, 
9) propagowanie wiedzy z zakresu integracji europejskiej,  
10) przygotowanie i udział w wyborach do organów przedstawicielskich, 
11) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życio-
wej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, 
12) działalność charytatywna, 
13) ochrona i promocja zdrowia, 
14)  promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy  
i zagrożonych zwolnieniem z pracy, 
15)  upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych 
praw kobiet i mężczyzn, 
16)  promocja krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, 
17)  promocja kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i tradycji, 
18)  upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 
19)  upowszechnianie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przy-
rodniczego, 
20)  działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub  finan-
sowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa jest w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolon-
tariacie (Dz. U. Z dnia 29 maja 2003 roku, poz. 873) w zakresie realizacji, określo-
nych ustawą, zadań publicznych.  

 
Powyższe cele realizowane są poprzez: 

1) propagowanie, wspomaganie i prowadzenie działalności szkoleniowej i eduka-
cyjnej w zakresie wiedzy samorządowej i obywatelskiej środowisk lokalnych rów-
nież w kontekście integracji europejskiej, m. in. poprzez organizowanie konkursów 
dla młodzieży, 
 2) opiniowanie projektów przepisów prawnych oddziałujących na poziom i efektyw-
ność społeczno – kulturalnych jak i gospodarczych warunków życia mieszkańców,  
 3) wypracowanie opinii i przekazywanie informacji dotyczących  gospodarki finan-
sów i ustawodawstwa,  
 4) rozwijanie współpracy i kontaktów między społecznościami lokalnymi a ich re-
prezentantami w ciałach przedstawicielskich, 
 5) wspieranie terenowych inicjatyw społecznych, 
 6) tworzenie funduszy stypendialnych, 
 7) prowadzenie pomocniczej działalności gospodarczej, wydawniczej i kulturalnej, 
 8) wspieranie lub popieranie kandydatów do organów przedstawicielskich, 
 9) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb mieszkańców do organów sa-
morządowych jak i administracji rządowej oraz innych organizacji i instytucji, 
10) inicjowanie i podejmowanie czynności zapewniających stałe doskonalenie dal-
szego rozwoju i umacnianie samorządności, 
11) wspieranie i współdziałanie z organizacjami charytatywnymi, 
12) organizowanie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbroj-
nych i wojen w kraju i za granicą, 
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13) propagowanie zdrowego trybu życia, 
14) gromadzenie informacji o rynku pracy, problemach i potrzebach dotyczących 
zasobów pracy [ludzi] i pracodawców, współpraca międzysektorowa, ułatwianie do-
stępu do informacji, 
15) promowanie równości praw kobiet i mężczyzn, 
16) organizowanie różnych form wypoczynku, 
17) promowanie tradycji i kultury narodowej, 
18) promowanie kultury fizycznej i sportu, 
19) promowanie środowiska naturalnego i rozwoju turystyki, 
20) udzielanie wsparcia finansowego oraz merytorycznego w przygotowaniu aplika-
cji o środki strukturalne i przedakcesyjne. 

Powyższa działalność jest działalnością pożytku publicznego, w ujęciu zgodnym z Pol-
ską Klasyfikacją Działalności: 
a) 91-33-Z - działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie skla-

syfikowanych – nieodpłatnie; 
wsparcie merytoryczne i rzeczowe inicjatyw społecznych; tworzenie stowarzyszeń 
młodych samorządowców; 

b) 85-32-C - pomoc społeczna pozostała, bez zakwaterowania – nieodpłatnie; 
tworzenie funduszy stypendialnych; organizowanie różnych form wypoczynku dla 
młodzieży; 

c) 22-11-Z - wydawania książek – nieodpłatnie; 
redagowanie i bezpłatne przekazywanie publikacji zainteresowanym osobom; 

d) 22-13-Z - wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych – nieodpłatnie; 
redagowanie czasopism i przekazywanie lokalnej społeczności; 

e) 22-15-Z - działalność wydawnicza pozostała – nieodpłatnie; 
wydawanie kart pocztowych, kalendarzy, formularzy dla potrzeb realizowanych pro-
jektów; 

f) 80-42-B - pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane – nieod-
płatnie; 
organizowanie i prowadzenie bezpłatnych szkoleń związanych z realizacją projek-
tów; 

g) 92-62-Z - działalność związana ze sportem, pozostała – nieodpłatnie; 
organizacja i promocja imprez sportowych; organizacja zajęć sportowo – rekreacyj-
nych. 

 

INFORMACJE O DZIAŁANOŚCI 
 
Działania na rzecz edukacji obywatelskiej i europejskiej – 
konkursy młodzieżowe 
 

Wielkopolski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym organizo-

wany jest od 1994 roku i jest owocem doświadczeń pierwszej kadencji odrodzonego 
samorządu gminnego. Przeznaczony dla młodzieży gimnazjalnej, odwołuje się do idei 
budowania społeczeństwa obywatelskiego, aktywnie upowszechniając podstawową 
wiedzę o funkcjonowaniu samorządu i jego znaczeniu dla życia lokalnych społeczności. 
Pierwsza edycja konkursu została zrealizowana na obszarze wiejskim, w gminie Tulisz-
ków we wschodniej części województwa wielkopolskiego. Od tamtej pory konkurs 
znacznie się rozwinął i poszerzył zasięg na całe województwo wielkopolskie. 

Celem konkursu było przybliżenie młodzieży gimnazjalnej wiedzy z zakresu funkcjono-

wania samorządu terytorialnego oraz zainteresowanie jej ideą samorządności. 
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Konkurs adresowany był do wielkopolskiej młodzieży i cieszył się dużym zaintere-
sowaniem w środowiskach szkolnych i samorządowych. W roku 2010 zakończyliśmy 
XVII edycję i rozpoczęliśmy XVIII. W swym dorobku mamy lata doświadczeń we współ-
pracy samorządów lokalnych z samorządami szkolnymi. Łączna liczba uczestników to 
39 200 uczniów z ponad 200 gimnazjów  w 150 gminach i 35 powiatach naszego woje-
wództwa. 

Tematyka konkursu obejmowała trzy bloki:  

 samorząd terytorialny i lokalna demokracja 
to największy obszar tematyczny konkursu, obejmuje bowiem wiedzę dotyczącą funk-
cjonowania samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, w tym także te zadania, które 
spoczywają na samorządzie, a wynikają z prawa krajowego (np. dostęp do informacji) 
albo z zasad (np. zasada subsydiarności lub zasada partnerstwa). 

 organizacje pozarządowe w życiu publicznym 
miejsce organizacji pozarządowych w życiu publicznym jest coraz ważniejsze i wymaga 
od wszystkich zaangażowania i woli współpracy. Dlatego fragment konkursu poświęco-
ny jest działalności organizacji pozarządowych i ich zaangażowaniu w ważne zadania 
publiczne, często realizowane we współpracy z samorządem (np. opieka nad dziećmi, 
działalność charytatywna, inicjatywy ekologiczne).  

 kontekst europejski samorządu 
tu poruszamy przede wszystkim normy zalecane przez Radę Europy, ale także zagad-
nienia dotyczące przygotowania samorządów do korzystania z funduszy strukturalnych.  

