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Data zamieszczenia sprawozdania 2018-07-04

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 TAK

Ireneusz Kolenda Wiceprezes TAK

Maciej Dąbrowski Skarbnik TAK

Mirosław Mękarski członek Zarządu TAK

Maria Nowak członek Zarządu TAK

Jan Andrzej Nowak członek Zarządu TAK

Andrzej Nowak członek Zarządu TAK

Tadeusz Słodkiewicz sekretarz TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE W KONINIE
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1) działania na  rzecz rozwoju samorządu terytorialnego, gospodarczego i 
zawodowego oraz decentralizacji państwa, 
2) wypracowania  zasad  współdziałania i form  dalszej  integracji  
środowisk samorządowych, 
3) szerzenia i popularyzowania idei samorządności, 
4) tworzenie  więzi  lokalnych  integrujących  społeczności  gmin,  
powiatów i całego regionu,
5) tworzenia warunków dla indywidualnego rozwoju mieszkańców,
6) pomocy w potrzebach edukacyjnych młodego pokolenia,
7) działalności wspomagającej pobudzenie i rozwój wspólnot i 
społeczności lokalnych w tym aktywności społecznej i publicznej,
8) współdziałania przy tworzeniu warunków rozwoju gospodarczego 
regionu, wspierania inicjatyw gospodarczych  członków, reprezentowania 
interesów zrzeszonych w nim członków,
9) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 
współpracy między społeczeństwami, 
10) przygotowania i udziału w wyborach do organów przedstawicielskich,
11) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
11a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 
11 b) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania 
świadomości prawnej,
12) działalności charytatywnej,
13) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechniania i ochrony praw dziecka, 
14)  przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, 
14a) rewitalizacji, 
15) ochrony i promocji zdrowia,
16) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających 
bez pracy  i zagrożonych zwolnieniem z pracy, 
17) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
18) upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz 
równych praw kobiet i mężczyzn,
19)  turystyki i  krajoznawstwa,
20) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, 
21)  działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i 
młodzieży, 
22) podtrzymywania, promowania i upowszechniania tradycji i kultury 
narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości 
narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
23) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
24) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
25) upowszechniania ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 
przyrodniczego,
26) działalności na rzecz osób w wieku senioralnym,
27) promocji i organizacji wolontariatu,
28) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka 
regionalnego, 
28 a) działalności na rzecz integracji cudzoziemców,
29) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości; 
30)  upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, 

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Katarzyna Szczap Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Waldemar Józef Tubacki członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Karol Lewandowski członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK
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30 a) udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, 
31) upowszechniania i ochrony praw konsumentów,
32) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,
33) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i 
wojen w kraju i za granicą,
34) 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)                       

1) propagowanie, wspomaganie i prowadzenie działalności szkoleniowej i 
edukacyjnej w zakresie wiedzy historycznej, 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 
w kraju i za granicą 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 oraz 
integracji społecznej,
11) wspieranie i współdziałanie z organizacjami charytatywnymi,
12) organizowanie akcji charytatywnych i zbiórek pieniężnych,
13) działania na rzecz odnowy i konserwacji obiektów zabytkowych i 
historycznych w tym grobów i pomników, przydrożnych kapliczek,
14) organizowanie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, 
konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
15) propagowanie zdrowego trybu życia,
16) zbieranie i gromadzenie informacji o rynku pracy, problemach i 
potrzebach dotyczących zasobów pracy [ludzi] i pracodawców, 
współpraca międzysektorowa, ułatwianie dostępu do informacji,
17) organizowanie różnych form wypoczynku i imprez integracyjnych,
18) udzielanie wsparcia finansowego oraz merytorycznego w 
przygotowaniu aplikacji o środki krajowe, fundusze europejskie i inne 
programy zagraniczne,
19) prowadzenie poradnictwa obywatelskiego,
20) propagowanie, wspomaganie i prowadzenie działalności promocyjnej, 
szkoleniowej i edukacyjnej w zakresie tradycji i kultury narodowej, kultury 
fizycznej i sportu, środowiska naturalnego i rozwoju turystyki, równości 
praw kobiet i mężczyzn oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
21) współpracę i wymianę międzynarodową,
22) organizowanie współpracy międzypokoleniowej w tym wolontariatu 
oraz tworzenie spółdzielni socjalnych.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

Informacje na temat posiedzeń Zarządu Wojewódzkiego

20 stycznia w Koninie spotkali się członkowie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej TS aby podsumować 
poprzedni rok i zaplanować działania na 2017 rok.

