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ZATRUDNIENI

W 2006 roku TS zatrudniało na podstawie umowy o pracę
jedną osobę na cały etat - kierownik biura powiatowego, który
przebywał na rencie rehabilitacyjnej.

CZŁONKOWIE

TS skupia około 650 członków. Wśród nich znajdują się
przedstawiciele władz samorządowych, radni, sympatycy idei
samorządności, lokalni działacze bez względu na ich profil
polityczny.
Podstawową jednostką organizacyjną Towarzystwa jest Zarząd Powiatowy, który kieruje działalnością Towarzystwa na
terenie danego powiatu. Zarząd Powiatowy obejmuje terytorialne członków z gmin danego powiatu. Obecnie działają koła w czterech powiatach: kolskim, konińskim, słupeckim i tureckim. W skład Zarządu Powiatowego wchodzą: prezes, wiceprezesi, sekretarz, skarbnik i członkowie. Prezes wybierany
jest w tajnych wyborach podczas Zjazdu Powiatowego a pozostali członkowie to prezesi Kół Gminnych.

WOLONTARIUSZE

W działania TS angażują się wolontariusze, którzy pomagają
w bieżących zadaniach.

Towarzystwo Samorządowe to wielkopolska organizacja pozarządowa zrzeszająca działaczy samorządu terytorialnego. Podejmuje inicjatywy związane z promowaniem idei demokracji lokalnej, budowania społeczeństwa obywatelskiego, pobudzania
aktywności społecznej.
Działania Towarzystwa Samorządowego zmierzają do realizacji postawionych w
statucie celów i zbudowania wojewódzkiego lobby samorządowego, które umożliwi
większy wpływ wspólnot lokalnych na to, co wokół nich się dzieje. Dla osób angażujących się w działalność TS, atutem jest apolityczność i nastawienie na rozwiązywanie
konkretnych problemów.
Towarzystwo Samorządowe spełnia kryteria zawarte w Karcie Zasad Działania Organizacji Pozarządowych przyjętej na I Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych
we wrześniu 1997 roku:
1. W swoim działaniu na rzecz dobra wspólnego kieruje się zasadą poszanowania
godności, praw i wolności człowieka.
2. Działa w ramach obowiązującego w demokratycznym państwie prawa, wpływając, w
ramach demokratycznych procedur na jego doskonalenie.
3. Towarzystwo Samorządowe jest samorządne i niezależne. Zasady jego działalności
określają wewnętrzne mechanizmy samoregulacji.
4. Działalność merytoryczna i finansowa jest działalnością jawną, z uwagi na szczególną troskę o posiadane środki publiczne bądź pochodzące od osób prywatnych.
5. Towarzystwo Samorządowe przeznacza całe wypracowane dochody na realizację
zadań statutowych oraz w rozsądnych granicach - na rozwój organizacji.
6. Towarzystwo Samorządowe rozróżnia w swoim statucie funkcje zarządzające i nadzorcze. Członkowie kolegialnego organu nadzorczego nie pobierają wynagrodzenia
za pracę w tym organie.
7. Towarzystwo Samorządowe współpracuje z innymi organizacjami pozarządowymi
na zasadach partnerstwa i wzajemnego wspierania się w swoich działaniach.
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Cele i formy działania
Przedmiotem działalności statutowej organizacji jest realizacja zadań pożytku
publicznego określonych w § 3 statutu.
1) działanie na rzecz rozwoju samorządu terytorialnego, gospodarczego i 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.
Powyższe cele realizowane są poprzez:
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 pomocniczej działalności gospodarczej, wydawniczej i kulturalnej,
8) wspieranie lub popieranie kandydatów do organów przedstawicielskich,
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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.
Powyższa działalność jest działalnością pożytku publicznego, w ujęciu zgodnym z Polską Klasyfikacją Działalności:
a) 91-33-Z - działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanych – nieodpłatnie;
wsparcie merytoryczne i rzeczowe inicjatyw społecznych; tworzenie stowarzyszeń
młodych samorządowców;
b) 85-32-C - pomoc społeczna pozostała, bez zakwaterowania – nieodpłatnie;
tworzenie funduszy stypendialnych; organizowanie różnych form wypoczynku dla
młodzieży;
c) 22-11-Z - wydawania książek – nieodpłatnie;
redagowanie i bezpłatne przekazywanie publikacji zainteresowanym osobom;
d) 22-13-Z - wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych – nieodpłatnie;
redagowanie czasopism i przekazywanie lokalnej społeczności;
e) 22-15-Z - działalność wydawnicza pozostała – nieodpłatnie;