Przebieg poszczególnych etapów: 

ETAP GIMNAZJALNY 

Zakończył się w 2010 roku. Nauczyciel prowadzący konkurs w danej szkole 
opracował pytania i sprawdził wiedzę uczniów. Był to pierwszy sprawdzian wie-
dzy zgłoszonych gimnazjalistów. Wyniki czyli nazwiska czterech najlepszych 
uczniów, zostały przesłane do organizatora na wzorze protokołu zamieszczo-
nego na stronie internetowej www.towarzystwo.konin.lm.pl 

ETAP POWIATOWY 

Odbył się na przełomie kwietnia i maja 2019 roku. Wyznaczeni koordynatorzy 
powiatowi z ramienia Towarzystwa Samorządowego przeprowadzili II etap w 
33 powiatach województwa wielkopolskiego. Uczestnicy tego etapu wypełnili 
test opracowany przez Towarzystwo Samorządowe. Z każdego powiatu wyłoni-
ło się dwóch najlepszych, którzy zyskali prawo uczestnictwa w finale woje-
wódzkim. 

FINAŁ WOJEWÓDZKI 

Ostatni finałowy etap odbył się 11 czerwca 2010 roku w Zespole Szkół Eko-
nomiczno-Usługowych w Żychlinie dzięki współpracy ze Starostwem Powia-
towym w Koninie i Radą Powiatu Konińskiego. W finale uczestniczyło 57 
uczniów. Towarzystwo Samorządowe oraz sponsorzy zapewnili nagrody dla 
ośmiu uczniów (kamery, telefony komórkowe, aparaty cyfrowe, monitor LCD, 
odtwarzacz MP4, DVD, książki, itp...) a ich opiekunów nagrody pieniężne.  

Finał odbył się pod patronatem Starosty Konińskiego Pana Stanisława Bielika. 
 

 
 

PEŁNA LISTA LAUREATÓW 
 

miejsce Imię i nazwisko ucznia Imię i nazwisko opiekuna /szkoła 

I.  

Damian Malicki Marianna Głuchowska 
Publiczne Gimnazjum 
Kowalewo Opactwo 25 
Powiat słupecki 
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II.  
Dawid Radziałowski Justyna Marchwacka-Sipa 

Gimnazjum nr 1 
Września, ul. Kosynierów 32 

III.  
Martyna Wekwert Iwona Kleszczyńska 

Miejskie Gimnazjum 
Chodzież, ul. Paderewskiego 13 

IV.  

Krzysztof Bączkiewicz Jolanta Ochowiak 
Zespół Szkół Gułtowy 
ul. Średzka 8 
powiat poznański 

V.  

Aleksandra Gierowska Bożena Solka – Kubiak 
Gimnazjum 
Lotyń, ul. Pocztowa 1 
Powiat złotowski 

VI.  
Mateusz Michalski Janusz Karólewski 

Gimnazjum Oddział Zamiejscowy Ruchocice 
Powiat grodziski 

VII.  
Marcin Spiralski Magdalena Kaczmarek 

Zespół Szkół Publicznych Nr 2 
Pleszew, ul. Ogrodowa 2 

VIII.  

Mateusz Góralski Grażyna Niedzielska 
Gimnazjum 
Powidz, Park Powstańców Wlkp.1 
Powiat słupecki 

 

Statystyka XVII edycji: 

rok powiaty gminy gimnazja uczestnicy 

2009/2010 33 83 108 2 100 

 

XVII edycja przebiegała pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego 
Pana Marka Woźniaka 

Kapituła konkursu: 
Ireneusz Niewiarowski - Prezes Towarzystwa Samorządowego, Senator RP 
Zygmunt Berdychowski - Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomiczne-
go 
Janusz Napierała - Prezes Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samo-
rządowych 
Marian Poślednik - Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 
Mariusz Poznański - Przewodniczący Związek Gmin Wiejskich RP 
Andrzej Wojtyła - Dyrektor Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie 
 

Konkurs „Nasza Europa” to przedsięwzięcie Towarzystwa Samorządowego z 

2000 roku. Konkurs adresowany jest do młodzieży szkół średnich i zawodowych woje-
wództwa wielkopolskiego i obejmuje tematyką zagadnienia dotyczące Europy i Unii Eu-
ropejskiej. W ten sposób Towarzystwo Samorządowe pragnie przyczynić się do upo-
wszechnienia wiedzy na temat integracji europejskiej. Część konkursu jest kontynuacją 
Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, porusza bowiem m.in. zagadnienia 
związane z funkcją samorządów w kreowaniu rozwoju regionalnego, podziałem kompe-
tencyjnym samorządów, partnerską współpracą różnych szczebli samorządowych. Jed-
nak główny zakres merytoryczny konkursu „Nasza Europa” dotyczy problematyki inte-
gracji europejskiej. 
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W 2010 zakończyliśmy X edycję a w sierpniu rozpoczęliśmy XI. Łączna liczba 
uczestników to 17 800  tysięcy  uczniów z ponad 130 szkół średnich i zawodowych w 70 
gminach i 35 powiatach naszego województwa. 
 

Celem konkursu: było uzyskanie wzrostu zainteresowania tematyką i problematyką 
europejską w kręgach młodzieżowych, aktywne członkostwo młodzieży w Unii Euro-
pejskiej, w kontekście ogólnokrajowym jak i indywidualnym.  

 

Tematyka konkursu: 
POLSKA I EUROPA – w tym module młodzież wykazuje się wiedzą objętą pro-
gramem nauczania w zakresie kultury, historia, geografii, środowiska natural-
nego i ustroju politycznego państw europejskich.  

INTEGRACJA EUROPEJSKA – tu znajdują się zagadnienia dotyczące etapów integra-
cji europejskiej, funkcjonowania Unii Europejskiej, instytucji Unii Europejskiej, polityki 
regionalnej, procesu rozszerzania Unii Europejskiej i przeglądu procesów integracji róż-
nych krajów z Unią Europejską.  
POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ – obejmuje fundusze strukturalne (ogólne założenia i 
zasady), Narodowy Plan Rozwoju, „siła polskiego głosu” w Parlamencie Europejskim, 
Polska obecność w Brukseli – nasze przedstawicielstwa, europejskie instytucje w Pol-
sce, organizacje pozarządowe na rzecz UE oraz programy dla młodzieży. 
SAMORZĄD TERYTORIALNY w KRAJACH CZŁONKOWSKICH – ta część konkursu 
jest naturalną kontynuacją Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, organizo-
wanego dla młodzieży gimnazjalnej; zakres tego modułu to zadania różnych szczebli 
samorządu terytorialnego, partnerstwo w planowaniu przedsięwzięć, funkcje regionów 
w rozwoju społeczno - gospodarczym, zadania i funkcje Komitetu Regionów, Europej-
ska Karta Samorządu Terytorialnego, Europejska Karta Samorządu Regionalnego oraz 
Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy. 
Harmonogram: 
 
ETAP SZKOLNY  

Zakończył się  w styczniu 2010 roku. Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymali test 
opracowany przez organizatorów. Powielony i przeprowadzony przez koordyna-
tora szkolnego test był pierwszym sprawdzianem wiedzy zgłoszonych uczniów. 
Wyniki czyli nazwiska czterech najlepszych uczniów, którzy wzięli udział w etapie 
powiatowym, były przesyłane do organizatora na wzorze protokołu zamieszczo-
nego na stronach internetowych.  

 
ETAP POWIATOWY  

Odbył się na przełomie lutego i marca 2010 roku. Wyznaczeni koordynatorzy 
powiatowi z ramienia Towarzystwa Samorządowego przeprowadzili II etap w 29 
powiatach województwa wielkopolskiego. Uczestnicy tego etapu wypełnili test 
opracowany przez Towarzystwo Samorządowe. Z każdego powiatu wyłoniło się 
po dwóch najlepszych, którzy zyskali prawo uczestnictwa w finale wojewódzkim. 

