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Data zamieszczenia sprawozdania 2017-07-11

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     WIELKOPOLSKIE

Gmina M. KONIN

Powiat M. KONIN

Ulica ZOFII URBANOWSKIEJ Nr domu 8 Nr lokalu 

Miejscowość KONIN Kod pocztowy 62-500 Poczta KONIN Nr telefonu 632437580

Nr faksu 632437580 E-mail biuro@ts.konin.pl Strona www ts.konin.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2004-12-17

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 31016777000000 6. Numer KRS 0000031926

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Ireneusz Niewiarowski prezes zarządu TAK

Ireneusz Kolenda wiceprezes zarządu TAK

Maciej Dąbrowski skarbnik TAK

Tadeusz Słodkiewicz sekretarz TAK

Mirosław Mękarski członek zarządu TAK

Maria Nowak członek zarządu TAK

Jan Nowak członek zarządu TAK

Andrzej Nowak członek zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Katarzyna Szczap przewodnicząca TAK

Karol Lewandowski członek TAK

Waldemar Tubacki członek TAK

TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE W KONINIE

Druk: MPiPS 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1) działanie na  rzecz rozwoju samorządu terytorialnego, gospodarczego i 
zawodowego oraz decentralizacji państwa, 
2) wypracowanie  zasad  współdziałania i form  dalszej  integracji  
środowisk samorządowych, 
3) szerzenie i popularyzowanie idei samorządności, 
4) tworzenie  więzi  lokalnych  integrujących  społeczności  gmin,  
powiatów i całego 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 zrzeszonych 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 
życiowej 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 przyrodniczego,
20)  działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie 
lub  finansowo 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 wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 roku, 
poz. 873) w zakresie realizacji, określonych ustawą, zadań publicznych.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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1) propagowanie, wspomaganie i prowadzenie działalności szkoleniowej i 
edukacyjnej w zakresie wiedzy samorządowej i obywatelskiej środowisk 
lokalnych również w kontekście integracji europejskiej, m. in. poprzez 
organizowanie konkursów dla młodzieży,
 2) opiniowanie projektów przepisów prawnych oddziałujących na poziom 
i efektywność społeczno – kulturalnych jak i gospodarczych warunków 
życia mieszkańców, 
 3) wypracowanie opinii i przekazywanie informacji dotyczących  
gospodarki finansów i ustawodawstwa, 
 4) rozwijanie współpracy i kontaktów między społecznościami lokalnymi a 
ich reprezentantami w ciałach przedstawicielskich,
 5) wspieranie terenowych inicjatyw społecznych,
 6) tworzenie funduszy stypendialnych,
 7) prowadzenie działalności wydawniczej i kulturalnej,
 8) wspieranie lub popieranie kandydatów do organów 
przedstawicielskich,
 9) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb mieszkańców do 
organów samorządowych jak i administracji rządowej oraz innych 
organizacji i instytucji,
10) inicjowanie i podejmowanie czynności zapewniających stałe 
doskonalenie dalszego rozwoju i umacnianie samorządności,
11) wspieranie i współdziałanie z organizacjami charytatywnymi,
12) organizowanie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, 
konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
13) propagowanie zdrowego trybu życia,
14) gromadzenie informacji o rynku pracy, problemach i potrzebach 
dotyczących zasobów pracy [ludzi] i pracodawców, współpraca 
międzysektorowa, ułatwianie dostępu 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 aplikacji o środki strukturalne i przedakcesyjne,
21) prowadzenie poradnictwa obywatelskiego.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Informacje na temat posiedzeń Zarządu Wojewódzkiego