wydawanie kart pocztowych, kalendarzy, formularzy dla potrzeb realizowanych projektów;
f) 80-42-B - pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane – nieodpłatnie;
organizowanie i prowadzenie bezpłatnych szkoleń związanych z realizacją projektów;
g) 92-62-Z - działalność związana ze sportem, pozostała – nieodpłatnie;
organizacja i promocja imprez sportowych; organizacja zajęć sportowo – rekreacyjnych.
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INFORMACJE O DZIAŁANOŚCI
Działania na rzecz edukacji obywatelskiej i europejskiej –
konkursy młodzieżowe
Wielkopolski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym organizowany jest od 1994 roku i jest owocem doświadczeń pierwszej kadencji odrodzonego
samorządu gminnego. Przeznaczony dla młodzieży gimnazjalnej, odwołuje się do idei
budowania społeczeństwa obywatelskiego, aktywnie upowszechniając podstawową
wiedzę o funkcjonowaniu samorządu i jego znaczeniu dla życia lokalnych społeczności.
Pierwsza edycja konkursu została zrealizowana na obszarze wiejskim, w gminie Tuliszków we wschodniej części województwa wielkopolskiego. Od tamtej pory konkurs
znacznie się rozwinął i poszerzył zasięg na całe województwo wielkopolskie.
Celem konkursu było przybliżenie młodzieży gimnazjalnej wiedzy z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz zainteresowanie jej ideą samorządności.
Konkurs adresowany był do wielkopolskiej młodzieży i cieszył się dużym zainteresowaniem w środowiskach szkolnych i samorządowych. W tym roku zorganizowaliśmy
już dwunastą edycję i w swym dorobku mamy lata doświadczeń we współpracy samorządów lokalnych z samorządami szkolnymi. Łączna liczba uczestników to 29 500
uczniów z ponad 200 gimnazjów w 150 gminach i 35 powiatach naszego województwa.
Tematyka konkursu obejmowała trzy bloki:
 samorząd terytorialny i lokalna demokracja
to największy obszar tematyczny konkursu, obejmuje bowiem wiedzę dotyczącą funkcjonowania samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, w tym także te zadania, które
spoczywają na samorządzie, a wynikają z prawa krajowego (np. dostęp do informacji)
albo z zasad (np. zasada subsydiarności lub zasada partnerstwa).
 organizacje pozarządowe w życiu publicznym
miejsce organizacji pozarządowych w życiu publicznym jest coraz ważniejsze i wymaga
od wszystkich zaangażowania i woli współpracy. Dlatego fragment konkursu poświęcony jest działalności organizacji pozarządowych i ich zaangażowaniu w ważne zadania
publiczne, często realizowane we współpracy z samorządem (np. opieka nad dziećmi,
działalność charytatywna, inicjatywy ekologiczne).
 kontekst europejski samorządu
tu poruszamy przede wszystkim normy zalecane przez Radę Europy, ale także zagadnienia dotyczące przygotowania samorządów do korzystania z funduszy strukturalnych.
Przebieg poszczególnych etapów:
ETAP GIMNAZJALNY
Zakończył się 28 lutego 2006 roku. Nauczyciel prowadzący konkurs w danej
szkole opracował pytania i sprawdził wiedzę uczniów. Był to pierwszy sprawdzian wiedzy zgłoszonych gimnazjalistów. Wyniki czyli nazwiska trzech najlepszych uczniów, zostały przesłane do organizatora na wzorze protokołu zamieszczonego na stronie internetowej www.towarzystwo.konin.lm.pl
ETAP POWIATOWY
Odbył się na początku kwietnia 2006 roku. Wyznaczeni koordynatorzy powiatowi z ramienia Towarzystwa Samorządowego przeprowadzili II etap w 30 powiatach województwa wielkopolskiego. Uczestnicy tego etapu wypełnili test
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opracowany przez Towarzystwo Samorządowe. Z każdego powiatu wyłoniło
się dwóch najlepszych, którzy zyskali prawo uczestnictwa w finale wojewódzkim.
FINAŁ WOJEWÓDZKI
Ostatni finałowy etap odbył się 19 maja 2006 roku w Gimnazjum nr 1 w Turku we współpracy z Urzędem Miejskim w Turku. W finale uczestniczyło 60
uczniów i 52 opiekunów z 51 gimnazjów z 30 powiatów. Towarzystwo Samorządowe oraz sponsorzy zapewnili nagrody dla ośmiu uczniów i ich opiekunów oraz nagrody pocieszenia dla wszystkich finalistów. W finale uczestniczyli przedstawiciele władz miasta Turku i Starostwa Powiatowego oraz wójtowie i burmistrzowie gmin powiatu tureckiego. Gościliśmy również Przewodniczącego Związku Gmin Wiejskich RP Pana Mariusza Poznańskiego.
Statystyka XIII edycji:
edycja
rok
XIII