Druk: MPiPS 3



1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Organizacja zgłasza swoje kandydatury do różnych ciał przedstawicielskich, i tak członek TS z Goliny, 
Antoni Kulczak, zasiada w Powiatowej Radzie Rynku Pracy w Koninie (kadencja 2017-2020). Zgłoszono 
kandydata (Tomasz Czarny) do Ministerstwa Cyfryzacji do Rady IIP (Rada Infrastruktury Informacji 
Przestrzennej). Zgłoszono kandydaturę (Olga Żaryn) do Konińskiej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego na lata 2017-2020.
Maciej Dąbrowski przedstawił imponującą relację z działań zespołu ds. gospodarki wodnej i ochrony 
środowiska o czym na bieżąco można śledzić również na naszej stronie internetowej. Pozostali 
członkowie zespołów przedstawili swoje plany działań na 2017 rok.
Na spotkaniu poruszono również sprawy ostatnio przyjętych ustaw w tym o reformie oświaty oraz 
dyskutowano o procesie centralizacji państwa. Za stosowane uznano odniesienie się do obecnej 
sytuacji i przyjęcie stanowiska TS jako organizacji, która w swej działalności troszczy się o dobro 
społeczeństwa obywatelskiego i dba o rozwój demokracji.
Biuro TS w Koninie aktywnie uczestniczy w konkursach grantowych a pracownicy biorą udział w 
inspirujących warsztatach przygotowujących do rozwoju, kreacji i aplikacji.

19 września w Kole członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej podsumowali dotychczasowe działania i 
wsyłuchali relacji biur terenowych. Wśród bieżących tematów znalazł się Fundusz Stypendialny, w 
którym zaplanowano na rok szkolny 2017/2018 ok. 66 stypendiów. Prezes poinformował o efektach 
zbiórki 1%. Członkowie Zarządu zdecydowali o kontynuacji konkursu samorządowego w nowym roku 
szkolnym. Rozmawiano również o realizowanych projektach: „Młodzieżowe inspiracje” i „Promocja 
Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 r.”. O działalniach Zespołu ds. gospodarki wodnej i 
ochrony środowiska poinformował Maciej Dąbrowski, który uczestniczył w spływie kajakowym szlakiem 
Wielkiej Pętli Wielkopolski z Koła na Bulwary Nadwarciańskie w Koninie a 5 września w Poznaniu brał 
udział w Konferencji informacyjno - konsultacyjnej dotyczącej projektu Planu przeciwdziałania skutkom 
suszy w regionie wodnym Warty wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

13 listopada w Turku członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej omówili efekty działań projektu
„Młodzieżowe inspiracje” w gminach Golina, Kłodawa i Malanów. Rozmawiali o pozytywnych efektach 
kończącego się projektu „Promocja Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 r.” i rosnącej liczbie 
mieszkańców zainteresowanych budżetem obywatelskim. W dniach 29-30 września odbyła się zbiórka 
„Podziel się posiłkiem” w Koninie, Kole, Turku, Słupcy i Kazimierzu Biskupim. Akcja Banku Żywności w 
Koninie z firmą Danone, w którą właczyli się działacze TS w terenie. Wielkim sukcesem zakoćzya się się 
IV kwesta zorganizowana przez członków Koła Gminnego TS na kłodawskim cmentarzu w dniach 29 i 31
 października oraz 1 listopada. Wartość dotychczasowych działań wynosi 63 500 zł, w kwestach brało 
udział 73 wolontariuszy. Zebrana kwota: 7 864,77 zł. Prezes poiformował o wielkim wyróżnieniu przez 
członkowów Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu, którzy właczyli go do grona Kawalerów 
Orderu Uśmiechu. Zebrani dyskutowali o propozycji legislacyjnej związanej z wyborami 
samorządowymi w 2018 roku oraz przygotowaniem TS do utworzeniu komitetu wyborczego. Prezes 
poiformował o nowej formule akcji „Pogotowie św. Mikołaja" gdzie zaplanowano pomoc dla seniorów.