• 16 lutego 2016 roku obradował Zarząd Wojewódzki TS w biurze powiatowym w Kole. Omówiono 
wiele ważnych działań w tym promocję w celu pozyskania 1% na działalność funduszu stypendialnego. 
Zwrócono uwagę na możliwości rozwoju i promocji organizacji, poprzez rozważenie partnerstwa w 
projekcie tworzącym, w gminach wielkopolski, strategie rozwoju sołectwa lub zmieniającym już 
istniejącą wg. nowych zasad (projekt współfinansowany z środków Urzędu Marszałkowskiego). Prezes 
Niewiarowski oraz członek zarządu   Maria Nowak (moderator spotkań ws. strategii) poinformowali, że 
widzą w tym potencjał do wykorzystania przez członków TS. Zachęcono do podjęcia lokalnych działań 
aby w ramach „Odnowy Wsi” włączyć się aktywnie w działania. Jednogłośnie podjęto uchwałę nr 
1/2016 w sprawie trybu wyboru delegatów na zjazdy powiatowe i wojewódzki zjazd sprawozdawczo – 
wyborczy Towarzystwa Samorządowego. Tym samym zobowiązano przedstawicieli gmin i powiatów do 
przeprowadzania wyborów zgodnie z przyjętym harmonogramem: do 15 kwietnia zebrania w Kołach 
Gminnych, do 15 maja zjazdy powiatowe i do 30 czerwca zjazd wojewódzki. 
• 8 lipca 2016 roku odbyło się zebranie Zarządu Wojewódzkiego TS w biurze powiatowym w Kole. 
Podsumowano Zjazd  Wojewódzki oraz przyjęto uchwały w sprawie ukonstytuowania się  Zarządu 
Wojewódzkiego. Komisja Rewizyjna wybrała Przewodniczącą oraz pełnomocnika do podpisywania 
umów z członkami zarządu. W planach działań na 2016 rok znalazły się propozycje powołania 
tematycznych zespołów roboczych jako realizacja przyjętej wcześniej strategii organizacji.
• 26 września 2016 roku odbyło się zebranie Zarządu Wojewódzkiego TS w biurze powiatowym w 
Turku. Obecni członkowie zdecydowali o wystąpieniu z wnioskiem o przyznanie odznaki honorowej za 
zasługi dla  województwa wielkopolskiego przy okazji 20-lecia Banku Żywności w Koninie. Członkowie 
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podjęli się dystrybucji broszury „Jak chleb powszedni” – 20 lat Banku Żywności w Koninie. Wyznaczone 
osoby podjęły się opracowania planu pracy i zasad tworzenia zespołów: 
1. zespół ds. współpracy z LGD i NGO – Magdalena Fabiniak i Maria Nowak
2. zespół ds. młodzieży – Ireneusz Kolenda
3. zespół ds. senioralnych – Tadeusz Słodkiewicz
4. zespół ds. społecznych (działania charytatywne i walka z wykluczeniem) – Sławomir Królak i Olga 
Żaryn
5. zespół ds. oświaty - Mirosław Mękarski
6. zespół ds. kultury i kultury organizacji – Karol Lewandowski, Ewa Sobiecka i Żanetta Matlewska
7. zespół ds. współpracy z samorządami – Andrzej Nowak
8. Zespół ds. gospodarki wodnej i ochrony środowiska – Maciej Dąbrowski
• 17 października 2016 roku odbyło się zebranie Zarządu Wojewódzkiego TS w biurze w Koninie. 
Omówiono działalność i plany zespołów oraz realizowane projekty „Zdolna Wielkopolska” i „Promocja 
KBO”. Poinformowano o organizacji grup na Międzynarodowe targi rolnicze Ptak Warsaw Expo w 
Nadarzynie 25-27.11.2016 r. Zapowiedź zbiórki pieniężnej na cmentarzu w Kłodawie oraz informacja o 
prowadzonym Fanpage’u TS.
Ponadto członkowie Zarządu spotykali się nieoficjalnie i uczestniczyli w organizowanych imprezach 
(np.: na uroczystościach finałowych konkursów, na wręczaniu stypendiów i innych lokalnych 
uroczystościach).

Zebrania gminne - wiosna 2016 r.
Zgodnie z postanowieniem Zarządu Wojewódzkiego odbyły się następujące zebrania w Kołach 
Gminnych podczas, których podsumowano działania Kół oraz wybrano nowe władze i delegatów:
Powiat koniński: Golina, Grodziec, Konin, Krzymów, Rzgów, Sompolno, Ślesin i Wierzbinek. 
Powiat turecki: Kawęczyn,  Malanów, Tuliszków Turek gmina i Turek miasto.
Powiat kolski: Grzegorzew i Kłodawa.