powiaty

gminy

gimnazja

uczestnicy

30

109

118

2 500

2005/2006

Kapituła konkursu:
Lp.
Imię
Nazwisko

Funkcja

1.

Ireneusz

NIEWIAROWSKI Prezes Towarzystwa Samorządowego

2.

Marian

POŚLEDNIK

Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

3.

Andrzej

Podsekretarz Stanu

4.

Ryszard

WOJTYŁA
GROBELNY

5.

Janusz

NAPIERAŁA

Prezes Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych

6.

Mariusz

POZNAŃSKI

Przewodniczący Związek Gmin Wiejskich RP

Prezydent Miasta Poznania

Pełna lista laureatów:
MIEJSCE
I.

Imię i nazwisko
ucznia
Bartłomiej Talarczyk
Michał Sobczak

II.
III.
IV.

Karol Sporny
Paulina Rembowska
Tomasz Szewczyk

V.
VI.
VII.
VIII.

Jakub Radecki

Imię i nazwisko opiekuna /adres szkoły
Krystyna Kowalczyk
Gimnazjum w Kórniku, ul. Dworcowa 11,
Wiesław Kulig
Zespół Szkół Gimnazjum we Władysławowie, ul. Kaliska 19
Wanda Trosiak
Zespół Szkół nr 2 w Kościanie, Os. Piastowskie 47
Sławomir Zakrzewski
Zespół Szkół w Czerniejewie, ul Szkolna 3
Jolanta Ochowiak
Gimnazjum, Giecz 25
Barbara Wojtkowiak - Idziak
Gimnazjum w Strzałkowie

Patryk Walaszkowski Jerzy Sikuciński
Gimnazjum Zbąszyń, ul. Mostowa 10
Paulina Graś
Arleta Paprocka
Gimnazjum w Pniewach, ul. Strzelecka 11 a
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Konkurs „Nasza Europa” to przedsięwzięcie Towarzystwa Samorządowego z 2000 roku. Konkurs adresowany jest do młodzieży szkół średnich i zawodowych
województwa wielkopolskiego i obejmuje tematyką zagadnienia dotyczące Europy i Unii
Europejskiej. W ten sposób Towarzystwo Samorządowe pragnie przyczynić się do
upowszechnienia wiedzy na temat integracji europejskiej. Część konkursu jest kontynuacją Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, porusza bowiem m.in. zagadnienia związane z funkcją samorządów w kreowaniu rozwoju regionalnego, podziałem
kompetencyjnym samorządów, partnerską współpracą różnych szczebli samorządowych. Jednak główny zakres merytoryczny konkursu „Nasza Europa” dotyczy problematyki integracji europejskiej.
VI edycja konkursu odbyła się pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego.
Celem konkursu: było uzyskanie wzrostu zainteresowania tematyką i problematyką
europejską w kręgach młodzieżowych, aktywne członkostwo młodzieży w Unii Europejskiej, w kontekście ogólnokrajowym jak i indywidualnym.
Tematyka konkursu:
POLSKA I EUROPA – w tym module młodzież wykazuje się wiedzą objętą programem
nauczania w zakresie kultury, historia, geografii, środowiska naturalnego i ustroju politycznego państw europejskich.
INTEGRACJA EUROPEJSKA – tu znajdują się zagadnienia dotyczące etapów integracji europejskiej, funkcjonowania Unii Europejskiej, instytucji Unii Europejskiej, polityki
regionalnej, procesu rozszerzania Unii Europejskiej i przeglądu procesów integracji różnych krajów z Unią Europejską.
POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ – obejmuje fundusze strukturalne (ogólne założenia i
zasady), Narodowy Plan Rozwoju, „siła polskiego głosu” w Parlamencie Europejskim,
Polska obecność w Brukseli – nasze przedstawicielstwa, europejskie instytucje w Polsce, organizacje pozarządowe na rzecz UE oraz programy dla młodzieży.
SAMORZĄD TERYTORIALNY w KRAJACH CZŁONKOWSKICH – ta część konkursu
jest naturalną kontynuacją Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, organizowanego dla młodzieży gimnazjalnej; zakres tego modułu to zadania różnych szczebli
samorządu terytorialnego, partnerstwo w planowaniu przedsięwzięć, funkcje regionów
w rozwoju społeczno - gospodarczym, zadania i funkcje Komitetu Regionów, Europejska Karta Samorządu Terytorialnego, Europejska Karta Samorządu Regionalnego oraz
Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy.
Harmonogram:
Edycja konkursu trwa od lipca do maja roku następnego. Prace nad konkursem rozpoczynają się od koncepcji merytorycznej i logistycznej (lipiec), a kończą ewaluacją (maj):
Statystyka konkursu:
edycja
rok
VII