 
FINAŁ  WOJEWÓDZKI 

Ostatni finałowy etap odbył się 26 kwietnia 2010 roku w Państwowej Wyższej 
Szkole Zawodowej w Koninie z udziałem 49 uczniów reprezentujących 26 po-
wiatów naszego województwa. Finał współorganizowany był przez Urząd Miej-
ski w Koninie pod patronatem Pana Prezydenta Kazimierza Pałasza.  
Finał składa się z części pisemnej, w której uczniowie w ciągu 45 minut wypełni-
li test wyboru. Następnie ośmiu najlepszych przystąpiło do etapu ustnego gdzie 
każdy odpowiedział na trzy wylosowane pytania. Finaliści wykazali się dużą 
wiedzą. Pytania dotyczyły historii, kultury, integracji europejskiej np.: Co głosiła 
koncepcja Charles’a de Gaulle’a  znana jako „Europa Ojczyzn”? Na czym pole-
gała koncepcja funkcjonalizmu Davida Mitrana? Od kiedy funkcjonuje i czym się 
zajmuje Komitet Koordynacyjny? 
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Organizatorzy zapewnili cenne nagrody (kamer, aparaty cyfrowe, telefony 
komórkowe) dla ośmiu pierwszych finalistów oraz ich opiekunów nagrody pie-
niężne. Pan Filip Kaczmarek, Poseł do Parlamentu Europejskiego – przewodni-
czący kapituły konkursu dla pierwszych trzech osób ufundował 3 wycieczki do 
Brukseli. Dużą niespodziankę sprawiła Pani Poseł Elżbieta Streker-Dembińska, 
która kolejne trzy osoby zaprosiła również do Brukseli poprzez Biuro Posła do 
Parlamentu Europejskiego Marka Siwca. Konkurs przebiegał w miłej atmosferze 
a wszyscy uczestnicy zostali obdarowani materiałami promocyjnymi przygoto-
wanymi przez Wydział Promocji i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miejskiego w 
Koninie. 

 
Statystyka konkursu: 

rok powiaty gminy szkoły uczestnicy 

2009/2010 29 45 76 1 450 

 
Patronat konkursu: 
Marszałek Województwa Wielkopolskiego - Marek Woźniak. 
 
Kapituła konkursu:  
Przewodniczący Kapituły - Filip Kaczmarek - Poseł do Parlamentu Europejskiego 
Członkowie: Paweł Arndt - Poseł na Sejm RP 
Ireneusz Niewiarowski - Senator RP 
Andrzej Wojtyła - Dyrektor Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie 
prof. dr hab. Marek Ziółkowski - Wicemarszałek Senatu RP 
 
Pełna lista laureatów: 

MIEJSCE FINALISTA NAUCZYCIEL / SZKOŁA 

I Krzysztof Ptaszyński 
Piotr Maluśki  
I Liceum Ogólnokształcące w Kościanie 
Al. Kościuszki 3  

II Adrian Szmajdziński 
Ewa i Marek Sotkiewicz  
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Turku 
ul. Kościuszki 4 

III 
Miłosz Ląg 

Agnieszka Jankowiak  
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Po-
znaniu 
ul. Strzelecka 10 

IV Tomasz Lombardo 
Elżbieta Szuflak 
Zespół Szkół nr 1 w Międzychodzie 
ul. Gwardii Ludowej 6a 

V Dina Kaźmierczak 
Tomasz Kowalikowski  
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zagórowie 
ul. Pyzderska 75  

VI Karol Kowalczyk 
Maria Staszkiewicz  
I Liceum Ogólnokształcące w Krotoszynie 
ul. Kołłątaja 1  

VII Michał Kozanecki 
Magdalena Gawęda  
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Witkowie 
ul. Warszawska 29 

VIII Marcin Kwarciński 
Anna Ratajczyk  
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie 
ul. Mickiewicza 4 
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Współpraca z mediami: 
W ciągu trwania edycji konkursów ukazało się kilkanaście artykułów w ważniejszych 
gazetach województwa wielkopolskiego oraz szereg artykułów w innych lokalnych gaze-
tach informujących o przebiegu konkursów. Radio MERKURY oraz inne lokalne radia 
przekazywały bezpośrednie relacje z poszczególnych etapów oraz informowały na bie-
żąco o wynikach.  
 
Partnerzy: 
Towarzystwo Samorządowe realizuje konkursy wspólnie z partnerami, którzy wspierają 
działania merytorycznie, finansowo oraz koordynują działania związane z przebiegiem 
poszczególnych etapów konkursów: 

 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, 

 Stowarzyszenie Kalisz XXI, 

 Urząd Miasta w Koninie, 

 Starostwo Powiatowe w Koninie i Rada Powiatu Konińskiego, 

 Koordynatorzy powiatowi z 33 powiatów, 

 Samorządowcy, parlamentarzyści i lokalni liderzy, 

 Inne organizacje pozarządowe.  
 
W sierpniu przystąpiliśmy do przygotowania kolejnych edycji obydwu konkursów. Wy-
konaliśmy następujące zadania: 

a) ustalenie zadań poszczególnych osób i biur terenowych,  
b) aktualizacja baz adresowych szkół i koordynatorów powiatowych, 
c) przygotowanie materiałów między innymi: zaproszenia, regulaminy, instruk-

cje, bibliografia, testy na I etap konkursu Nasza Europa, 
d) ustalenie członków kapituły i patronatu, 
e) wysyłki zaproszeń do szkół, 
f) rejestracja uczestników, nadawanie haseł umożliwiających pobieranie mate-

riałów ze strony internetowej, 
g) aktualizacja strony internetowej. 

 

Historyczny Konkurs Badawczy „Bohaterowie Są Wśród Nas”.  
Uczestnicy walk o wolną i demokratyczną Polskę 1980-1990 pod honorowym patrona-
tem Marszałka Senatu Bogdana Borusewicza. 

W roku 2009 minęło dwadzieścia lat od pierwszych demokratycznych wyborów  
z 4 czerwca 1989, które przyniosły Polsce wolność i demokrację. Aby jednak ta wolność 
mogła stać się faktem, potrzeba było ludzi, którzy podjęli się walki o to, byśmy dziś mo-
gli żyć w wolnym kraju.  

Aby ocalić ich pamięć Towarzystwo Samorządowe w Koninie i Ośrodek Dosko-
nalenia Nauczycieli w Koninie ogłosili konkurs, którego celem było „wydobycie z mro-
ków niepamięci” bohaterów walki o wolną i demokratyczną Polskę  w latach 1980-1990. 
Konkurs kierowany był do uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjal-
nych z terenów powiatów konińskiego, kolskiego, tureckiego i słupeckiego oraz gmin 
wchodzących niegdyś w skład dawnego województwa konińskiego, czyli Pyzdr, Witko-
wa, Świnic Warckich, Uniejowa i Grabowa k. Łęczycy. 
Do konkursu przystępują drużyny w składzie trzyosobowym (3 uczniów) pod kierunkiem 
nauczyciela danej placówki. 
Konkurs składał się z dwóch etapów. Etap pierwszy rozpoczął się we wrześniu 2009 
roku, a skończył się 15 stycznia 2010 roku, po którym wyłoniono dwanaście najlepszych 
prac. 
29 marca 2010 roku w konińskim Ratuszu, w Sali Sesyjnej odbył się finał konkursu z 
udziałem członków Kapituły konkursu: 
Ireneusz Niewiarowski – senator Rzeczpospolitej Polskiej 
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Elżbieta Siudaj-Pogodska – dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Koninie 
Szymon Pawlicki – aktor, działacz opozycyjny, uczestnik strajku w Stoczni Gdańskiej 
Lech Stefaniak – dyrektor Muzeum Okręgowego w Koninie 
Konrad Białecki – pracownik Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu 
Piotr Gołdyn – wicedyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Koninie – sekretarz 
konkursu 
Ryszard Głoszkowski – emerytowany nauczyciel Liceum w Kleczewie – nieobecny  
Przyznano nagrody w dwóch kategoriach: 
I Gimnazjum: 

 I miejsce – Gimnazjum nr 5 w Koninie, nagrodą był notebook 
 II miejsce - Gimnazjum w Kawęczynie, nagrodą była kamera 
 III miejsce – Gimnazjum w Kazimierzu Biskupim, nagrodą był aparat cy-

frowy 
II Szkoły ponadgimnazjalne: 

 I miejsce – Zespól Szkól Ekonomicznych w Słupcy, nagrodą był note-
book 

Kapituła konkursu podjęła decyzję o nieprzyznawaniu II i III miejsca w kategorii szkoły 
ponadgimnazjalne.  
Fundatorami nagród była firma Avans, która przekazała cztery kamery oraz firma Trans 
– Druk, która przekazała 11 000 zł.  