Wybory władz powiatowych - wiosna 2016 r.
Powiat Turecki
11 maja w Miejskim Domu Kultury w Turku odbył się Zjazd Powiatowy Sprawozdawczo – Wyborczy z 
udziałem ponad 80 członów. 
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele struktur gminnych: Kawęczyna, Malanowa, Przykony, 
Tuliszkowa, gminy Turek i Turku. Obrady otworzył Prezes mijającej kadencji Mirosław Mękarski, witając 
przybyłych gości, w tym Prezesa TS Ireneusza Niewiarowskiego oraz byłego burmistrza Turku Zdzisława 
Czaplę. Minione cztery lata działalności Towarzystwa podsumował prezes Mękarski. Wspomniał o 
działaniach z młodzieżą gimnazjalną, funduszu stypendialnym, współpracy z Bankiem Żywności, 
spotkaniach towarzyskich i społecznych.
W wyniku przeprowadzonych wyborów Prezesem Powiatowym został Ireneusz Kolenda. Nowy Prezes 
współpracuje z Zarządem w następującym składzie: Roman Jarosik, Jan Nowak, Piotr Gebler, Mirosław 
Mękarski, Zdzisław Czapla, Andrzej Sochacki, Michał Harasny, Karol Mikołajczyk, Waldemar Trojan, 
Zbigniew Ryczyński,  Katarzyna Szczap i Bartłomiej Wiśniewski.
W komisji rewizyjnej znaleźli się: Albin Zańko, Stanisław Kaczmarek, Grzegorz Dzikowski, Wojciech 
Basiński i Agnieszka Jarek.
Na zjazd wojewódzki wydelegowano 28 osób z powiatu tureckiego.

Powiat Koniński
23 maja spotkali się członkowie TS z regionu konińskiego. Celem było podsumowanie działań za lata 
2013-2016 oraz wybór władz powiatowych.  W trakcie spotkania Prezes Waldemar Tubacki przedstawił 
obecnym sprawozdanie. Warto zaznaczyć, że w ciągu ostatnich czterech lat liczba członków wzrosła do 
178. Pojawiło się kilka nowych inicjatyw a członkowie włączali się w różne stałe działania.
Konińskie członkinie od 2015 roku włączają się w działania związane z promocją Konińskiego Budżetu 
Obywatelskiego. Z ich inicjatywy powstał też realizowany w 2016 roku projekt „Zdolna Wielkopolska”. 
W 2016 roku Zarząd Powiatowy TS w Koninie podjął decyzję o powołaniu w ramach Towarzystwa 
Samorządowego Zespołu ds. gospodarki wodnej i ochrony środowiska. Grupę założycielską tworzą: 
Maciej Dąbrowski, Henryk Kryk, Jacek Wysocki.
W trakcie zjazdu dokonano wyboru nowych władz Towarzystwa. Prezesem został Tadeusz Słodkiewicz, 
natomiast członkami zarządu: Waldemar Tubacki, Grzegorz Fabisiak, Antoni Kulczak, Żanetta 
Matlewska, Olga Żaryn, Marcin Krzysztof, Jacek Wysocki, Maciej Dąbrowski, Andrzej Operacz, Henryk 
Kryk, Andrzej Nowak, Grzegorz Matuszak i Sławomir Królak. Wyłoniono również Komisję Rewizyjną: 
Mieczysław Starosta, Ewa Jeżak, Olga Marcinkowska, Marek Jarasiński. Na koniec podjęto uchwały 
dotyczące niedoboru wód w regionie i małej retencji.
Wybrani, podczas zebrań gminnych oraz zjazdu powiatowego, delegaci w liczbie 23 osoby będą 
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uczestniczyli w Zjeździe Wojewódzkim.

Powiat Kolski
24 maja 2016 roku w Grzegorzewie odbył się powiatowy zjazd Towarzystwa Samorządowego. Gościem 
zjazdu był Prezes zarządu wojewódzkiego Ireneusz Niewiarowski. Obradom zjazdu przewodniczył Karol 
Lewandowski. Spotkanie wielu przedstawicieli z różnych gmin było także okazją do dyskusji o 
kierunkach rozwoju stowarzyszenia na najbliższe lata i jego funkcjonowania w życiu samorządowym. 
Delegaci przyjęli przedstawione przez Prezesa Józefa Chudego sprawozdanie za lata 2013-2016 
udzielając absolutorium ustępującemu zarządowi. 
W wyborczej części zjazdu dokonano wyboru władz struktur powiatowych stowarzyszenia. Prezesem 
została Magdalena Fabiniak a do zarządu powiatowego wybrani zostali: Wojciech Chojnowski, Romuald 
Czernicki, Karol Lewandowski, Ewa Ochędalska, Anna Szołajska, Andrzej Sikorski. 
Do składu powiatowej komisji rewizyjnej wybrano: Jolanta Wolanowska, Magdalena Godawa oraz 
Andrzej Majewski.
Na zjazd wojewódzki wydelegowano 12 osób z powiatu kolskiego.