2005/2006

powiaty

gminy

szkoły

uczestnicy

30

47

90

1 500

Przebieg konkursu:
I ETAP: eliminacje szkolne do 10 lutego 2006
II ETAP: eliminacje powiatowe połowa marca 2006
III ETAP: eliminacje i finał wojewódzki 10 kwietnia 2006
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FINAŁ WOJEWÓDZKI
Ostatni finałowy etap odbył się 10 kwietnia 2006 w Koźminie Wlkp. W finale uczestniczyli zwycięzcy etapu powiatowego - 61 osób. Uczestnicy w ciągu 45 minut wypełnili
test wyboru. Towarzystwo Samorządowe oraz sponsorzy zapewnili nagrody na szczeblu wojewódzkim dla ośmiu uczniów i nagrody pieniężne dla ich opiekunów oraz nagrody pocieszenia dla wszystkich finalistów.
Pełna lista laureatów:
Miejsce

Imię i nazwisko ucznia

I

Magdalena Anna Kęsy

II

Bartosz Pyzder

III

Tomasz Śliwiński

IV

Marcin Świejkowski

V

Łukasz Niparko

VI

Mateusz Radziejewski

VII

Tomasz Borysiuk

VIII

Romuald Kędzierski

Imię i nazwisko opiekuna /szkoła
Piotr Bury
I Liceum Ogólnokształcące w Pile
Jan Maciejewski
III Liceum Ogólnokształcące w Koninie
Sebastian Chosiński
I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu
Grażyna Bartkowiak
Liceum Ogólnokształcące w Środzie Wlkp.
Bernadeta Szóstek
Liceum Ogólnokształcące Nr XVI w Poznaniu
Andrzej Piątkowski
Zespół Szkół Społecznych w Jarocinie
Jan Linke
I Liceum Ogólnokształcące w Złotowie
Robert Robaczyński
II Liceum Ogólnokształcące w Lesznie

Współpraca z mediami:
W ciągu trwania edycji konkursów ukazało się kilkanaście artykułów w ważniejszych
gazetach województwa wielkopolskiego oraz szereg artykułów w innych lokalnych gazetach informujących o przebiegu konkursów. Radio MERKURY oraz inne lokalne radia
przekazywały bezpośrednie relacje z poszczególnych etapów oraz informowały na bieżąco o wynikach.
Partnerzy:
Towarzystwo Samorządowe realizuje konkursy wspólnie z partnerami, którzy wspierają
działania merytorycznie, finansowo oraz koordynują działania związane z przebiegiem
poszczególnych etapów konkursów:
 EuroCentrum,
 Wszechnica Obywatelska,
 Stowarzyszenie Kalisz XXI,
 Urząd Miasta i Gminy w Koźminie Wlkp.,
 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie,
 Koordynatorzy powiatowi z 34 powiatów,
 Samorządowcy, parlamentarzyści i lokalni liderzy,
 Inne organizacje pozarządowe.
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Pomoc w potrzebach edukacyjnych młodego pokolenia
Fundusz Stypendialny. Znaczne różnice w dostępie do edukacji oraz wzrost potrzeb edukacyjnych młodego pokolenia stały się głównymi przesłankami do zainicjonowania w lipcu 2000 roku przez Prezesa Towarzystwa Samorządowego FUNDUSZU
STYPENDIALNEGO.
Jego zadaniem jest wyłonienie grupy najzdolniejszych uczniów, aktywnie uczestniczących w życiu swoich środowisk, będących jednocześnie w trudniej sytuacji materialnej i
przekazanie im pomocy finansowej w formie stypendium naukowego.
Na wykształcenie dość powszechnie spogląda się jak na inwestycję. Z tej perspektywy
im wyższy poziom wykształcenia, im lepsza uczelnia ukończona tym większe szanse na
dobrą pracę, lepsze zarobki, większa karierę. Oczywiście idealnie byłoby, gdyby każdy
mógł osiągnąć wyższe wykształcenie jak najlepszej jakości. Niestety zdobywanie gruntownej i wszechstronnej wiedzy wymaga dzisiaj poważnych nakładów finansowych.
Zróżnicowanie w dostępie do edukacji z powodów ekonomicznych dotyka duże grono
osób a w szczególności zamieszkałych na terenach wiejskich. Bez dodatkowego
wsparcia wiele z tych osób nie mogłoby kontynuować edukacji.
Celem programu jest wyrównanie szans edukacyjnych zdolnym, aktywnym, ale gorzej
sytuowanym uczniom. Realizujemy go poprzez promowanie młodych talentów, uczniów
twórczych, pragnących robić więcej dla własnego doskonalenia i rozwoju. Ma on służyć
przede wszystkim uczniom uzdolnionym, którzy wymagają pomocy finansowej.
Obszar działania funduszu to powiaty: koniński, kolski, słupecki, turecki, wrzesiński oraz
gnieźnieński. Odbiorcami naszego funduszu są uczniowie szkół średnich, w wyjątkowych przypadkach, gdy życzą sobie tego darczyńcy (np: samorządowcy) gimnazjaliści
oraz studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. Powołana komisja
stypendialna rozpatruje wnioski nadsyłane do funduszu stypendialnego. Ostateczną
decyzją o przyznaniu stypendiów podejmuje Kapituła Funduszu Stypendialnego.
W ciągu sześciu lat działalności fundusz przyznał łącznie 915 stypendiów.
rok szkolny