 

II Historyczny Konkurs Badawczy „Wybory Samorządowe 1990 Roku  
w Mojej Gminie” 

Rok 1990 przyniósł kilka rocznic, w tym 20 rocznicę wyborów do rad miast i gmin 
odrodzonego po latach samorządu terytorialnego. Wiele osób, zrozumiało wówczas, że 
nadszedł czas i możliwość decydowania o swoim losie, o swoim regionie. Niezwykle 
aktywnie, do wyborów samorządowych przygotowywały się lokalne Komitety Obywatel-
skie „Solidarność”. W wielu przypadkach, potrzeba zmian w społeczeństwie była tak 
silna, że nastąpiła zmiana społeczno-polityczne i działacze wywodzący się z bloku soli-
darnościowego przejęli władzę w samorządach terytorialnych. 

To istotne w dziejach najnowszych Polski wydarzenie nie zawsze jest właściwie 
eksponowane w nauczaniu historii. Aby zmienić ten stan rzeczy Towarzystwo Samo-
rządowe oraz Ośrodek Nauczycieli w Koninie ogłosili konkurs dla uczniów szkół gimna-
zjalnych i ponadgimnazjalnych, którego celem było choć w pewnej mierze odtworzenie 
wydarzeń z roku 1990, a więc kampanii wyborczej do samorządu terytorialnego, prze-
biegu wyborów i działań w pierwszej kadencji radnych, ze szczególnym uwzględnieniem 
działaczy Komitetów Obywatelskich „Solidarność”. 

Podobnie jak w przypadku poprzedniego konkursu prace oceniła specjalna Kapi-
tuła Konkursowa, której przewodniczył Ireneusz Niewiarowski –Prezes TS. 
Konkurs składał się z dwóch etapów. Etap pierwszy rozpoczął się we wrześniu 2010 
roku, a skończył się 31 stycznia 2011 roku. Etap zakończył się wyłonieniem dziesięciu 
najlepszych prac i dopuszczeniem ich do finału, który zaplanowany jest w maju 2011 
roku.  

 
Pomoc w potrzebach edukacyjnych młodego pokolenia 
 

Fundusz Stypendialny. Znaczne różnice w dostępie do edukacji oraz wzrost potrzeb 
edukacyjnych młodego pokolenia stały się głównymi przesłankami do zainicjonowania w 
lipcu 2000 roku przez Prezesa Towarzystwa Samorządowego FUNDUSZU STYPEN-
DIALNEGO.  
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Jego zadaniem jest wyłonienie grupy najzdolniejszych uczniów, aktywnie uczestniczą-
cych w życiu swoich środowisk, będących jednocześnie w trudniej sytuacji materialnej i 
przekazanie im pomocy finansowej w formie stypendium naukowego.  

Na wykształcenie dość powszechnie spogląda się jak na inwestycję. Z tej perspektywy 
im wyższy poziom wykształcenia, im lepsza uczelnia ukończona tym większe szanse na 
dobrą pracę, lepsze zarobki, większa karierę. Oczywiście idealnie byłoby, gdyby każdy 
mógł osiągnąć wyższe wykształcenie jak najlepszej jakości.  Niestety zdobywanie grun-
townej i wszechstronnej wiedzy wymaga dzisiaj poważnych nakładów finansowych. 
Zróżnicowanie w dostępie do edukacji z powodów ekonomicznych dotyka duże grono 
osób a w szczególności zamieszkałych na terenach wiejskich. Bez dodatkowego 
wsparcia wiele z tych osób nie mogłoby kontynuować edukacji. 

Celem programu jest wyrównanie szans edukacyjnych zdolnym, aktywnym, ale gorzej 
sytuowanym uczniom. Realizujemy go poprzez promowanie młodych talentów, uczniów 
twórczych, pragnących robić więcej dla własnego doskonalenia i rozwoju. Ma on służyć 
przede wszystkim uczniom uzdolnionym, którzy wymagają pomocy finansowej.  

Obszar działania funduszu to powiaty: koniński, kolski, słupecki, turecki, wrzesiński oraz 
część powiatu gnieźnieńskiego. Odbiorcami naszego funduszu są uczniowie szkół 
średnich, w wyjątkowych przypadkach, gdy życzą sobie tego darczyńcy (np: samorzą-
dy) gimnazjaliści, uczniowie szkół podstawowych oraz studenci Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Koninie. Powołana Komisja Stypendialna rozpatruje wnioski nad-
syłane do funduszu stypendialnego. Ostateczną decyzją o przyznaniu stypendiów po-
dejmuje Kapituła Funduszu Stypendialnego.  

Od początku istnienia Fundusz przyznał łącznie 1 674 stypendia. 

   rok szkolny            przyznane stypendia 

2000/2001                         133 

2001/2002                         168 

2002/2003                         143 

2003/2004                         185 

2004/2005                         130 

2005/2006                         156 

2006/2007                         142 

2007/2008                         157 

2008/2009                    173 

2009/2010                          157 

2010/2011                          130 

 

Na rok szkolnym 2010/2011 przyznano łącznie 130 stypendiów.  
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PODZIAŁ STYPENDIÓW NA 2010/2011 
PRZYZNANYCH W RAMACH POSZCZEGOLNYCH PROGRAMÓW 

 

rodzaj 
Przyznane stypendia w ra-

mach programu 

Stypendia Pomostowe 
1 

6 

Stypendia Ćmielewskiego 2 

Współpraca z samorządem 
(Gimnazja) 

49 

Stypendia PWSZ w Koninie  
„Agrafka Agory” 

6  

Stypendia dla szkół średnich 61 

Agrafka Muzyczna 1 

Stypendia specjalne 4 

RAZEM 130 

 

Towarzystwo Samorządowe gromadzi środki finansowe na wspieranie edukacji 
uzdolnionej młodzieży z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Podczas 
kwalifikacji wniosków Kapituła Funduszu Stypendialnego bierze pod uwagę średnią 
ocen, osiągnięcia w olimpiadach, konkursach oraz średni dochód przypadający na jed-
nego członka rodziny. 

Osoby ubiegające się o stypendium musiały spełnić kryteria funduszu, które zapisane 
są w regulaminie: 

- średnia ocen na koniec roku nie mogła być niższa niż 4,7 

- dochód na członka rodziny miesięcznie nie mógł przekroczyć 350,00 zł  

- punktowane były również osiągnięcia (olimpiady, konkursy) i aktywność społeczna 
– za każde zakwalifikowane osiągnięcie i aktywność, 

- uczniom z rodzin niepełnych, bądź osobom przewlekle chorym, niepełnosprawnym 
komisja przyznawała dodatkowo 5 punktów  

 

W realizacji celów funduszu pomagają nam dyrektorzy ponad  40 szkół (współpracujący 
z funduszem stypendialnym), którzy rozpoznają potrzeby potencjalnych stypendystów, 
nadsyłają wnioski do komisji stypendialnej, a następnie koordynują wypłacanie stypen-
diów. Aby stypendia dotarły do najbardziej potrzebujących kwestię wyboru młodzieży 
nominowanej do stypendiów pozostawiliśmy dyrektorom szkół, którzy najlepiej są zo-
rientowani w potrzebach swojego środowiska.  