Informacje na temat ostatniego Zjazdu wyborczego
17 czerwca 2016 r.
W Świetlicy Wiejskiej w Kowalach Księżych (gmina Turek) odbył się zjazd sprawozdawczo-wyborczy. 
Uczestniczyło w nim 46 delegatów Towarzystwa Samorządowego z powiatów kolskiego, konińskiego i 
tureckiego. W trakcie zjazdu wojewódzkiego wyłoniono nowe władze. Delegaci zatwierdzili roczne 
sprawozdania merytoryczne i finansowe organizacji pożytku publicznego za 2015 rok.
Prezesem ponownie został Ireneusz Niewiarowski. W skład zarządu weszli: Maciej Dąbrowski, Ireneusz 
Kolenda, Maria Nowak, Jan Nowak, Andrzej Nowak, Mirosław Mękarski i Tadeusz Słodkiewicz. 
Powołano również komisję rewizyjną: Karol Lewandowski, Katarzyna Szczap i Waldemar Tubacki. 
Omówiono również działania TS w ciągu minionych 4 lat, a także wysłuchano prezentacji Macieja 
Dąbrowskiego na temat gospodarki wodnej i zapobiegania skutkom suszy w subregionie konińskim. 
Podjęto również stosowną uchwałę w tej sprawie. Wśród gości znaleźli się: pan Jan Radzimski lekarz 
weterynarii oraz pan Jarosław Felczyński prezes LGD Wielkopolska Wschodnia.

DZIAŁANIA STAŁE ORAZ PODJĘTE INICJATYWY

Wielkopolski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym.
Etapy powiatowe były organizowane: 10 maja w Powidzu, 19 maja Koninie, 24 maja w Grzegorzewie 
oraz 31 maja w Malanowie. Etapy powiatowe odbywały się w 30 powiatach naszego województwa.
Ostatni finałowy etap XXIII Wielkopolskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym odbył się 15
 czerwca 2016 roku w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie. 
55 uczniów przystąpiło  do pisemnego egzaminu sprawdzającego wiedzę o samorządzie terytorialnym. 
Test wyłonił ośmiu uczestników ścisłego finału. Uczniowie odpowiadali na pytania dotyczące 
funkcjonowania najważniejszych organów w Unii Europejskiej, działalności organizacji pozarządowych i 
kompetencji różnych szczebli władz samorządowych. 
 Wszyscy finaliści otrzymali nagrody książkowe a ośmiu najlepszych cenne nagrody rzeczowe: 
smartfony, aparat cyfrowy, przenośne dyski pamięci, MP4, elektroniczna ramka do zdjęć, router ASUS i 
głośniki bezprzewodowe. Głównym sponsorem nagród było Starostwo Powiatowe oraz Rada Powiatu 
Konińskiego. Pozostali darczyńcy: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Urząd Miejski 
w Kórniku, Urząd Gminy Stare Miasto, Urząd Miejski w Koninie, Urząd Gminy w Malanowie, Urząd 
Gminy Kramsk oraz Urząd Gminy w Kole.
Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczniów. W XXIII edycji udział wzięło 1 200 z 82 
gimnazjów, 64 gmin i 30 powiatów. W dotychczasowych edycjach konkursu uczestniczyło 50700 tys. 
uczniów ze 130 szkół. Konkurs przebiegał pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego.
Celem konkursu było przybliżenie młodzieży gimnazjalnej wiedzy z zakresu funkcjonowania samorządu 
terytorialnego oraz zainteresowanie jej ideą samorządności.
Tematyka konkursu:
• samorząd terytorialny i lokalna demokracja
• organizacje pozarządowe w życiu publicznym
• kontekst europejski samorządu

Fundusz Stypendialny
Powołany w lipcu 2000 roku Fundusz Stypendialny Towarzystwa Samorządowego przyznał do końca 
2016 roku łącznie 2288 stypendiów, z czego w roku szkolnym 2015/2016 – 90.
Obszar działania funduszu to powiaty: koniński,  kolski i turecki. Odbiorcami funduszu są uczniowie 
szkół średnich, gimnazjaliści – konkretne osoby wskazane przez darczyńców oraz studenci  Państwowej 