przyznane stypendia

2000/2001

133

2001/2002

168

2002/2003

143

2003/2004

185

2004/2005

130

2005/2006

156

Towarzystwo Samorządowe gromadzi środki finansowe na wspieranie edukacji uzdolnionej młodzieży z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Podczas kwalifikacji wniosków Kapituła Funduszu Stypendialnego bierze pod uwagę średnią ocen,
osiągnięcia w olimpiadach, konkursach oraz średni dochód przypadający na jednego
członka rodziny.
Fundusz Stypendialny jest pierwszą tego typu inicjatywą w regionie, jego działania
zmierzają do pobudzenia społecznej ofiarności. Fundusz nie mógłby funkcjonować bez
zaangażowania wielu podmiotów sektora publicznego i prywatnego, a także bez zaangażowania społecznego osób z lokalnych środowisk. Zróżnicowanie udziałowców i ich
duża liczba jest warunkiem sukcesu i skali przedsięwzięcia, a także jego trwałości.
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Od roku szkolnego 2005/2006 Fundusz Stypendialny Towarzystwa Samorządowego
objęty został Programem Równe Szanse – Lokalne Programy Stypendialne realizowanym przez Fundację im. Stefana Batorego. W chwili obecnej w programie uczestniczy
37 organizacji z 14 województw.
Program Równych Szans wspiera merytorycznie i finansowo organizacje działające na
rzecz wyrównywania dostępu do edukacji młodzieży z mniejszych miejscowości
i uboższych środowisk, poprzez tworzenie lokalnych programów stypendialnych dla
młodzieży szkolnej.
Celem programu jest pomoc w tworzeniu systemu finansowania stypendiów dla młodzieży szkolnej w oparciu o zasoby i aktywność społeczności lokalnej. Przez Fundację
wspierane są organizacje pozarządowe, które we współpracy z samorządem i miejscowymi przedsiębiorcami podejmują się prowadzenia programów stypendialnych dla młodzieży ze swojego terenu.
Raz w roku każda z organizacji uczestniczących w projekcie otrzymuje dotację na dofinansowanie programu stypendialnego w wysokości uzależnionej od zebranej lokalnie
kwoty. Podobnie jak w roku ubiegłym, również na rok szkolny 2006/2007 otrzymaliśmy
dotację w wysokości 20 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów.
STYPENDIA POMOSTOWE DLA STUDENTÓW
Dzięki naszemu uczestnictwu w Programie Równe Szanse, realizowanemu przez Fundację im. Stefana Batorego, mamy możliwość zgłaszania młodzieży do Stypendiów
Pomostowych. Młodzież, która otrzymywała stypendium z naszej organizacji ma pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium.
Fundusz Stypendialny Towarzystwa Samorządowego po raz drugi brał będzie udział w
Programie Stypendiów Pomostowych. Jest to wspólne przedsięwzięcie PolskoAmerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW), Narodowego Banku Polskiego (NBP), Banku Pocztowego S.A. (BP S.A.), firmy Polskie Młyny S.A., Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) oraz koalicji lokalnych organizacji pozarządowych przy wsparciu organizacyjnym Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR). Program jest administrowany przez
Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości (FEP) – www.fep.lodz.pl
Celem programu jest ułatwienie młodzieży ze wsi i małych miast pokonania wyjątkowo
trudnej dla niej bariery związanej z rozpoczęciem nauki w szkole wyższej poprzez ufundowanie stypendiów na pierwszy rok dziennych studiów magisterskich. Piata edycja
Programu realizowana będzie w czterech segmentach.
Segment II programu skierowany jest właśnie do młodzieży ze szkół objętych programami stypendialnymi organizacji lokalnych skupionych wokół Fundacji im. Stefana Batorego, Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, maturzystów 2006, którzy zostali przyjęci na I rok dziennych studiów magisterskich realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym, w uczelniach mających uprawnienia magisterskie, pochodzą ze wsi i miast
do 20 tysięcy mieszkańców, z rodzin o bardzo niskich dochodach oraz osiągają dobre
wyniki w nauce i spełniają warunki określone w Regulaminie.
W roku akademickim 2005/2006 4 naszych dotychczasowych stypendystów, pragnących kontynuować naukę na wyższych uczelniach skorzystało ze stypendium pomostowego. Stypendium to wynosiło 3500 zł i było wypłacane przez 10 miesięcy (od października do lipca) po 350 zł miesięcznie.
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W roku szkolnym 2005/2006 do funduszu wpłynęło ponad 200 wniosków.
szkolny 2005/2006 przyznano łącznie 156 stypendiów.
Ilość stypendystów w roku szkolnym
2005/2006