 Fundusz Stypendialny jest pierwszą tego typu inicjatywą w regionie, jego działa-
nia zmierzają do pobudzenia społecznej ofiarności. Fundusz nie mógłby funkcjonować 
bez zaangażowania wielu podmiotów sektora publicznego i prywatnego, a także bez 
zaangażowania społecznego osób z lokalnych środowisk. Zróżnicowanie udziałowców i 
ich duża liczba jest warunkiem sukcesu i skali przedsięwzięcia, a także jego trwałości. 

Co rok zwracamy się do Firm z prośbą o współfinsowanie stypendiów, całość funduszy 
jakie udaje nam się pozyskać w całości przeznaczane są na wypłatę stypendiów dla 
młodzieży najbardziej potrzebującej. Z naszych środków pokrywane są koszty związane 
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z prowadzeniem sekretariatu funduszu stypendialnego, koszty artykułów biurowych, 
wysyłek, dyplomów itp.  

 Przyznanie takiej ilości stypendiów nie byłoby możliwe gdyby nie DARCZYŃCY. 
Fundusz nie mógłby funkcjonować bez zaangażowania i współpracy z wieloma podmio-
tami sektora publicznego i prywatnego, a także bez zaangażowania społecznego osób 
z lokalnych środowisk. 
 Na realizację programów stypendialnych w roku szkolnym 2010/2011 udało nam 
się zgromadzić kwotę  144 350,00 tysięcy złotych. 
Środki pozyskane: 

a) w ramach akcji 1% -  25 000 zł. 
b) lokalny biznes i samorząd – 63 170 zł 
c) Fundacje: 

 Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości (FEP), w ramach Programu 
Stypendiów Pomostowych. Program jest administrowany przez FEP – 
22 500 zł 

 Fundacja im. Stefana Batorego w ramach Programu Równe Szanse – 
Lokalne Programy Stypendialne – 20 000 zł, z przeznaczeniem na 
wypłatę stypendiów dla uczniów szkół średnich, 

 Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce  program „Agrafka Agory” – 
13 680 

 
Od roku szkolnego 2005/2006 Fundusz Stypendialny Towarzystwa Samorządowego 
objęty został Programem Równe Szanse – Lokalne Programy Stypendialne realizowa-
nym przez Fundację im. Stefana Batorego.  

Program Równych Szans wspiera merytorycznie i finansowo organizacje działające na 
rzecz wyrównywania dostępu do edukacji młodzieży z mniejszych miejscowości                      
i uboższych środowisk, poprzez tworzenie lokalnych programów stypendialnych dla 
młodzieży szkolnej. 

Celem programu jest pomoc w tworzeniu systemu finansowania stypendiów dla mło-
dzieży szkolnej w oparciu o zasoby i aktywność społeczności lokalnej. Przez Fundację 
wspierane są organizacje pozarządowe, które we współpracy z samorządem i miejsco-
wymi przedsiębiorcami podejmują się prowadzenia programów stypendialnych dla mło-
dzieży ze swojego terenu. 

Raz w roku każda z organizacji uczestniczących w projekcie otrzymuje dotację na dofi-
nansowanie programu stypendialnego w wysokości uzależnionej od zebranej lokalnie 
kwoty. Podobnie jak latach ubiegłych, również na rok szkolny 2009/2010 otrzymaliśmy 
dotację w wysokości 20 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów. 

 

Inne programy stypendialne realizowane  
przez Fundusz Stypendialny Towarzystwa Samorządowego 

 

STYPENDIA FUNDUSZU STYPENDIALNEGO TOWARZYSTWA SAMORZĄ-
DOWEGO IM. CZESŁAWA ĆMIELEWSKIEGO 

 
   Dla uczczenia pamięci niedawno zmarłego – wieloletniego nauczyciela i 

wychowawcy kilkudziesięciu roczników uczniów Liceum Ogólnokształcącego                      
w Kłodawie – postanowiono ufundować stypendia jego imienia. Towarzystwo Samorzą-
dowe pozytywnie odniosło się do inicjatywy utworzenia tych stypendiów w  ramach 
FSTS. Stypendia im. Czesława Ćmielewskiego skierowane są dla uczniów Liceum 
Ogólnokształcącego w Kłodawie, pochodzących  z niezamożnych rodzin, a osiągają-
cych dobre wyniki w nauce. Powołano Kapitułę Funduszu z dyrektorem Zespołu na cze-
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le i  3 absolwentami oraz opracowano regulamin przyznawania patronackich stypen-
diów wyłącznie uczniom miejscowego ogólniaka.  

Środki finansowe gromadzone na ten cel pochodzą od absolwentów tegoż liceum, 
darczyńców z Kłodawy oraz FSTS. 

W roku szkolnym 2010/2011 przyznano 2 stypendia. Stypendium jest wypłacane w 
ratach miesięcznych po 200 zł. przez okres 10 miesięcy. 

 
STYPENDIA POMOSTOWE DLA STUDENTÓW 

 

Dzięki naszemu uczestnictwu w Programie Równe Szanse, realizowanemu przez Fun-
dację im. Stefana Batorego, mamy możliwość zgłaszania młodzieży do Stypendiów 
Pomostowych. Młodzież, która otrzymywała stypendium z naszej organizacji ma pierw-
szeństwo w uzyskaniu stypendium. 
Fundusz Stypendialny Towarzystwa Samorządowego po raz trzeci bierze udział w Pro-
gramie Stypendiów Pomostowych. Jest to wspólne przedsięwzięcie Polsko-
Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW), Narodowego Banku Polskiego (NBP), Ban-
ku Pocztowego S.A. (BP S.A.), firmy Polskie Młyny S.A., Banku Gospodarstwa Krajo-
wego (BGK) oraz koalicji lokalnych organizacji pozarządowych przy wsparciu organiza-
cyjnym Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR). Program jest administrowany przez 
Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości (FEP) – www.fep.lodz.pl  
Celem programu jest ułatwienie młodzieży ze wsi i małych miast pokonania wyjątkowo 
trudnej dla niej bariery związanej z rozpoczęciem nauki w szkole wyższej poprzez ufun-
dowanie stypendiów na pierwszy rok dziennych studiów magisterskich. Piata edycja 
Programu realizowana będzie w czterech segmentach.  
Segment II programu skierowany jest właśnie do młodzieży ze szkół objętych progra-
mami stypendialnymi organizacji lokalnych skupionych wokół Fundacji im. Stefana Ba-
torego, Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, którzy zostali przyjęci na    I rok dzien-
nych studiów magisterskich realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym, w 
uczelniach mających uprawnienia magisterskie, pochodzą ze wsi i miast do 20 tysięcy 
mieszkańców, z rodzin o bardzo niskich dochodach oraz osiągają dobre wyniki w nauce 
i spełniają warunki określone w regulaminie.  

W roku akademickim 2010/2011 ze stypendium korzysta 6 osób, wysokość stypendium 
wzrosła to 5 000zł rocznie. 
 

PROGRAMU STYPENDIALNEGO „AGRAFKA AGORY” 
 - PARTNERSKI PROGRAM AKADEMII ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE I 

FUNDACJI AGORY 
 

Stypendia programu „Agrafka Agory” przyznawane są w celu wspierania studentów 
z obszarów wiejskich lub małych miejscowości, osiągających wysokie wyniki w nau-
ce, którzy dla swego rozwoju potrzebuje wsparcia. 