SPOTKANIA TS DOT. WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH 
1 marca w Turku i 28 lipca w Kole, odbyły się spotkania przedstawicieli Towarzystwa Samorządowego z 
trzech powiatów, które dotyczyły określenia dalszych kierunków rozwoju organizacji oraz realizacji 
przyjętego w styczniu - planu działań TS na 2017 rok. Na spotkaniach poruszono również sprawy 
wprowadzonej ustawy o reformie oświaty oraz dyskutowano o procesie centralizacji państwa i 
planowanych zmianach w ordynacji samorządowej.
Uczestnicy spotkania zgodnie przyznali, że TS powinno pozostać organizacją, która w swej działalności 
troszczy się przede wszystkim o dobro społeczeństwa obywatelskiego i dba o rozwój demokracji na 
szczeblu lokalnym. 

Informacje na temat ostatniego Zjazdu wyborczego
30 czerwca 2017 r.
W Świetlicy Wiejskiej w Grzegorzewie odbył się coroczny Zjazd Delegatów TS. Zatwierdzono roczne 
sprawozdania merytoryczne i finansowe organizacji pożytku publicznego za 2016 rok. Zamieszczono 
sprawozdania w bazie pozytek.gov.pl. Wprowadzono i zarejestrowano w KRS drobne korekty w statucie 
organizacji.

DZIAŁANIA STAŁE ORAZ PODJĘTE INICJATYWY i PROJEKTY

Wielkopolski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym.

Druk: MPiPS 4



Etapy powiatowe były organizowane: 10 maja w Powidzu, 16 maja w Koninie, 23 maja w Kawęczynie i 
oraz 30 maja w Grzegorzewie. Etapy powiatowe odbywały się w 30 powiatach naszego województwa.
Ostatni finałowy etap XXIV Wielkopolskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym odbył się 8 
czerwca 2017 roku w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie. 
56 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: tablet z 
akcesoriami, smartfony, aparat cyfrowy, przenośne dyski pamięci, power bank, słuchawki creative, 
czytnik e-booków. Głównym sponsorem nagród było Starostwo Powiatowe oraz Rada Powiatu 
Konińskiego. Pozostali darczyńcy: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Urząd Miejski 
w Koninie, Urząd Gminy Turek, Urząd Gminy Stare Miasto, Urząd Gminy w Kole i Urząd Gminy Kramsk.
Agata Kędzior z Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wyrzysku okazała się najlepsza w 
tegorocznej edycji. Z naszego regionu wśród finalistów na ósmym miejscu znalazła się Patrycja Frątczak 
z Gimnazjum im. Kard. St. Wyszyńskiego w Przedczu.
Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczniów. W XXIV edycji udział wzięło 1 200 z 83 
gimnazjów, 61 gmin i 30 powiatów. W dotychczasowych edycjach konkursu uczestniczyło 50700 tys. 
uczniów ze 130 szkół.
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 2351 stypendiów, z czego na rok szkolny 2017/2018 przyznaliśmy 63 stypendia.
Obszar działania funduszu to powiaty: koniński,  kolski i turecki. Odbiorcami funduszu są uczniowie 
szkół średnich, gimnazjaliści – konkretne osoby wskazane przez darczyńców oraz studenci Państwowej 
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 2017/2018 udało nam się zgromadzić kwotę  
86 658,50 tysięcy złotych.
a) 10 408,50 zł - w ramach akcji 1% 
b) Fundacje:
• 11 250 zł - Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości (FEP), w ramach Programu Stypendiów 
Pomostowych. W roku szkolnym 2017/2018 z programu stypendiów pomostowych skorzystały 3 osoby 
(dotychczasowi stypendyści TS), które rozpoczęły naukę na pierwszym roku dziennych studiów 
magisterskich. 
• 30 000 zł - Fundacja im. Stefana Batorego w ramach Programu Równe Szanse – Lokalne Programy 
Stypendialne, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów w roku 2017 i 2018r.- jest to ostatnie wsparcie 
przekazane przez Fundację, (od 2005 roku były to cykliczne roczne wpłaty w wysokości 20 tys. złotych, 
a od  2015  w wysokości 15 tys. zł).  
c) lokalny biznes i samorząd, wpłaty indywidualne – 35 000,00 zł