Na rok

podział stypendystów ze względu na rodzaj
szkoły

z miasta

ze wsi

szkoła
podst.

gimn.

szkoła średnia

wyższa

22

134

4

87

57
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Osoby ubiegające się o stypendium musiały spełnić kryteria funduszu, które zapisane
są w regulaminie:
-

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

-

dochód na członka rodziny miesięcznie nie mógł przekroczyć 250,00 zł

punktowane były również osiągnięcia (olimpiady, konkursy) i aktywność społeczna – za każde zakwalifikowane osiągnięcie i aktywność,
uczniom z rodzin niepełnych, bądź osobom przewlekle chorym, niepełnosprawnym komisja przyznawała dodatkowo 5 punktów
Nad prawidłowym przebiegiem prac funduszu czuwa kapituła:
1.
2.
3.
4.
5.

Ireneusz Niewiarowski – Prezes Towarzystwa Samorządowego
Andrzej Kozłowski – Członek Towarzystwa Samorządowego
Antoni Łassa – Ksiądz Infułat
Andrzej Nowak – Dyrektor Gimnazjum w Wysokiem
Józef Orczyk – Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

W realizacji celów funduszu pomagają nam dyrektorzy 35 szkół (współpracujący
z funduszem stypendialnym), którzy rozpoznają potrzeby potencjalnych stypendystów,
nadsyłają wnioski do komisji stypendialnej, a następnie koordynują wypłacanie stypendiów. Aby stypendia dotarły do najbardziej potrzebujących kwestię wyboru młodzieży
nominowanej do stypendiów pozostawiliśmy dyrektorom szkół, którzy najlepiej są zorientowani w potrzebach swojego środowiska.
Szkoły, które korzystały z Funduszu Stypendialnego Towarzystwa
roku szkolnym 2005/2006:
LP
Szkoła
1. Zespół Szkolno-Gimnazjalny, Ul. Powstańców Wlkp. 35,
2. Gimnazjum
3. Gimnazjum Ul. Szkolna 23,
4. Gimnazjum
5. Gimnazjum, Kowale Pańskie
6. Gimnazjum Nr 3 W Rysinach Kolonii
7. Zespół Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych
8. Liceum Ogólnokształcące Im. Kazimierza Wielkiego,
9. Centrum Kształcenia Ustawicznego, Ul. Wodna 1
10. I Liceum Im. Tadeusza Kościuszki, Ul. Mickiewicza 14,
11. II Liceum Ogólnokształcące, Ul. 11 Listopada 7a,
12. Iii Liceum Ogólnokształcące, Ul. Szymanowskiego 5,
13. Zespół Szkół Budowlanych, Ul. Budowlanych 6,

