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ZATRUDNIENI

W 2008 roku TS zatrudniało na podstawie umowy o pracę
jedną osobę na cały etat - kierownik biura powiatowego.
W ramach dotacji instytucjonalnej Programu Kuźnia w
miesiącach styczeń-luty zatrudniliśmy na umowę zlecenie do
pomocy przy realizacji naszych działań w biurze centralnym w
Koninie dodatkowo 2 osoby. Jest to okres wzmożonej aktywności, kiedy to rozpoczynają się działania związane z akcją
1%, organizacją etapów powiatowych konkursów, weryfikacją semestralną oraz pozyskiwaniem funduszy na stypendia
w przyszłym roku szkolnym. Dodatkowa osoba zatrudniona
była również w miesiącach lipiec-sierpień, kiedy to do biura
wpływają wnioski stypendialne, należy wtedy dokonać ich
analizy i oceny oraz sporządzić bazę wszystkich wnioskodawców. Do pomocy przy przygotowaniach do rozpoczęcia
kolejnej edycji konkursów zatrudniona została osoba w miesiącach październik-listopad.

CZŁONKOWIE

TS skupia ponad 700 członków. Wśród nich znajdują się
przedstawiciele władz samorządowych, radni, sympatycy idei
samorządności, lokalni działacze bez względu na ich profil
polityczny.
Podstawową jednostką organizacyjną Towarzystwa jest 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.
3

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.

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,
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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,
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 roku 2008 zakończyliśmy
piętnastą edycję i rozpoczęliśmy szesnastą. W swym dorobku mamy lata doświadczeń
we współpracy samorządów lokalnych z samorządami szkolnymi. Łączna liczba
uczestników to 34 900 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 w lutym 2008 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 przełomie kwietnia i maja 2008 roku. Wyznaczeni koordynatorzy
powiatowi z ramienia Towarzystwa Samorządowego przeprowadzili II etap w
34 powiatach województwa wielkopolskiego. Uczestnicy tego etapu wypełnili
test opracowany przez Towarzystwo Samorządowe. Z każdego powiatu wyłoni-
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ło się dwóch najlepszych, którzy zyskali prawo uczestnictwa w finale wojewódzkim.
FINAŁ WOJEWÓDZKI
Ostatni finałowy etap odbył się 12 czerwca 2008 roku w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie dzięki współpracy ze Starostwem Powiatowym w Koninie, Radą Powiatu Konińskiego przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. W finale uczestniczyło 64 uczniów. Towarzystwo
Samorządowe oraz sponsorzy zapewnili nagrody dla ośmiu uczniów (kamera, aparat cyfrowy, kino domowe, telefony komórkowe, odtwarzacze MP4,
książki, itp...) a ich opiekunów nagrody pieniężne oraz książkowe. Wszyscy
uczestnicy otrzymali materiały informacyjne Starostwa Powiatowego w Koninie oraz broszurki UKIE.
Finał odbywał się pod patronatem Starosty Konińskiego Pana Stanisława Bielika.
PEŁNA LISTA LAUREATÓW
Imię i nazwisko ucznia

MIEJSCE
I

Adrian Szmajdziński

II

Franciszek Horała

III

Magdalena Bednarek

IV

Ewelina Martin

V

Hubert Radecki

VI

Mateusz Owczarczak

VII

Marcin Nowacki

VIII

Arkadiusz Szczerkowski

Statystyka XV edycji:
rok
powiaty
2007/2008

34

Imię i nazwisko opiekuna /szkoła
Aneta Janiak
Gimnazjum nr 1 w Turku
Małgorzata Andrzejewska
Społeczne Gimnazjum nr 1 w Poznaniu
Ryszard Sell
Gimnazjum w Wyrzysku
Ryszard Sell
Gimnazjum w Wyrzysku
Eugeniusz Szalbierz
Gimnazjum w Strzałkowie
Sławomir Zakrzewski
Zespół Szkół w Czerniejewie
Lidia Blaschke
Gimnazjum nr 1 w Kole
Janusz Karólewski
Gimnazjum Jabłonna

gminy

gimnazja

uczestnicy

95

121

2 800

XV edycja przebiegała pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego
Pana Marka Woźniaka
Kapituła konkursu:
Lp.
Imię
Nazwisko
1. Zygmunt Berdychowski
2.
3.