O stypendium mogli ubiegać się studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w 
Koninie oraz osoby pragnące podjąć studia na tejże uczelni,  będący w trudnej sytu-
acji materialnej  i osiągający wysokie wyniki w nauce lub wybitnie uzdolnione w wy-
branym kierunku i jednocześnie zamieszkujący na terenach wiejskich lub małych 
miejscowościach. 

Wysokość jednego stypendium to kwota  3 420,00 i wypłacana jest w  9 ratach mie-
sięcznych od października do czerwca po 380 zł. 

Na rok akademicki 2010-2011 6 studentów z PWSZ otrzymymuje stypendia z pro-
gramu „Agrafka Agory” 

http://www.fep.lodz.pl/
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Koszt wypłaty wszystkich stypendiów to kwota 20 520,00 z tego 13 680, 00 finanso-
wane jest przez  program „Agrafka Agory” a  6 840, 00 przez Towarzystwo Samo-
rządowe. 

 
 

PROGRAM STYPENDIALNY 
OTWARTA FILHARMONIA AGRAFKI MUZYCZNEJ 

 

Otwarta Filharmonia Agrafki Muzycznej to prestiżowy program stypendialny Fundacji 
J&S Pro Bono Poloniae, jedyny tego rodzaju w Polsce, który  istnieje od 2001 roku. W 
bieżącym roku  organizowana jest jego dziewiąta edycja. Program ma na celu pomoc w 
kształceniu młodych i zdolnych muzyków, poprzez wsparcie materialne  i nowatorskie 
 formy edukacyjne  dotychczas im nieznane, a które pozwalają poszerzyć wiedzę i zdo-
być nowe doświadczenia. 

Fundusz Stypendialny Towarzystwa  Samorządowego w Koninie, który współpracuje w 
ramach programu z trzema szkołami muzycznymi: 

Szkoła Muzyczna I i II st. im. J. Paderewskiego w Koninie;  Zespół Państwowych Szkół 
Muzycznych w Gnieźnie; Zespół Szkół Muzycznych im. A. Szelity w Słupcy 
 
Podstawą wyboru stypendystów, którego dokonuje Komisja Stypendialna (złożona z 
członków Rady Programowej Otwartej Filharmonii Agrafki Muzycznej i przedstawicieli 
organizatora), są wyniki z przesłuchań oraz jakość wniosków (min. udokumentowane 
osiągnięcia, brana jest pod uwagę również sytuacja socjalna).  
 
• Forma stypendium 
Komisja Stypendialna przyznaje: 

-  Stypendia Na Dwie Nuty dla 20-30 osób z comiesięczną wypłatą 200 zł przez cały rok 
szkolny oraz możliwością uczestniczenia w bezpłatnych warsztatach muzycznych za-
kończonych koncertem  scenicznym (lub kilkoma),  

-  Stypendia Na Pierwszą Nutę dla 10-15 osób z możliwością uczestniczenia w bezpłat-
nych warsztatach muzycznych zakończonych koncertem, 

-  Stypendia Na Drugą Nutę dla 10-15 osób z comiesięczną wypłatą 200 zł przez cały 
rok szkolny. 

W ramach programu organizowane są nieodpłatne 12-dniowe autorskie warsztaty mu-
zyczne zakończone uroczystym koncertem w jednej z warszawskich sal koncertowych. 
Przy współpracy z profesjonalną tłocznią płyt kompaktowych Fundacja J&S PBP wydaje 
płytę CD z najlepszymi utworami z koncertu finałowego warsztatów lub innego rodzaju 
wydarzenia artystycznego.  

 
Towarzystwo samorządowe rekomendowało 3 osoby do stypendium, z tego jedna oso-
ba otrzymała Stypendium Na Pierwszą Nutę. 

 

INNE DZIAŁANIA TOWARZYSTWA SAMORZĄDOWEGO 

1% 

W celu pozyskania 1% podatku wydrukowaliśmy i rozprowadziliśmy 75 tys. ulotek 
oraz  400 plakatów, zakupiliśmy i powieliliśmy  5 tys. płyt z programem PIT.  

Insert ulotek w „Przeglądzie Konińskim”, „Kurierze Konińskim”, „Życiu Konina” gaze-
cie ODN-u. Insert płyt w „Przeglądzie Konińskim”. Zamieszczenie banera na lokalnych 
stronach internetowych. Informacja w telewizji kablowej Koło Wysłanie kilkaset e-maili. 
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Wszystkie szkoły oraz wybrane samorządy uczestniczące w Funduszu Stypendial-
nym zamieściły na stronach internetowych baner z odnośnikiem na stronę Towarzystwa 
Samorządowego. W sumie zebraliśmy 25 998,50 zł. Pozyskane środki przeznaczyliśmy 
na Fundusz Stypendialny. 
 

Udział w akcjach Konińskiego Banku Żywności  

Towarzystwo Samorządowe jest współzałożycielem Konińskiego Banku Żywno-
ści, który przeprowadza liczne akcje i prowadzi stałe przedsięwzięcia związane z pomo-
cą charytatywną osobom potrzebującym wsparcia żywnościowego.   

Członkowie Towarzystwa Samorządowego  uczestniczyli między innymi w „Po-
wszechnej Przedświątecznej Zbiórce Żywności” i ogólnopolskiej akcji „Pogotowie Św. 
Mikołaja” oraz realizowali program pomocy unijnej. Do najaktywniejszych należą człon-
kowie z gmin: Babiak, Chodów, Dąbie, Grzegorzew, Kłodawa, miasto Koło, Malanów, 
Przedecz, Turek, Rzgów, Sompolno, Ślesin. 

W 2010 roku rozprowadzono 1 619 409 kg żywności (o wartości 5 095 276 zł).  
 

Wydawanie gazetek lokalnych 

Członkowie Towarzystwa Samorządowego wydają cyklicznie lub pojedyncze egzempla-
rze gazetek lokalnych w formie papierowej i elektronicznej: Grzegorzew (Gazeta Samo-
rządowa), Dąbie, Kłodawa, Przedecz (Echo Przedcza), Sompolno i  Wilczyn (nie regu-
larnie). 

 

Działania terenowe 

 Działalność Koła Strzeleckiego LOK nr 9 przy Towarzystwie Samorządowym w 
Słupcy. 

Powiat koniński 

 Działalność Funduszu Stypendialnego w szkołach podstawowych gminy Rzgów, 

 Udział w unijnym programie pomocy żywnościowej PEAD wspólnie z Bankiem 
Żywności w Koninie, 

 Pomoc powodzianom wspólnie z Bankiem Żywności w Koninie, 

 Udział w akcji "Pogotowie św. Mikołaja" wspólnie z Bankiem Żywności w Koninie, 

 Udział Władysława Wojtulewicza w spływie kajakowym stanowiącym promocję 
Wielkiej Pętli Wielkopolski jako najlepszego szlaku wodnego dla kajakarzy (2 ma-
ja).  

 KONKURS HISTORYCZNY - Dzieje Skulska  
W dniu 8 lutego 2010 roku w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Skulsku odbył się 
konkurs „Dzieje Skulska”. Organizatorami konkursu byli: Gimnazjum im. Jana 
Pawła II w Skulsku, Henryk Buszkiewicz,  Gminne Koło Towarzystwa Samorzą-
dowego w Koninie, Radny Powiatu Konińskiego Andrzej Operacz.  Uczestnicy 
musieli wykazać się znajomością dziejów Skulska i okolic, gwary ochweśnickiej 
oraz w artykule prasowym zachęcić do odwiedzenia gminy Skulsk.   