Samorządowego w
Gmina
Brudzew
Czerniejewo
Grzegorzew
Kawęczyn
Kawęczyn
Kłodawa
Koło
Koło
Konin
Konin
Konin
Konin
Konin
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Zespół Szkół Technicznych I Hutniczych, Ul. Kolska 1,
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
Publiczne Gimnazjum W Rzgowie
Szkoła Podstawowa Im. M. Konopnickiej W Osieczy,
Szkoła Podstawowa W Grabienicach,
Szkoła Podstawowa W Rzgowie
Publiczne Gimnazjum W Sławsku
Szkoła Podstawowa Im. K. Makuszyńskiego
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
Zespół Szkół Ekonomiczno - Usługowych, żychlin
Gimnazjum Nr 1
Gimnazjum Nr 2
Zespół Szkół Ogólnokształcących,
Zespół Szkół Rolniczych, Kaczki Średnie,
Zespół Szkół Technicznych,
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych,
Gimnazjum
Liceum Ogólnokształcące Im. H. Sienkiewicza,
Zespół Szkół Politechnicznych
Zespół Szkół Technicznych I Ogólnokształcących,
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych,

Konin
Konin
Rzgów
Rzgów
Rzgów
Rzgów
Sławsk
Sławsk
Sompolno
Stare Miasto
Turek
Turek
Turek
Turek
Turek
Witkowo
Władysławów
Września
Września
Września
Zagórów

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.
W chwili obecnej współfinansuje stypendia ponad 20 firm i instytucji, 6 samorządów
(UG Brudzew, UMIG Czerniejewo, UG Grzegorzew, UG Kawęczyn, UM Turek, UG
Władysławów), Stowarzyszenie „Rozwój Lokalny i Edukacja” w Rysinach Kolonii, Towarzystwo Samorządowe w Rzgowie, TS w Kawęczynie oraz indywidualni darczyńcy.
Co rok zwracamy się do Firm z prośbą o współfinsowanie stypendiów, całość funduszy
jakie udaje nam się pozyskać w całości przeznaczane są na wypłatę stypendiów dla
młodzieży najbardziej potrzebującej. Z naszych środków pokrywane są koszty związane
z prowadzeniem sekretariatu funduszu stypendialnego, koszty artykułów biurowych,
wysyłek, dyplomów itp.
Lokalni darczyńcy 2005/2006
AGENCJA OCHRONY „MAGNUM”
ALUMINIUM KONIN-IMPEXMETAL SA
ANDRE ABRASIVE ARTICLES
ANDREWEX
ART.-METAL
AUTO KAMIŃSKI
BUD-BET
DOMATOR
FRANS - POL
FRAPO-DYSTRYBUCJA

MOSTOSTAL SŁUPCA SA
NOTARIUSZ – LENA JASKÓLSKA
PPH AGRONAS
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANZOWE
„SEGLA”
PUH ELSTAR
STOWARZYSZENIE ROZWÓJ LOKALNY I
EDUKACJA W RYSINACH
TRANS-KREDYT
UG BRUDZEW
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GLASPO GRZEGORZEW
HORTIMEX
KOŁO GMINNE TOWARZYSTWA SAMORZĄDOWEGO W RZGOWIE
KOŁO GMINNE TS W KAWĘCZYNIE
KONIMPEX
KONIŃSKA WYTWÓRNIA PREFABRYKATÓW „KON-BET”
KOPALNIA SOLI „KŁODAWA”
KOPALNIA WEGLA BRUNATNEGO
„KONIN”
KUTNOWSKA HODOWLA BURAKA
CUKROWEGO

UG GRZEGORZEW
UG KAWECZYN
UG WIERZBINEK
UG WŁADYSŁAWÓW
URZĄD MIEJSKI GMINY CZERNIEJEWO
VIN-KON SA
ZAKŁAD BUDOWNICTWA OGÓLNEGO
„MAR – BUD”
ZHPU RASZEWSCY

INNE DZIAŁANIA
1%
W celu pozyskania 1% podatku wydany został blankiet bankowy wraz z informacją o
działaniach, który rozdystrybułowano przy pomocy poczty w powiatach i miastach: Konin, Koło, Słupca i Turek. Koszt wydruku w całości pokryty został przez sponsorów.
Dzięki działaniom członków organizacji przeprowadzono akcje informacyjne, promujące
organizacje pożytku publicznego.