Druk: MPiPS 5



Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. 
Fundusz stypendialny realizuje swoje cele głównie poprzez promowanie młodych talentów, uczniów 
twórczych, pragnących robić więcej dla własnego doskonalenia i rozwoju. Pomaga głównie uczniom 
uzdolnionym, którzy wymagają pomocy finansowej. Realizacja powyższych celów jest możliwa dzięki 
dotacjom i darom od osób fizycznych i prawnych. 
Na realizację programów stypendialnych w roku szkolnym 2015/2016 udało nam się zgromadzić kwotę  
117 750,00 tysięcy złotych.
a) w ramach akcji 1% -  13 000 zł.
b) Fundacje:
• Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości (FEP), w ramach Programu Stypendiów Pomostowych. 
Program jest administrowany przez FEP – 18 750 zł. W roku szkolnym 2015/2016 z programu 
stypendiów pomostowych skorzystało 5 osób (dotychczasowych stypendystów TS), które rozpoczęły 
naukę na pierwszym roku dziennych studiów magisterskich. 
• Fundacja im. Stefana Batorego w ramach Programu Równe Szanse – Lokalne Programy Stypendialne 
– 15 000 zł, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół średnich,
c) lokalny biznes i samorząd, wpłaty indywidualne – 71 000,00 zł
Aby zachęcić stypendystów do działań na rzecz naszej organizacji, zorganizowaliśmy konkurs na projekt 
kartki bożonarodzeniowej. 
W roku szkolnym  2015/2016 stypendium za szczególne osiągnięcia otrzymał Bartosz Śliwicki, uczeń 
trzeciej klasy liceum ogólnokształcącego w Sompolnie, osiągający bardzo dobre wyniki w nauce (śr. 
5,3). Bartosz aktywnie uczestniczy w życiu kulturalno-edukacyjnym Gminy. Został również laureatem w 
jednym z najbardziej prestiżowych Ogólnopolskich Konkursów Wiedzy o Mediach, organizowanym 
przez Instytut Dziennikarstwa na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu 
Warszawskiego, zdobywając w ten sposób staż w radiu RMF oraz indeks wydziału dziennikarstwa. 

Promocja Konińskiego Budżetu Obywatelskiego
Termin realizacji 01.04.2015 – 30.11.2016 r. Kwota 30 tys. zł z budżetu Miasta Konin. Zadanie publiczne 
miało na celu upowszechnianie działań wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz 
rozwój demokracji w zakresie przygotowania i przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej 
oraz edukacyjnej skierowanej do osób związanych z Koninem, wspierającej wprowadzenie Konińskiego 
Budżetu Obywatelskiego na 2017 r. Projekt odwoływał się do zaangażowania i współdziałania 
mieszkańców na rzecz rozwoju miasta w kontekście realizacji inicjatyw finansowanych z budżetu 
partycypacyjnego. Osiągnięcie celu było możliwe dzięki różnorodnym działaniom i akcjom 
promocyjnym w tym spotkania z mieszkańcami, kolportaż ulotek, plakaty, billboardy, film, telebimy, 
reklama w mediach i z wykorzystaniem Internetu. Ostatecznie mieszkańcy złożyli 105 wniosków, a w 
głosowaniu wzięło udział 7066 osób co stanowi trzykrotność z pierwszej edycji KBO. 

„Zdolna Wielkopolska” 
Termin realizacji: 01.04.2016 r. - 31.12.2016 r. Kwota 20 tys. zł z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego. 
Rezultatem projektu była stworzona witryna pod nazwą www.zdolnawielkopolska.pl oraz strona na 
Facebook’u. Uruchomienie portalu informacyjno-promocyjnego stanowiło pierwszą tego typu ofertę 
dla mieszkańców Wielkopolski (w tym artystów, działaczy i animatorów kultury).  Witryna 
współdziałająca z serwisem społecznościowym (Facebook) była swoistym kompendium wiedzy na 
temat twórczości artystów amatorów działających w małych społecznościach lokalnych. Dawała 
możliwość zapoznania się z twórczością nieznanych artystów i była miejscem wymiany doświadczeń i 
inspiracji dla osób uzdolnionych pragnących realizować się w sferze kultury. Do współpracy zaprosiliśmy 
wszystkie instytucje, organizacje pozarządowe i jednostki działające na rzecz kultury z wielkopolskich 
gmin. Działania wzmocnił Partner, Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów. Otwartość i popularność 
użytych kanałów  informacyjnych umożliwiła dotarcie do jak największej liczby odbiorców.

1% - pozyskiwane środki przeznaczamy na Fundusz Stypendialny.
W 2016 roku przeprowadzono następujące działania promocyjne:
• wysyłki informacji drogą e-mailową i pocztą tradycyjną
• promocja poprzez facebook
• program do rozliczania PIT
• bezpłatna usługa rozliczania podatku w biurze
W rezultacie kwota zebrana za 2015 rok to ↓11 892,40 zł., w tym Konin ↓4 169,40 zł, Koło ↓1963,70 
zł, Turek ↓2  020,10 zł, Słupca ↓210,10 zł, inne ↓4 529,10 zł. 