Janusz
Ireneusz

Napierała
Niewiarowski

4.
5.

Marian
Mariusz

Poślednik
Poznański

Funkcja
Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego
Prezes Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i
Prezes Towarzystwa Samorządowego
Senator RP
Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
Przewodniczący Związek Gmin Wiejskich RP
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6.

Andrzej

Wojtyła

Główny Inspektor Sanitarny

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.
W 2008 zakończyliśmy VIII edycję a w sierpniu rozpoczęliśmy IX. Łączna liczba
uczestników to 14 700 tysięcy uczniów z ponad 130 szkół średnich i zawodowych w 70
gminach i 35 powiatach naszego województwa.
Celem konkursu: było uzyskanie wzrostu zainteresowania tematyką i problematyką
europejską w kręgach młodzieżowych, aktywne członkostwo młodzieży w Unii 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:
ETAP SZKOLNY
Zakończył się w styczniu 2008 roku. Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymali
test opracowany przez organizatorów. Powielony i przeprowadzony przez koordynatora szkolnego test był pierwszym sprawdzianem wiedzy zgłoszonych
uczniów. Wyniki czyli nazwiska czterech najlepszych uczniów, którzy wzięli
udział w etapie powiatowym, były przesyłane do organizatora na wzorze protokołu zamieszczonego na stronach internetowych.
ETAP POWIATOWY
Odbył się na przełomie marca i kwietnia 2008 roku. Wyznaczeni koordynatorzy
powiatowi z ramienia Towarzystwa Samorządowego przeprowadzili II etap w
powiatach województwa wielkopolskiego. Uczestnicy tego etapu wypełnili test
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opracowany przez Towarzystwo Samorządowe. Z każdego powiatu wyłoniło
się po dwóch najlepszych, którzy zyskali prawo uczestnictwa w finale wojewódzkim.
FINAŁ WOJEWÓDZKI
Ostatni finałowy etap odbył się 28 kwietnia 2008 roku w Centrum Rehabilitacji i
Sportu przy Zespole Szkół Specjalnych w Kościanie. Finał współorganizowany
był przez Starostwo Powiatowe w Kościanie pod patronatem Starosty Powiatu
Pana Andrzeja Jęcza.
Statystyka konkursu:
rok
powiaty
2007/2008

gminy

szkoły

uczestnicy

51

96

1 900

32

Patronat konkursu:
Marszałek Województwa Wielkopolskiego - Marek Woźniak.
Kapituła konkursu:
imię

lp.
7.
8.

Paweł
Zygmunt

nazwisko
ARNDT
BERDYCHOWSKI

Filip
KACZMAREK
Prof. Dr. Hab. MIKOŁAJCZAK
Aleksander
Ireneusz
NIEWIAROWSKI

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Marian

POŚLEDNIK

Adam
Jarosław
Andrzej
Prof. dr hab. Marek

ROGACKI
URBANIAK
WOJTYŁA
ZIÓŁKOWSKI

funkcja
Poseł na Sejm RP
Przewodniczący Rady Programowej
Forum Ekonomicznego
Poseł do Parlamentu Europejskiego
Dyrektor Naukowy Kolegium Europejskiego w Gnieźnie
Prezes Towarzystwa Samorządowego
Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
Poseł na Sejm RP
Poseł na Sejm RP
Główny Inspektor Sanitarny
Wicemarszałek Senatu