Udział w działaniach Konińskiego Banku Żywności
Towarzystwo Samorządowe jest współzałożycielem Konińskiego Banku Żywności, który
przeprowadza 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” oraz
„Powszechnej Przedświątecznej Zbiórce Żywności”.
Członkowie z poniżej wymienionych gmin zorganizowali dla swych mieszkańców pomoc
żywnościową z Unii Europejskiej.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

gmina
Brudzew
Grzegorzew
Krzymów
Malanów
Przykona
Turek
Rzgów
Sompolno
Ślesin
Wierzbinek
Wilczyn

Wydawanie gazetek lokalnych
Członkowie Towarzystwa Samorządowego wydają gazetki lokalne w gminach: Grzegorzew, Kłodawa, Przedecz, Sompolno, Tuliszków, Wilczyn.
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INFORMACJE FINANSOWE
Ogólna informacja o przychodach, źródłach finansowania i strukturze wydatków
w 2006 roku
Struktura zrealizowanych przychodów wg rodzajów i źródeł
Lp.
Wyszczególnienie
Przychody za rok obrotowy
Kwota
% struktury
Przychody razem:
185 025,87
100
Z tego
1.
Przychody działalności statutowej, w tym:
110 833,87
59,90
a) przychody z działalności statutowej pożytku
17 682,87
9,56
publicznego (darowizny osób fizycznych)
b) b) pozostałe
93 151,00
50,34
2.
Inne przychody statutowe, w tym:
73 980,00
39,98
a) dotacje
73 980,00
39,98
b) subwencje
c) pozostałe
3.
Przychody działalności statutowej pożytku pu0,00
blicznego, w tym:
a) działalności odpłatnej
4.
Pozostałe przychody
212,00
0,12
5.
Przychody finansowe
0,00
0
6.
Zyski nadzwyczajne
0,00
0
Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów
ogólnoadministracyjnych
Lp.

1.

2.

3.

Wyszczególnienie
Koszty razem:
Z tego
Koszty realizacji poszczególnych
zadań statutowych działalności tradycyjnej oraz realizacji działalności
pożytku publicznego
a) wypłata stypendiów, organizacja
konkursów
Koszty ogólnoadministracyjne działalności statutowej, w tym:
a) zużycie materiałów i energii,
b) usługi obce,
c) podatki i opłaty,
d) wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne
e) pozostałe.
Koszty finansowe

Koszty za rok obrotowy
Kwota
% struktury
133 343,82
100
115 296,78

86,47

115 296,78
17 879,30

86,47
13,41

0,00
5 972,70
3 655,48
1 000,00

0
4,48
2,74
0,75

7 251,21
167,65

5,44
0,12

Informacja o wynagrodzeniach
Wynagrodzenia pracowników
Wynagrodzenie oraz ubezpieczenie społeczne łącznie: 0,00
Pracownik TS w 2006 roku nie otrzymał nagród finansowych ani premii.
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Wynagrodzenia członków zarządu i innych organów organizacji
Członkowie organów statutowych TS nie pobierają wynagrodzenia z tytułu wykonywanych funkcji. Nie pobierają także nagród, premii i innych świadczeń.
Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło
Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie: 1 000,00 zł
Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło: 0,00 zł
Wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie przy działalności gospodarczej lub kierujących nią:
Nie dotyczy – TS nie prowadzi działalności gospodarczej.
Informacja o udzielonych przez organizację pożyczek pieniężnych
Nie dotyczy – TS w 2006 roku nie udzielało żadnych pożyczek.
Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych
Nie dotyczy – TS w 2006 roku nie miało lokat bankowych.
Wartość nabytych akcji, obligacji, udziałów
Nie dotyczy – TS w 2006 roku nie nabywało, nie zbywało i nie posiadało żadnych akcji,
obligacji, udziałów.
Nabyte środki trwałe oraz nieruchomości
Nie dotyczy – TS w 2006 roku nie nabywało środków trwałych ani nieruchomości.
Wartość aktywów i zobowiązań
Suma aktywów na 31 grudnia 2006 roku: 64 556,51 zł
Suma zobowiązań na 31 grudnia 2006 roku: 525,21 zł
Informacje o rozliczeniach organizacji z tytułu zobowiązań podatkowych oraz o
składanych deklaracjach podatkowych
TS jest zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych. W związku z tym nie jest
składana deklaracja CIT-2 a jedynie roczna deklaracja CIT-8.
Informacja o przeprowadzonych kontrolach
W 2006 roku w TS nie przeprowadzano żadnych kontroli.
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