Promocja Konińskiego Budżetu Obywatelskiego
Darczyńca: Urząd Miasta Konin. Termin realizacji: 1 marca 2017 r. - 30 listopada 2017 r. 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 2018 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. Zrealizowane działania: spotkania z mieszkańcami, organizacja maratonów pisania 
wniosków, kolportaż ulotek do skrzynek pocztowych, plakaty w autobusach, billboardy, film 
promocyjny, organizacja Hyde Park’u, reklama w mediach i z wykorzystaniem Internetu.
Rezultatem przeprowadzonego projektu było zwiększenie zainteresowania mieszkańców Konina 
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Konińskim Budżetem Obywatelskim, którzy do 31 marca złożyli w sumie 129 wniosków. W jesiennym 
głosowaniu wzięło udział 12757 osób (pięć razy więcej niż w pierwszej edycji a w stosunku do 
poprzedniego roku liczba wzrosła niemal dwukrotnie). W lokalach wyborczych głosy oddało 1241 a 
przez internet 11516. W działania promocyjne zaangażowani byli społecznie uczniowie CKU w Koninie, 
członkowie Towarzystwa Samorządowego z Konina i z Konińskiego Kongresu Kobiet, razem około 30 
osób.

„Młodzieżowe inspiracje”  
Darczyńca: Ministerstwo Rodziny, Pracy  i Polityki Społecznej, Program Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich. Termin realizacji: 1 lutego 2017 r. - 31 grudnia 2017 r. Gminy objęte projektem: Golina, 
Kłodawa i Malanów. Uczestnicy bezpośredni: 30 gimnazjalistów i 9 osób dorosłych (przedstawiciele 
sektora publicznego)
Cel projektu: Wzrost uczestnictwa wielkopolskich gimnazjalistów w lokalnym życiu publicznym i w 
procesie decyzyjnym poprzez stworzenie warunków do długotrwałej współpracy młodzieży z 
samorządem lokalnym. Działania i rezultaty. Uczestnicy wzięli udział w serii warsztatów 
przygotowawczych, pięciodniowym obozie coachingowym (w okresie wakacyjnym) i w warsztatach 
wdrożeniowych oraz w spotkaniu podsumowującym. Warsztaty doprowadziły do wypracowania 
sposobów, reguł i metod współpracy młodzieży z samorządem lokalnym aby miała ona realny wpływ na 
otaczającą ją rzeczywistość. Projekt przyczynił się więc do wyeksponowania udziału młodzieży w 
sprawach swoich społeczności. Stanowił zaczyn świadomego i aktywnego zaangażowania 
przedstawicieli młodego pokolenia w życiu publicznym w dłuższej perspektywie. Zrealizowane 
inicjatywy to powołane dwie Młodzieżowe Rady Gmin, młodzieżowe forum, imprezy z udziałem 
mieszkańców gmin, ankiety diagnozujące potrzeby młodych mieszkańców.