Pełna lista laureatów:
MIEJSCE
I

FINALISTA
Maciej Michalski

II

Jakub Radecki

III

Natalia Walczak

IV

Krzysztof Chmielewski

V

Piotr Zawacki

VI

Natalia Durkalec

NAUCZYCIEL / SZKOŁA
Piotr Maluśki
I Liceum Ogólnokształcące w Kościanie
Jan Dąbek
Liceum Ogólnokształcące w Słupcy
Donata Konieczna
II Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie
Wlkp.
Wacław Majchrzak
II Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu
Grażyna Bartkowiak
Liceum Ogólnokształcące w Środzie Wlkp.
Grażyna Bartkowiak
Liceum Ogólnokształcące w Środzie Wlkp.
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VII

Wacław Słomiński

VIII

Jacek Gałka

Aleksandra Liszczyńska,
Małgorzata Niewrzęda
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu
Anna Ratajczyk
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie

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:
 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie,
 Stowarzyszenie Kalisz XXI,
 Starostwo Powiatowe w Kościanie,
 Starostwo Powiatowe w Koninie i Rada Powiatu Konińskiego,
 Koordynatorzy powiatowi z 34 powiatów,
 Samorządowcy, parlamentarzyści i lokalni liderzy,
 Inne organizacje pozarządowe.
W sierpniu przystąpiliśmy do przygotowania kolejnych edycji obydwu konkursów. Wykonaliśmy następujące zadania:
a) ustalenie zadań poszczególnych osób i biur terenowych,
b) aktualizacja baz adresowych szkół i koordynatorów powiatowych,
c) przygotowanie materiałów między innymi: zaproszenia, regulaminy, instrukcje, bibliografia, testy na I etap konkursu Nasza Europa,
d) ustalenie członków kapituły i patronatu,
e) wysyłki zaproszeń i bezpłatnych publikacji dla zgłaszających się uczestników,
f) rejestracja uczestników, nadawanie haseł umożliwiających pobieranie materiałów ze strony internetowej,
g) aktualizacja strony internetowej,

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 zainicjoowania 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
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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
część powiatu gnieźnieńskiego. Odbiorcami naszego funduszu są uczniowie szkół
średnich, w wyjątkowych przypadkach, gdy życzą sobie tego darczyńcy (np: samorządy) gimnazjaliści, uczniowie szkół podstawowych 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.
Od początku istnienia fundusz przyznał łącznie 1382 stypendiów.
rok szkolny

przyznane stypendia

2000/2001

133

2001/2002

168

2002/2003

143

2003/2004

185

2004/2005

130

2005/2006

156

2006/2007

142

2007/2008

157

2008/2009

168

W roku szkolnym 2008/2009 do funduszu wpłynęło ponad 240 wniosków.
szkolny 2008/2009 przyznano łącznie 168 stypendiów.
Liczba złożoLiczba przyznanych wniosków nych stypendiów
Rodzaj szkoły

Na rok

Podział stypendystów ze
względu na miejsce zamieszkania
z miasta
ze wsi

Gimnazja

61

53

3

50

Licea
Technika
Szkoły zawodowe
Szkoły wyższe
Szkoły podstawowe
RAZEM

108
21
46
16
246

65
15
21
14
168

14
3
4
2
26

51
12
17
12
142
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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.
Osoby ubiegające się o stypendium musiały spełnić kryteria funduszu, które zapisane
są w regulaminie:
-

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

-

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

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

Ireneusz Niewiarowski – Prezes Towarzystwa Samorządowego
Andrzej Kozłowski – Członek Towarzystwa Samorządowego
Antoni Łassa – Ksiądz Infułat
Andrzej Nowak – Dyrektor Gimnazjum w Wysokiem