Powiat kolski 

 Cykliczne posiedzenia Zarządu Powiatowego z dyskusjami  m.in. na tematy: 

- sytuacji w rolnictwie (stanowisko) 

- sytuacji w służbie zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w kolskim 
szpitalu (stanowisko) 
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Specjalne rozszerzone posiedzenia zarządu powiatowego i Klubu radnych po-
wiatowych Towarzystwa Samorządowego z dyrekcją i pracownikami Samodziel-
nego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole . 

 Koncert Charytatywny inaugurujący  Akcję "Pogotowie św. Mikołaja" w Dąbiu. 

 Spotkania opłatkowe w gminach / podsumowania roku. Życzenia świąteczne pu-
blikowane  w prasie lokalnej, stronach internetowych, planszach reklamowych te-
lewizji kablowej. 

  partnerstwo Towarzystwa Samorządowego w Kole przy projekcie „My Kobiety!”- 
Projekt jest realizowany w okresie od 01.07.09 – 30.06.10 na terenie miasta Koła 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 Wsparcie imprez lokalnych, na rzecz których ufundowano nagrody od Towarzy-
stwa Samorządowego:  

- Nagrody na imprezy sportowe w mieście Kole 

- imprezy sportowe w Szkole Podstawowej w Kalenii Małej (gmina Chodów). 

 Prowadzenie od pięciu lat akcji „chleb” w gminie Kłodawa (pomoc ubogim rodzi-
nom). 

 Współorganizacja z Urzędem Miejskim w Kole akcji bezpłatnych badań profilak-
tycznych w zakresie "Profilaktyki rajka jelita grubego", oraz kierunkowego bada-
nia dla mężczyzn celem oznaczenia poziomu PSA oraz  w czerwcu badań z za-
kresu profilaktyki schorzeń układu oddechowego dla mieszkańców z terenu po-
wiatu kolskiego. (maj 2010) 

 

Powiat turecki: 

 Propagowanie akcji 1% Styczeń, luty, marzec, kwiecień 2010: 

-  dystrybucja ulotek w zakładach pracy, marketach na deptakach spacerowych, 

-  ogłoszenie w prasie, 

- zamieszczenie baneru o 1 % na stronach: www.turek.net.pl; www.ts.turek.pl  

 Udział w Dożynkach Gminnych i Powiatowych – sierpień/wrzesień 2010 r. 

 Uczestnictwo i reprezentacja w uroczystościach  typu: „Orlik” ,” Barbórka”. 

 Propagowanie konkursu „Bohaterowie są wśród nas” w szkołach Turku i powiatu 
tureckiego. Jesień 2009 r. 

 Akcja „ Podziel się Posiłkiem”  w Turku – zebranie 1800 kg żywności - wrzesień.   

 Akcja „ Pogotowie Św. Mikołaja” . Rozdysponowane na paczki dla rodzin nie za-
możnych - grudzień. 

 Przeprowadzenie ankiety dla koła miejskiego pt. „warunki życia mieszkańców i 
kierunki rozwoju miasta Turku 2009 r.”. Badanie z dziedziny : socjologia, bardzo 
przekrojowe. Grupa ankietowanych: 300 osób, 19 ankieterów.  Opracowanie i 
prezentacje przygotował Michał Fortuniak. Prezentacja miała miejsce 9 lutego 
2010 roku. 

 Daty zebrań zarządu powiatowego w Turku: 23.10., 03.11., 24.11., 08.12.   

 5 marca 2010 r. odbył się Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Towarzystwa Samo-
rządowego w Turku. Podczas zjazdu wybrano nowy zarząd oraz podjęto uchwałę 
w sprawie XX-lecia wyborów i działalności samorządów gmin w Polsce. 

 Całorocznie obsługa beneficjentów FPNP i Urzędu ds. Kombatantów. 

 Pomoc w wypełnianiu wniosków do ARiMR (zaangażowanie stażystki od kwietnia 
2010) 

http://www.turek.net.pl/
http://www.ts.turek.pl/
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Spotkania Zarządu i Zjazd Wojewódzki 
 
Zarząd główny TS obradował sześć razy w styczniu, kwietniu, czerwcu, lipcu, 
sierpniu i w grudniu.  

1. Podczas pierwszego zebrania, 14 stycznia 2010 roku, omówiono między innymi: 

 propozycja uczczenia 20-lecia samorządu – Komitety Obywatelskie. 

 uzupełnienie członków Rady Programowej: Jadwiga Kujawińska, Filip Kaczmarek, 

 udział w sesjach noworocznych w Kole i w Malanowie (15.01.2010), 

 propozycje działań członków Zarządu TS w 2010 roku. 

 kampania 1% w 2010 roku. 
 
2. Podczas zebrania w dniu 14 kwietnia 2010 roku omówiono:  

 20 – lecie samorządu – autor monografii – Piotr Gołdyn zadeklarował, że do lipca 

zostanie przygotowany materiał do tzw. „pierwszego czytania”. Druk monografii 

wstępnie zaplanowano na wrzesień. 

 Informacja o konkursie „Bohaterowie są wśród nas”. Wszyscy uczestnicy otrzymali 

krótka notatkę z przeprowadzonego wspólnie z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczy-

cieli w Koninie konkursu, o którym mowa powyżej. Prezes Ireneusz Niewiarowski 

poinformował, o tym, że została złożona wstępna deklaracja odnośnie kontynuacji 

konkursu.  

 Relacja ze Zjazdu powiatowego w Turku, podczas którego został wybrany nowy 

Prezes – Mirosław Mękarski. Informacja o przeprowadzonych działaniach ( zostały 

zorganizowane spotkania, ostanie odbyło się w Tuliszkowie, podczas spotkania 

rezygnacją z funkcji złożył Stanisław Drzewiecki, nowym prezesem został Zenon 

Matuszewski. Spotkaniu uczestniczyło 15 członków spośród 20).  

 Przygotowanie do wyborów samorządowych.  

 Próba dotarcia do młodzieży, zaproponowanie im współpracy. W pierwszej kolej-

ności pomysł zorganizowania konferencji przy uczestnictwie stypendystów i 

uczestników naszych konkursów, a także innych zainteresowanych. Zapropono-

wano dotarcie do młodzieży między innymi przez portale społecznościowe. Dzia-

łanie ma koordynować Maria Nowak – członek zarządu wraz z Pauliną Tarczew-

ską.  

 
3. Podczas zebrania w dniu 7 czerwca 2010 rozpoczęto przygotowania do zjazdu dele-
gatów – 22 czerwca 2010 roku: 

 zatwierdzono program i regulamin zjazdu, 

 podjęto uchwałę nr 1/2010 w sprawie zwołania Zjazdu Delegatów, 

 podjęto uchwałę nr 2/2010 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania meryto-
rycznego z działalności za rok 2009, 

 podjęto uchwałę nr 3/2010 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finanso-
wego z działalności za rok 2009, 

 spotkanie było też okazją do podsumowania zakończonych edycji konkursów 
i działań związanych z 1%.  
 

4. Podczas zebrania w dniu 30 lipca 2010 roku omówiono: 

 20-lecie samorządu – stan prac nad publikacją. 

 Relacja z wydarzeń: 
a) wojewódzki zjazd delegatów – 22 czerwca 2010 roku –rejestracja sprawoz-
dań, 
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b) Fundusz Stypendialny na rok szkolny 2010/2011 - wizytacja z Fundacji Bato-
rego, 
c) utworzenie profilu na Facebooku (Towarzystwo Samorządowe – 
www.facebook.pl). 

 Propozycja działań: 
a) II historyczny konkurs badawczy „wybory samorządowe 1990 roku w mojej 
gminie” –propozycja, 
b) spotkanie z młodzieżą związaną z TS – baza adresowa. 