Udział w działaniach Konińskiego Banku Żywności                                                    
Towarzystwo Samorządowe jest współzałożycielem Banku Żywności w Koninie, który przeprowadza 
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liczne akcje i prowadzi stałe przedsięwzięcia związane z pomocą charytatywną osobom potrzebującym 
wsparcia żywnościowego.  Członkowie Towarzystwa Samorządowego  uczestniczyli między innymi w 
akcjach „Pogotowie św. Mikołaja”, „Powszechnej Przedświątecznej Zbiórce Żywności”. Realizacja 
programu pomocy unijnej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, w gminach 
Grzegorzew, Turek, Tuliszków, Ślesin i Rzgów.

29 sierpnia 2016 roku odbyła się uroczystość Jubileuszu Banku Żywności w Koninie. 20-lecie Banku 
Żywności było okazją do podsumowań i podziękowań za pomoc i współpracę ponad 100 osobom w tym 
aktywnym członkom TS. 
Wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski wręczył placówce honorową 
odznakę za zasługi dla województwa wielkopolskiego. 

Konferencje prasowe
Konferencje prasowe. Prezes TS, zorganizował i poprowadził kilka konferencji prasowych w Kole, Turku 
i w Koninie, na których przedstawiano między innymi działania Funduszu Stypendialnego, konkursów 
młodzieżowych oraz inne bieżące inicjatywy i projekty.

Działania wynikające z projektu „Moje miejsce”
W dniach od 28 listopada do 2 grudnia 2016 r. miała miejsce wizyta studyjna w Oslo na temat 
włączania dzieci i młodzieży w procesy decyzyjne / partycypacja dzieci i młodzieży w życiu publicznym. 
Brały w niej udział polskie organizacje pozarządowe działające na rzecz dzieci i młodzieży, które  
realizowały projekty finansowane z programu Obywatele dla Demokracji. Naszą organizację 
reprezentowała Grażyna Sędziak. Celem wizyty było zapoznanie uczestników i uczestniczek z 
praktyczną stroną pracy organizacji i instytucji zajmujących się włączaniem dzieci i młodzież w procesy 
decyzyjne oraz partycypacją dzieci i młodzieży w życiu publicznym. Była doskonałą okazją do 
zapoznania się dobrymi przykładami działań z młodzieżą i rozwiązań stosowanych w Norwegii. 
Imponujące okazały się programy prewencyjne, które zapobiegają przestępczości a jednocześnie 
integrują społeczność w poszczególnych dzielnicach miasta. Z powodzeniem więc stosują w praktyce 
zasadę, że łatwiej zapobiegać niż leczyć gdyż na etapie prewencji nie są potrzebni wykwalifikowani 
specjaliści. To kraj o dużym zaufaniu społecznym i stąd wypływa łatwość nawiązywaniu dialogu oraz 
rzeczywista współpraca szkół, policji, samorządu z lokalną społecznością. 
23 września 2016 r. młodzież z Gimnazjum nr 1 im. Świętego Jana Pawła II w Kłodawie była 
współorganizatorem pikniku podczas którego promowała swój projekt zbuduj z nami „ampt”. Pomysł 
zrodził się podczas trwania projektu „Moje miejsce”. Grupa młodzieży z uporem dąży do realizacji 
zadania wyznaczonego podczas warsztatów. Ma już swoje sukcesy dzięki akcji promocyjnej pomysłu 
zgłoszonego do I edycji Budżetu Obywatelskiego w Kłodawie. Projekt „Moje Miejsce – Kłodawski Park 
Rekreacji, Kultury i Sportu” uzyskał wówczas 494 głosy. Aby zakończyć przedsięwzięcie potrzebna była 
kolejna wygrana.
Obsługa stron internetowych
www.ts.konin.pl 
www.stypendia.ts.konin.pl
www.facebook.com/towarzystwosamorzadowe
www.facebook.com/towarzystwo.turek
www.facebook.com/TSpowiatkolski
www.facebook.com/tskaweczyn
www.facebook.com/Zdolna-Wielkopolska
www.mikolaje.konin.pl
www.facebook.com/KoninskieMikolaje
www.klodawskiecmentarze.pl
www.facebook.com/StaraKlodawa

Zbiórki pieniężne zarejestrowane na http://zbiorki.gov.pl
Renowacja zabytkowych nagrobków lub nagrobków osób zasłużonych. 
Cmentarz w Kłodawie.
Termin: 30 i 31 października oraz 1 listopada  2016 r.
Zebrana kwota 8 056,28 zł
W zbiórce uczestniczyło 48 wolontariuszy.