W realizacji celów funduszu pomagają nam dyrektorzy ponad 40 szkół (współpracujący
z funduszem stypendialnym), którzy rozpoznają potrzeby potencjalnych stypendystów,
nadsyłają wnioski do komisji stypendialnej, a następnie koordynują wypłacanie stypendiów. Aby stypendia dotarły do najbardziej potrzebujących kwestię wyboru młodzieży
nominowanej do stypendiów pozostawiliśmy dyrektorom szkół, którzy najlepiej są zorientowani w potrzebach swojego środowiska.
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.
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.
Przyznanie takiej ilości stypendiów nie byłoby możliwe gdyby nie DARCZYŃCY. Fundusz nie mógłby funkcjonować bez zaangażowania i współpracy z wieloma podmiotami
sektora publicznego i prywatnego, a także bez zaangażowania społecznego osób z lokalnych środowisk.
Na realizację programów stypendialnych w roku szkolnym 2008/2009 udało nam
się zgromadzić kwotę 205 tysięcy złotych.
Środki pozyskane:
a) w ramach akcji 1% - 57 000 zł.
b) lokalny biznes i samorząd – 86 580 zł
c) organizacje pozarządowe i fundacje:
 Fundacja im. Stefana Batorego w ramach Programu Równe Szanse –
Lokalne Programy Stypendialne – 20 000 zł,
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Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości (FEP), w ramach Programu
Stypendiów Pomostowych. Jest to wspólne przedsięwzięcie PolskoAmerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW), Narodowego Banku Polskiego
(NBP), Fundacji PZU, Fundacji BRE Banku, Fundacją Jana Kantego
Steczkowskiego, Akademii Szkoleń i Kompetencji, Fundacji Wspomagania
Wsi przy współpracy Agencji Nieruchomości Rolnych oraz koalicji
lokalnych organizacji pozarządowych. Program jest administrowany przez
FEP – 34 580 zł
Programu ,,Moje Stypendium”. To partnerski program Fundacji Agory i
Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i Microsoft – 6 840 zł

Od roku szkolnego 2005/2006 Fundusz Stypendialny Towarzystwa Samorządowego
objęty został Programem Równe Szanse – Lokalne Programy Stypendialne realizowanym przez Fundację im. Stefana Batorego.
Program Równych Szans wspiera merytorycznie i finansowo organizacje działające na
rzecz wyrównywania dostępu do edukacji młodzieży z mniejszych miejscowości
i uboższych środowisk, poprzez tworzenie lokalnych programów stypendialnych dla
młodzieży szkolnej.
Celem programu jest pomoc w tworzeniu systemu finansowania stypendiów dla 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 2008/2009 otrzymaliśmy
dotację w wysokości 20 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów.
Inne programy stypendialne realizowane
przez Fundusz Stypendialny Towarzystwa Samorządowego
Stypendia Funduszu Stypendialnego Towarzystwa Samorządowego im. Czesława Ćmielewskiego
Dla uczczenia pamięci niedawno zmarłego – wieloletniego nauczyciela i
wychowawcy kilkudziesięciu roczników uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Kłodawie – postanowiono ufundować stypendia jego imienia. Towarzystwo Samorządowe
pozytywnie odniosło się do inicjatywy utworzenia tych stypendiów w ramach FSTS.
Stypendia im. Czesława Ćmielewskiego skierowane są dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Kłodawie, pochodzących z niezamożnych rodzin, a osiągających dobre
wyniki w nauce. Powołano Kapitułę Funduszu z dyrektorem Zespołu na czele i 3 absolwentami oraz opracowano regulamin przyznawania patronackich stypendiów wyłącznie uczniom miejscowego ogólniaka.
Środki finansowe gromadzone na ten cel pochodzą od absolwentów tegoż liceum,
darczyńców z Kłodawy oraz FSTS.
W roku szkolnym 2008/2009 przyznano 9 takich stypendiów. Stypendium jest wypłacane w ratach miesięcznych po 200 zł. przez okres 10 miesięcy tj. od miesiąca
września 2008 do miesiąca czerwca 2009 r.
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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 trzeci bierze 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, 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 szkolnym 2005/2006 oraz 2006/2007 ze stypendium pomostowego skorzystało
łącznie 9 naszych dotychczasowych stypendystów, pragnących kontynuować naukę na
wyższych uczelniach. Stypendium to wynosiło 3500 zł i było wypłacane przez 10 miesięcy (od października do lipca) po 350 zł miesięcznie.
W roku akademickim 2007/2008 ze stypendium pomostowego korzysta 10 naszych dotychczasowych stypendystów. Stypendium wynosi 3800 zł i jest wypłacane przez 10
miesięcy (od października do lipca) po 380 zł miesięcznie.
W roku akademickim 2008/2009 wpłynęło do Funduszu 21 wniosków. Kryteria regulaminowe spełniło 13 wniosków, które zostały następnie przekazane do oceny merytorycznej. Decyzją Komisji Stypendialnej segmentu II programu Stypendiów Pomostowych stypendia przyznano 13 osobom. Stypendium pomostowe wynosi 3 800 zł na rok i
będzie wypłacane przez 10 miesięcy (od października do lipca) po 380 zł miesięcznie.