Działania wynikające z projektu „Moje miejsce”
W dniu 9 lutego w Brukseli odbyło się seminarium warsztatowe, które zorganizowała Europejska Sieć 
na rzecz Rozwoju Wsi (ENRD). Nasz projekt przedstawił Bohdan Kamiński. Celem warsztatu było 
zaprezentowanie doświadczeń, umożliwienie spotkania takich zaangażowanych organizacji i osób, a 
także wzajemną inspirację dla przyszłych działań i współpracy.
21 marca, przedstawiciele Towarzystwa Samorządowego wraz z młodzieżą kłodawską, panią 
Wicedyrektor Gimnazjum nr 1 Anną Śliwką oraz Przewodniczącym Rady Miejskiej Grzegorzem 
Siwińskim, uczestniczyli w konferencji zamykającej program Obywatele dla Demokracji, finansowany z 
Funduszy EOG. Uroczystości organizowane były przez Fundację Batorego oraz Polską Fundację Dzieci i 
Młodzieży a odbywały się w  Centrum Konferencyjnym Kopernik w Warszawie. Podczas konferencji na 
sesjach warsztatowych organizacje dzieliły się  doświadczeniami i wiedzą zdobytą podczas trwania 
programu. Dyskusje dotyczyły problematyki projektów wspieranych w ramach programu:  partycypacji 
obywatelskiej, działań strażniczych i antydyskryminacyjnych, a także przeciwdziałania wykluczeniu oraz 
aktywności dzieci i młodzieży. Przedstawiono nowe narzędzia i rozwiązania dla III sektora, które zostały 
opracowane i wprowadzone dzięki środkom EOG. Pokazano filmy, wystawy, narzędzia i publikacje, 
które powstały i były wykorzystywane w projektach realizowanych w ramach programu. Podczas sesji 
plenarnej rozmawiano o przeszłości i przyszłości programów dla organizacji pozarządowych, 
finansowanych z Funduszy EOG. 
Przeprowadzony w latach 2014/2015 projekt „Moje miejsce” został zgłoszony do europejskiego 
katalogu projektów młodzieżowych.

1% - pozyskiwane środki przeznaczamy na Fundusz Stypendialny.
W 2017 roku przeprowadzono następujące działania promocyjne:
• druk i rozdysponowanie ulotki – ok. 20 tys.,
• współpraca z biurami rachunkowymi, szkołami,
• akcja darmowego rozliczania PIT w biurze TS,
• na bieżąco banery na stronach internetowych  i FB, mailing,
• promocja poprzez Konińską Radę Działalności Pożytku Publicznego,
• dedykowany dla TS program do rozliczenia PIT,
• zamieszczenie darmowej reklamy na trzech telebimach,
• wsparcie akcji biur terenowych.
Kwota zebrana za 2016 rok to ↓10 408,50 zł., w tym Konin ↓3 564,50 zł, Koło ↓973,10 zł, Turek ↓1 
909,50 zł, Słupca ↑224,00 zł, inne ↓3 737,40 zł. 

Udział w działaniach Konińskiego Banku Żywności                                                    
Towarzystwo Samorządowe jest współzałożycielem Banku Żywności w Koninie, który przeprowadza 
liczne akcje i prowadzi stałe przedsięwzięcia związane z pomocą charytatywną osobom potrzebującym 
wsparcia żywnościowego.  Członkowie Towarzystwa Samorządowego  uczestniczyli między innymi w 
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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.

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.

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/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  2017 r.
Zebrana kwota 7 864,77 zł 
W zbiórce uczestniczyło 58 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 
wyremontowano 7 pokoi a w 2017 roku dwa tym razem w Konińskim Pogotowiu Rodzinnym.. Do akcji 
włączyło się miasto Konin oraz firmy prywatne (Franspol,  PKS, MTBS, MZGOK, PWiK i VOX). 
6 grudnia - Konińskie Mikołaje otrzymały trzecie miejsce w konkursie Super NOwa organizacji 
pozarządowych organizowanym przez Konińską Radę Działalności Pożytku Publicznego.
Więcej informacji na www.facebook.com/KoninskieMikolaje