„Konińskie Mikołaje” 
Od 2015 roku z inicjatywy członkiń TS w Koninie rozpoczęły działalność „Konińskie Mikołaje”. Projekt 
polega na pomocy najuboższym konińskim rodzinom poprzez remont pokoi dziecięcych. Dotychczas 
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wyremontowano 5 pokoi a w 2016 roku jeden. Do akcji włączyło się miasto Konin oraz firmy prywatne 
(Franspol,  PKS, MTBS, MZGOK, PWiK i VOX). Więcej informacji na www.mikolaje.konin.pl 

Działania zespołu ds. gospodarki wodnej i ochrony środowiska
Wszystkie działania opisane są w drukowanej broszurce oraz w specjalnej zakładce utworzonej na 
www.ts.konin.pl

Kalendarium działań:
Udział Prezesa TS w uroczystościach:
• 6 lutego, Boguszyce (gm. Wierzbinek) msza św.  w 10. rocznicę śmierci śp. Pawła Kurza, odsłonięcie 
tablicy upamiętniającej oraz 25-lecie Samorządu Terytorialnego. 
• 13 kwietnia, Kawęczyn, uroczysta sesja Rady Gminy Kawęczyn z okazji 1050 Rocznicy Chrztu Polski.
 
Powiat kolski:
1. Inicjatywy gminnego koła TS w Kłodawie: 
• 30 i 31 października oraz 1 listopada w Kłodawie odbyła się kolejna kwesta pieniędzy na ratowanie 
zabytków cmentarza parafialnego oraz odnawianie grobów osób zasłużonych dla lokalnej społeczności. 
W zbiórce uczestniczyło 48 wolontariuszy. Kwestujący zebrali kwotę 8 056,28 zł,
• październik – renowacja nagrobka Leopolda Płaczkiewicza (†1918) uczestnika Powstania 
Styczniowego 1863 roku,
• utworzenie strony: www.klodawskiecmentarze.pl,
• prowadzenie facebooka https://pl-pl.facebook.com/StaraKlodawa/
• 12 listopada coroczny Rajd Niepodległości, wyjazd do Łodzi.
2. Inicjatywy biura powiatowego w Kole:                                                  
• koordynacja powiatowych działań w corocznych akcjach KBŻ; „Pogotowie św. Mikołaja”, 
„Powszechnej Przedświątecznej Zbiórce Żywności” oraz w programie „Podziel się posiłkiem”. Lata 2016
-2017, to również kontynuacja przez TS i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grzegorzewie 
działań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z 
Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
• AKADEMIA POLIGLOTY 50+" 2016-2017 – koordynacja projektu finansowanego przez Samorząd 
Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 
lata 2014-2020. Udział grupy seniorek z gminy Grzegorzew w półrocznym, bezpłatnym kursie języka 
angielskiego.
• Kurs komputerowy dla seniorów z gminy Grzegorzew w ramach projektu; „e-umiejętności – poznaj 
nowe możliwości”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Wielkopolski Program Operacyjny na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8: 
Edukacja, Działanie 8.2 "Uczenie się przez całe życie".
• 23 września, organizacja spotkania wraz z prezentacja multimedialną dla 70 seniorów seniorów ze 
Stowarzyszenia „Trzecia Zmiana” nt.; historii Miasta Koła w ramach akcji promującej stronę FB „Dawne 
Koło”.
• 26 i 27 listopada grupa 100 osób (seniorów) z Koła i Grzegorzewa, uczestniczyła w wycieczkach 
zorganizowanych przez Towarzystwo Samorządowe do Międzynarodowego Centrum Targowo-
Kongresowego PTAK WARSAW EXPO w Nadarzynie. 
• 7 grudnia w sali świetlicy gminnej w Grzegorzewie, odbyło się doroczne, świąteczne spotkanie 
gminnego Koła Seniorek. TS jako organizację partnerską reprezentował Karol Lewandowski.

Powiat koniński: 
• Spotkania Zarządu Powiatowego w Koninie.