Program ,,Moje Stypendium”
W roku szkolnym 2006/2007 Towarzystwo Samorządowe przystąpiło do realizacji
programu ,,Moje Stypendium”. To partnerski program Fundacji Agory i Akademii Rozwoju Filantropii oraz Microsoft Sp. z o.o. w Polsce. Głównym celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych oraz motywowanie uczniów i stypendystów do dalszego rozwoju i pracy, a także popularyzacja idei stypendiów edukacyjnych w Polsce. To
unikalny program łączący finansowe wsparcie programów stypendialnych i działalność
informacyjno- doradczą z badaniem dostępności edukacji, w szczególności na poziomie
lokalnym.
Stypendia przyznawane były na podstawie kryteriów określonych w regulaminie.
Przy rozpatrywaniu wniosków brana była pod uwagę ocena wyników w nauce, sytuacja
materialna ucznia, dotychczasowe osiągnięcia i aktywność społeczna. Zgłoszenia kandydatów odbywały się poprzez złożenie wypełnionego wniosku stypendialnego, opra14

cowanego specjalnie dla potrzeb funduszu. Osoby ubiegające się o stypendium musiały
spełnić kryteria Funduszu Stypendialnego Towarzystwa samorządowego, które zapisane są w regulaminie. 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.
W roku 2006/2007 program adresowany był do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów. Kapituła Funduszu Stypendialnego TS podjęła decyzję o przyznaniu
dofinansowania studentom. W rezultacie przyznaliśmy 6 stypendiów dla studentów
Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie, w tym jedno tylko na I półrocze (do
stycznia), ponieważ student ten kończył naukę w PWSZ w Koninie. Miesięczna wysokość stypendium wynosiła 300 zł (wypłacane przez okres 9 miesięcy).
W roku akademickim 2007/2008 program "Moje Stypendium" był skierowany wyłącznie do studentów. Miesięczna wysokość stypendium wynosi 350 zł (wypłacane
przez okres 9 miesięcy). Łącznie przyznano 6 stypendiów dla studentów PWSZ w Koninie.
W roku szkolnym 2008/2009 Towarzystwo Samorządowe w Koninie otrzymało
dofinansowanie na realizacje Programu ..Moje Stypendium” w kwocie 6 840 zł. Dzięki
pozyskaniu dodatkowych środków od darczyńców zgromadziliśmy fundusze na wypłatę
3 stypendiów.
Stypendium jest przyznawane na bieżący rok akademicki 2008/2009. Wysokość
stypendium wynosi 380 zł