 
5. Podczas zebrania w dniu 2 września 2010 roku omówiono bieżące działania TS. 
 
6. Podczas zebrania w dniu 10 grudnia 2010 roku omówiono: 

AKTUALNE DZIAŁANIA: 

 II historyczny konkurs badawczy „wybory samorządowe 1990 roku w mojej 
gminie” –przyjmowanie zgłoszeń do końca stycznia 2011. 

 XI Wielkopolski Konkurs Nasza Europa – zgłoszenia i etap szkolny. 

 XVIII Wielkopolski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym – zgłosze-
nia i etap szkolny. 

 Fundusz Stypendialny. 

 Udział członków TS w "Pogotowiu Św. Mikołaja" 
OTWARTY PLAN DZIAŁAŃ NA 2011 ROK: 
a) Wydanie publikacji 20-lecie samorządu – Komitety Obywatelskie. 
b) działania związane z pozyskaniem 1% podatku za rok 2010, 
c) spotkania noworoczne i inne uroczystości, 
d) Fundusz Stypendialny, 
e) Działania z młodzieżą związaną z TS. 
f) konkursy młodzieżowe: 

 XVIII edycja Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, 

 XII edycja Konkursu Nasza Europa, 
g) współpraca przy projekcie KSS: Fundusze Sołeckie – szansą dla wsi, 
h) możliwości grantowe, 

 
W dniu 28 grudnia 2010 roku odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe w Koninie 
członków Zarządu Towarzystwa Samorządowego z wójtami, burmistrzami oraz radnymi 
powiatowymi. Dyskutowano nad propozycjami: 

 wydawania gazetki/biuletynu TS. 

 organizacji konwentu wójtów TS, 

 „Seniorzy”. 
 
 

Zjazd Wojewódzki w dniu 22 czerwca 2010 w Koninie związany był z obowiązkiem 

zatwierdzenia rocznych sprawozdań merytorycznego i finansowego organizacji pożytku 
publicznego za 2009 rok. 

INFORMACJE FINANSOWE 
 
Ogólna informacja o przychodach, źródłach finansowania i strukturze wydatków 
w 2010 roku 
 
Struktura zrealizowanych przychodów wg rodzajów i źródeł 
 

Lp. Wyszczególnienie Przychody za rok obrotowy 

Kwota % struktury 

 Przychody razem: 238 169,10 100 
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 Z tego   

1. Przychody działalności statutowej, w tym: 
 
a) przychody z działalności statutowej pożytku 

publicznego (darowizny osób fizycznych) 
b) pozostałe 

184 134,54 
 

26 164,70 
 

157 969,84 
 
 

77,31 
 

10,99 
 

66,32 

2. Inne przychody statutowe, w tym: 
a) dotacje 
b) subwencje 
c) pozostałe 

51 426,13 
51 426,13 

 

21,59 
21,59 

3. Przychody działalności statutowej pożytku pu-
blicznego, w tym: 
a) działalności odpłatnej 

0,00 0,0 

4. Pozostałe przychody 2 608,43 1,10 

5. Przychody finansowe 0,00 0,0 

6. Zyski nadzwyczajne 0,00 0,0 

 
Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów 
ogólnoadministracyjnych 

 
L.p. Wyszczególnienie Koszty za rok 

Poprzedni 2009r.: Obrotowy 2009r.: 

Kwota % struktury Kwota % struktury 

I. Koszty razem: 254 611,97 100 243 941,41 100 

 Z tego:     

1. Koszty realizacji po-
szczególnych zadań 
statutowych działal-
ności tradycyjnej oraz 
realizacji działalności 
pożytku publicznego: 
a)wypłata stypen-
diów, organizacja 
konkursów 

207 631,45 
 
 
 
 
 

207 631,45 

81,54 
 
 
 
 
 

81,54 

185 306,56 
 
 
 
 
 

185 306,56 

75,96 
 
 
 
 
 

75,96 

2. Koszty ogólnoadmi-
nistracyjne działalno-
ści statutowej: 
W tym: 
a)zużycie materiałów 
i energii, 
b)usługi obce 
c)podatki i opłaty, 
d)wynagrodzenia 
oraz ubezpieczenia 
społeczne, 
e)pozostałe 
f) amortyzacja 

46 980,52 
 
 
 
 

1 957,49 
 

20 486,13 
1 341,50 

22 754,40 
 
 

441,00 
0,00 

18,45 
 
 
 
 

0,77 
 

8,05 
0,53 
8,94 

 
 

0,16 
0,00 

58 296,02 
 
 
 
 

3 163,05 
 

23 752,62 
1 326,00 

27 888,75 
 
 

2 165,60 
0,00 

23,90 
 
 
 
 

1,30 
 

9,74 
0,54 

11,43 
 
 

0,89 
0,00 

3. Koszty finansowe 41,48 0,01 13,09 0,01 

4. Pozostałe  0,00 0,00 325,74 0,13 
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Informacja o odpłatnych świadczeniach realizowanych w ramach celów statuto-
wych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń 
 
Przychody z odpłatnych świadczeń realizowanych w ramach działalności statutowej 
odpłatnej pożytku publicznego w 2010 r. wynosiły 0 zł 
 
Koszty realizacji tych świadczeń wynosiły 0 zł 
 
Informacja o wynagrodzeniach   
Razem: 32 844,85 zł 
w tym: 4 349,90 składki ZUS 
 
Wynagrodzenia pracowników 
Wynagrodzenie oraz ubezpieczenie społeczne łącznie:  26 103,28 zł 
Pracownik TS w 2010roku nie otrzymał nagród finansowych ani premii. 
 
Wynagrodzenia członków zarządu i innych organów organizacji 
Członkowie organów statutowych TS nie pobierają wynagrodzenia z tytułu wykonywa-
nych funkcji. Nie pobierają także nagród, premii i innych świadczeń. 
 
Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło 
Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie i umów o dzieło: 11 091,47 zł 
 
Wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie przy działalności gospodarczej lub kieru-
jących nią: 
Nie dotyczy – TS nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 
Informacja o udzielonych przez organizację pożyczek pieniężnych 
Nie dotyczy – TS w 2010 roku nie udzielało żadnych pożyczek. 
 

Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych 
Nie dotyczy – TS w 2010roku nie miało lokat bankowych. 
 

Wartość nabytych akcji, obligacji, udziałów 
Nie dotyczy – TS w 2010 roku nie nabywało, nie zbywało i nie posiadało żadnych akcji, 
obligacji, udziałów. 
 

 

Nabyte środki trwałe oraz nieruchomości 
Nie dotyczy – TS w 2010 roku nie nabywało środków trwałych ani nieruchomości. 
 

Wartość aktywów i zobowiązań 
Suma aktywów na 31 grudnia 2010 roku: 18 732,51 zł 
Suma zobowiązań na 31 grudnia 2010 roku: 4 504,82 zł 
Informacje o rozliczeniach organizacji z tytułu zobowiązań podatkowych oraz o 
składanych deklaracjach podatkowych 
TS jest zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych. W związku z tym nie jest 
składana deklaracja CIT-2 a jedynie roczna deklaracja CIT-8. 
 

Informacja o przeprowadzonych kontrolach 
W 2010 roku w TS nie przeprowadzano żadnych kontroli. 
 
Informacja o rozliczeniach organizacji z tytułu zobowiązań podatkowych oraz o 
składanych deklaracjach podatkowych 
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1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (od wynagrodzeń i umów zlecenia) odpro-
wadzany jest na bieżąco, zgodnie ze składana miesięcznie deklaracją PIT-4.  

  Zobowiązanie z tego tytułu na 31.12.2010 r. wynosiło 0,00 zł.  
  Zobowiązanie na 31.12.2010 r. z tytułu składek ZUS – 0,00 zł. 

2. TS jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. W związku z tym nie 
jest składana deklaracja CIT-2 a jedynie roczna deklaracja CIT-8 