Powiat turecki: 
• Cykliczne zebrania Zarządu Powiatowego w Turku.
• Kawęczyn (Milejów), 10 stycznia 2016 r. - noworoczne spotkanie opłatkowe członków i sympatyków 
Towarzystwa Samorządowego powiatu tureckiego i miasta Turku w liczbie około 130 osób. W trakcie 
uroczystości przeprowadzono zbiórkę pieniężną dla Sebastiana Błaszczyka, który od dzieciństwa ciężko 
choruje na spastyczny niedowład kończyn i potrzebuje stałej opieki. Podczas spotkania opłatkowego 
zebrano 2 500 zł. 
• maj - akcja „Flaga” w Turku.
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

2000

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

zabytkowe pomniki na cmentarzu w Kłodawie

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

podtrzymywanie i 
upowszechnianie tradycji 
narodowej, pielęgnowanie 
polskości oraz rozwój 
świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej

Propagowanie, 
wspomaganie i 
prowadzenie 
działalności 
szkoleniowej i 
edukacyjnej w zakresie 
wiedzy samorządowej i 
obywatelskiej 
środowisk lokalnych 
również w zakresie  
integracji europejskiej,
m. in. poprzez 
organizowanie 
konkursów dla 
młodzieży. Wspieranie 
terenowych  inicjatyw 
społecznych. 
Występowanie z 
wnioskami dotyczącymi 
potrzeb mieszkańców 
do organów 
samorządowych jak i 
administracji rządowej 
oraz innych organizacji i 
instytucji. Inicjowanie i 
podejmowanie 
czynności 
zapewniających stałe 
doskonalenie dalszego 
rozwoju i umacnianie 
samorządności.

85.59.B

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację 
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

pomoc społeczna, w tym 
pomoc rodzinom i osobom 
w trudnej sytuacji 
życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych 
rodzin i osób

Tworzenie funduszy 
stypendialnych. 
Występowanie z 
wnioskami dotyczącymi 
potrzeb mieszkańców 
do organów 
samorządowych jak i 
administracji rządowej 
oraz innych organizacji i 
instytucji. Wspieranie i 
współdziałanie z 
organizacjami 
charytatywnymi. 
Organizowanie pomocy 
ofiarom katastrof , 
klęsk żywiołowych 
konfliktów zbrojnych i 
wojen w kraju i za 
granicą. Gromadzenie 
informacji o rynku 
pracy, problemach i 
potrzebach 
dotyczących zasobów 
pracy [ludzi] i 
pracodawców, 
współpraca 
międzysektorowa, 
ułatwianie dostępu do 
informacji. Promowanie 
równości praw kobiet i 
mężczyzn. Prowadzenie 
poradnictwa 
obywatelskiego.

88.99.Z
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność wspomagająca 
rozwój wspólnot i 
społeczności lokalnych

Propagowanie, 
wspomaganie i 
prowadzenie 
działalności 
edukacyjnej w zakresie 
pozyskiwania wiedzy  
obywatelskiej  
środowisk lokalnych 
również w zakresie  
integracji społecznej, 
m. in. poprzez 
organizowanie szkoleń i 
konferencji dla 
społeczności lokalnej. 
Wspieranie dostępu do 
wiedzy poprzez 
organizowanie 
wyjazdów na szkolenia i 
konferencje. 
Inicjowanie i 
podejmowanie 
czynności 
zapewniających stałe 
doskonalenie dalszego 
rozwoju i umacnianie 
samorządności. 
Prowadzenie 
poradnictwa i 
umożliwienie dostępu 
do wiedzy na temat 
ruchów obywatelskich i 
społecznych  w 
środowiskach 
lokalnych.

94.99.Z

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie 
sprawozdawczym, a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 371,418.28 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 370,198.28 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 1,220.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 0.00 zł

e) Pozostałe przychody 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

61,100.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 64,841.28 zł

0.00 zł

29,815.00 zł

26,970.00 zł

8,056.28 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 233,584.60 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 13,970.65 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 19,820.65 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 11,892.40 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 61,100.00 zł
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 58,969.87 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -210.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 313,950.06 zł 19,820.65 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

311,228.41 zł 19,820.65 zł

1,430.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

1,291.65 zł

0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

1 FUNDUSZ STYPENDIALNY - WYPŁATA STYPENDIÓW 19,820.65 zł

1 FUNDUSZ STYPENDIALNY - WYPŁATA STYPENDIÓW 19,820.65 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych

0.00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)
3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku 
pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w 
organizacji)

1.0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

0.5 etatów

2.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

803.00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0.00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
czy przedstawiciele władz organizacji)

40.00 osób

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0.00 osób

40.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 14,394.96 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

10,994.96 zł

10,994.96 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 3,400.00 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością 
pożytku publicznego

14,394.96 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 14,394.96 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością 
gospodarczą organizacji

0.00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1.zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy)

0.00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

399.86 zł

9.00 osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0.00 osób

9.00 osób

11.00 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

11.00 osób

0.00 osób
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz 
wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1,000.00 zł

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Ireneusz Niewiarowski
Maciej Dąbrowski

06.07.2017 r. Data wypełnienia sprawozdania

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2017-06-30
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