POZYSKANE DOTACJE
Od stycznia 2007 roku realizujemy dotację z Fundacji im. Stefana Batorego na rozwój
instytucjonalny. Dofinansowanie przeznaczamy na doposażenie biura w sprzęt komputerowy i kserokopiarkę, wydanie folderu informującego o naszej organizacji oraz
wzmocnienie struktur w terenie. Okres realizacji dotacji: 1 stycznia 2007 – 31 grudnia
2009.
Dzięki dotacji na rozwój instytucjonalny w ramach programu ,,Kuźnia” zostały
zrealizowane następujące działania.
W styczniu zgodnie z planem zakupiliśmy sprzęt komputerowy wraz
z oprogramowaniem oraz drukarką laserową kolor, która spełnia również funkcje kserokopiarki. Udało nam się również w ramach przeznaczonej na ten cel kwoty, pokryć
część kosztów zakupu oprogramowania niezbędnego do modernizacji naszej strony
internetowej. Zakup tego sprzętu znacznie usprawnił nasze działania biurowe. Możliwe
było m.in. bieżące tworzenie bazy napływających wniosków stypendialnych, zgłoszeń
udziału szkól w konkursach, powielanie dokumentów oraz odnowienie i poprawienie
funkcjonalności naszej strony internetowej, za pomocą której możliwe jest teraz pobieranie dokumentów, zgłaszanie się bezpośrednio przez stronę do udziału w konkursach
oraz pobieranie za uprzednim zalogowaniem się i podaniem hasła testów konkursowych.
W ciągu roku odbyły się 4 zaplanowane spotkania szkoleniowo-informacyjne ( w
miesiącach styczeń i luty oraz maj i lipiec) dla przedstawicieli punktów terenowych. Docelowo zostały utworzone dwa punkty: w Kole i Turku.
Podczas spotkań ustalono zasady współpracy i zakres obowiązków przy poszczególnych działaniach (Funduszu Stypendialnym, konkursach młodzieżowych i pozyskiwaniu wpływów z 1%). Po pierwszym spotkaniu przedstawiciele terenowi służyli
swoja pomocą przy składaniu weryfikacji semestralnej przez stypendystów, zbierali an15

kiety, przystąpili do organizacji etapów powiatowych konkursów: Nasza Europa w lutym
i Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym w marcu. W ten sposób w dużym stopniu odciążyli centralne biuro a współpraca w terenie zaowocowała dużym sukcesem, np.: w powiecie tureckim 100% szkół wzięło udział w konkursach. Pracownicy biur terenowi angażowali się przy organizacji finałów wojewódzkich konkursów w marcu i w maju oraz
przyczynili się do pozyskania większej kwoty z wpłat 1% wśród podatników zamieszkujących ich tereny działania. W biurach terenowych można było również pobierać wnioski
stypendialne oraz liczyć na fachowa pomoc przy ich wypełnianiu. Na spotkaniu w lipcu
omówiono kolejne etapy współpracy przed zbliżającymi się edycjami konkursów.
Wspólnie wymieniliśmy nasze uwagi dotyczące organizacji, materiałów i pozyskiwania
sponsorów. Podjęliśmy decyzję o zmianach strony internetowej i rozpoczęliśmy przygotowania materiałów. Biuro w Turku utworzyło własną stronę z odnośnikiem na stronę
główną TS. Wspólnie zamieszczamy materiały i informacje o działaniach w pozostałych
biurach i stałych inicjatywach.
W ramach dotacji dokonaliśmy druku folderu promującego naszą organizację
(20 000 egzemplarzy). Foldery były załączane do wysyłki pism o przyznanych stypendiach oraz również między innymi do wysyłki w ramach akcji 1%. Mamy nadzieję, że
przybliży on wielu osobom nasze działania i zaowocuje to przekazaniem na nasz cel
1% podatku dochodowego.

INNE DZIAŁANIA TOWARZYSTWA SAMORZĄDOWEGO
1%
W celu pozyskania 1% podatku wydrukowaliśmy i rozprowadziliśmy kilkaset kalendarzyków w powiatach i miastach: Konin, Koło, Słupca i Turek. Dzięki działaniom
członków organizacji przeprowadzono akcje informacyjne, promujące organizacje pożytku publicznego. W sumie zebraliśmy 58 296,30 zł. Pozyskane środki przeznaczyliśmy na Fundusz Stypendialny.