Działania zespołu ds. gospodarki wodnej i ochrony środowiska
• 15 marca, spotkanie podsumowujące 1 rok działalności zespołu.
• 24 kwietnia 2017 r. w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława 
Staszica w Kościelcu przedstawiciel zespołu brał udział w konferencji pn. „Możliwości zmniejszenia 
skutków suszy w rolnictwie w powiecie kolskim” zgłaszając szereg uwag i wskazując na aktywne 
działania Zespołu Towarzystwa Samorządowego.
• W dniach 20-22.06.2017 r. przedstawiciel zespołu brał aktywny udział, w organizowanych przez 
RZGW w Poznaniu, konsultacjach dotyczących projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w 
regionie wodnym Warty.  
• 8 lipca, przedstawiciel Zespołu ds. gospodarki wodnej i ochrony środowiska, Maciej Dąbrowski, 
uczestniczył w spływie kajakowym szlakiem Wielkiej Pętli Wielkopolski z Koła na Bulwary 
Nadwarciańskie w Koninie
• 5 września, Poznań, udział przedstawicieli TS w Konferencji informacyjno - konsultacyjnej dotyczącej 
projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko.
Wszystkie działania znajdują się w specjalnej zakładce utworzonej na www.ts.konin.pl

Wydawnictwa:
Grupa osób związanych z TS wydała broszurę „NIE dla dewastacji szkoły”.

Kalendarium działań:
Regularne zebrania Zarządu Powiatowego w Turku. 
Prowadzenie działań promocyjnych i FB TS w Kole. Poza działaniami TS, na stronie publikowane są 
artykuły informacyjne i stanowiska m.in. w sprawach: ustawy o reformie oświaty, o procesie 
centralizacji państwa i zmianach w ordynacji samorządowej oraz inne społeczne i kulturalne wzmianki. 
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)
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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)
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2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

Promujemy również działania zespołu ds. gospodarki wodnej i ochrony środowiska działającego przy 
Towarzystwie Samorządowym w Koninie. Stała współpraca biura z mediami lokalnymi; Przegląd Kolski, 
portal e-kolo.pl, Głos Wielkopolski, portal OkrągłeMiasto.pl i Telewizja Kablowa SM w Kole.
15 stycznia, Malanów, coroczne spotkanie opłatkowe członków TS powiatu tureckiego z udziałem około 
90 osób. Zebrano 1 370 zł na rzecz Antoniego Janika z Kotwasic.
24 stycznia, Barłogi, noworoczne spotkanie gminy Grzegorzew, podsumowujące zarazem „półmetek” 
kadencji obecnego samorządu. Wyróżnienie dla Ireneusza Niewiarowskiego - prezesa Towarzystwa 
Samorządowego oraz Karola Lewandowskiego – koordynatora inicjatyw TS, statuetką z wyrazami 
podziękowań za wieloletnią współpracę z Gminą Grzegorzew.
23 lutego uczestnictwo Karola Lewandowskiego  w uroczystości z okazji Dnia Kobiet, która zgromadziła 
w restauracji „Paryż” kilkadziesiąt Pań angażujących się na terenie gminy Grzegorzew w działalność 
samorządu na poziomie gminy i sołectwa, organizacji pozarządowych (kół gospodyń wiejskich, OSP, 
klubów seniora, związków zawodowych i stowarzyszeń).
21 marca, uroczyste spotkanie podsumowujące udział grupy seniorek z gminy Grzegorzew w 
półrocznym, bezpłatnym kursie języka angielskiego - zrealizowanego w ramach projektu "AKADEMIA 
POLIGLOTY 50+", 
TS partnerem Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Grzegorzewskiej. 21 marca odbyło się spotkanie 
sprawozdawcze, podsumowujące ubiegłoroczną działalność Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi 
Grzegorzewskiej. Prowadzący podkreślił znaczenie partnerstwa Towarzystwa Samorządowego w wielu 
podejmowanych wspólnie inicjatywach lokalnych
Czerwiec:
• Grill integracyjny dla członków TS w Nadleśnictwie Turek.
• Wręczenie nagród książkowych od koła miejskiego TS dla najlepszych uczniów turkowskich szkół 
Listopad:
• Cykl powiatowych spotkań informacyjnych adresowanych do rolników „Nowoczesny Rolnik”. Udział 
członków TS.
• Renowacja trzech zabytkowych nagrobków i grobowców na cmentarzu parafialnym w Kłodawie. 
• Kolejna kwesta w Kłodawie przyniosła dobry wynik. Towarzystwo Samorządowe i grupa wolontariuszy 
(58 osób) zebrało 7 864,77 zł. 
• 11 listopada, Kłodawa, – wycieczka patriotyczna do Gniezna.
• CTR – 30 listopada
 a) autobusy (w tym TS) Konin, Kłodawa, Kawęczyn, Rzgów, Skulsk, Babiak, Turek
 b) Konferencja – udział członków TS
c) specjalne wydanie „Gazety Sołeckiej” – udział gmin Turek, Kawęczyn, Rzgów, Babiak, Kłodawa
Grudzień. 
• 1 grudnia grupa 52 osób (seniorów) z Kłodawy, uczestniczyła w wycieczce zorganizowanej przez 
Towarzystwo Samorządowe do Międzynarodowego Centrum Targowo-Kongresowego PTAK WARSAW 
EXPO w Nadarzynie. 
• Udział w „Pogotowiu św. Mikołaja” – Kłodawa (197 paczek zebrano w Kłodawie w ramach kolejnej 
świątecznej zbiórki żywności, rekordowa liczba wolontariuszy blisko 130 osób), Koło, Turek, Tuliszków.
• Opłatek Koła Miejskiego TS w Turku.
• Udział w spotkaniu opłatkowym koła seniorów w sali świetlicy gminnej w Grzegorzewie.
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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.Z

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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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.

89.99.Z
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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

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

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 
umożliwianie dostępu 
do wiedzy na temat 
ruchów obywatelskich i 
społecznych w 
środowiskach 
lokalnych.

94.99.Z
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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) 623,060.15 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 623,060.15 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 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

34,800.00 zł

108,906.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 81,833.71 zł

0.00 zł

23,681.00 zł

39,707.94 zł

18,444.77 zł

0.00 zł

0.00 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)

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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 10,408.50 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 143,706.00 zł

Druk: MPiPS 12

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm


2.4. Z innych źródeł 387,111.94 zł

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -14,361.12 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

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

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 6,042.40 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 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: 637,621.77 zł 0.00 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

637,421.27 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

200.50 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

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

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

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

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0.00 osób prawnych

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł
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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)

38.00 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

8.00 osób

30.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 62,066.00 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

12,000.00 zł

12,000.00 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 50,066.00 zł

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

62,066.00 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 62,066.00 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)

470.20 zł

10.00 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  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

w 
tym:

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

b) inne osoby

8.00 osób

2.00 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)

29.00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 8.00 osób

21.00 osóbb) inne osoby

Druk: MPiPS 16



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)

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

1 "Promocja Konińskiego 
Budżetu Obywatelskiego na 
2018 rok"

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 2018 r.

Urząd Miasta Konin 30,000.00 zł

2 Pomoc materialna dla 
uczniów z terenu Gminy 
Kawęczyn

Realizacja zadania publicznego 
w sposób zgodny z 
postanowieniami umowy - 
pomoc materialna dla uczniów 
z terenu Gminy Kawęczyn

Gmina Kawęczyn 3,000.00 zł

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

3,400.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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)

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)

3 Pomoc materialna dla 
uczniów z terenu Gminy 
Brudzew

Pomoc materialna dla uczniów 
z terenu Gminy Brudzew

Gmina Brudzew 1,800.00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

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

1 „Młodzieżowe inspiracje” Wzrost uczestnictwa 
wielkopolskich gimnazjalistów 
w lokalnym życiu publicznym i 
w procesie decyzyjnym poprzez 
stworzenie warunków do 
długotrwałej współpracy 
młodzieży z samorządem 
lokalnym.

Ministerstwo Rodziny, Pracy  i 
Polityki Społecznej, Program 
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

99,906.00 zł

2 "XXIV Wielkopolski Konkurs 
Wiedzy o Samorządzie 
Terytorialnym"

Propagowanie idei budowania 
społeczeństwa obywatelskiego 
oraz upowszechnianie wiedzy o 
funkcjonowaniu samorządu i 
jego znaczeniu dla życia 
lokalnych społeczności.

Samorząd Województwa 
Wielkopolskiego

9,000.00 zł
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Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Ireneusz Niewiarowski
Maciej Dąbrowski

03.07.2018 r. Data wypełnienia sprawozdania
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