Udział w akcjach 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 „Powszechnej Przedświątecznej Zbiórce Żywności” i ogólnopolskiej akcji „Pogotowie Św.
Mikołaja” oraz realizowali program pomocy unijnej. Do najaktywniejszych należą członkowie z gmin: Babiak, Dąbie, Grzegorzew, Kłodawa, Malanów, Przedecz, Turek,
Rzgów, Sompolno, Ślesin.
W 2008 roku rozprowadzono 1 098 812 kg żywności (o wartości 2 777 279 zł).

Wydawanie gazetek lokalnych
Członkowie Towarzystwa Samorządowego wydają cyklicznie lub pojedyncze egzemplarze gazetek lokalnych w formie papierowej i elektronicznej: Grzegorzew (Gazeta Samorządowa), Dąbie, Kłodawa, Przedecz (Echo Przedcza), Sompolno i Wilczyn (nie regularnie).

Działania terenowe


Spotkania świąteczne cykliczne w Brdowie członków powiatu kolskiego (grudzień,
kwiecień).
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Koordynacja projektu Interwieś ( szkolenia w interbusach na terenie 4 gmin powiatu
kolskiego: Dabie, Chodów, Przedecz, Kłodawa) oraz koordynacja szkoleń językowych dla nauczycieli w powiecie kolskim.



Organizacja konferencji "Znaczenie rozwoju wczesnej edukacji" z udziałem Wiceministra Edukacji Zbigniewa Marciniaka. Spotkanie Ministra z nauczycielami w Koninie.
Z okazji świąt narodowych przeprowadzono między innymi akcję „flaga” – w Kłodawie, w gminie Koło i w Turku. Obyły się spotkania świąteczne cykliczne w Brdowie
członków powiatu kolskiego (w grudniu i w kwietniu).





Odsłonięcie pamiątkowej tablicy z okazji 90-tej rocznicy odzyskania niepodległości w
kościele parafialnym w Przedczu.



Wycieczka członków i sympatyków Towarzystwa Samorządowego z powiatu kolskiego do Kalisza (listopad 2008).



Współorganizacja z Urzędem Miasta w Kole bezpłatnych badań mammograficznych
(250 osób) oraz kolonoskopii (150 osób) w dwóch etapach: styczeń, luty 2008, oraz
czerwiec, lipiec 2008. Współorganizacja specjalistycznych badań płuc (100 osób)
wraz z badaniem spirometrycznym: wrzesień 2008. Profilaktyka raka jelita grubego
(150 osób) i poziom PSA: październik 2008



Poradnictwo w ramach zorganizowanego w mieście Kole Tygodnia Pomocy Ofiarom
Przestępstw - pani Maria Ugarenko-Kupińska. 14 udokumentowanych interwencji
rodzinnych udzielanych w ramach zespołu ds. rodziny, młodzieży i kobiet, przez
specjalistę ds. poradnictwa Panią Marię Ugarenko- Kupińską.



Przekazanie przez delegację radnych powiatowych Towarzystwa Samorządowego,
piłek na otwarcie Hali sportowej MOSiR w Kole.



Organizacja corocznego spotkania sympatyków i członków Towarzystwa Samorządowego miasta Turek w dniu 8 lutego 2008 roku.



Organizacja konferencji poświęconej założeniom Narodowego Programu Budowy
Dróg Lokalnych z udziałem Senatora RP Ireneusza Niewiarowskiego w Kole (listopad 2008).



Organizacja spotkania opłatkowego członków Towarzystwa Samorządowego w dniu
18 stycznia 2008 roku w Milejowie ( gmina Kawęczyn).



Udział w akcji „Pomoc dla Gruzji” sierpień-wrzesień 2008. Dary o łącznej wartości
20.000 zł przekazano w powiatach : konińskim, tureckim oraz kolskim. Były to miedzy innymi : odzież, obuwie, materiały opatrunkowe, poduszki, kołdry, ręczniki, środki chemiczne a także żywność. Dary wsparły Dom Polski w Lagodechii.



Prowadzenie od czterech lat akcji „chleb” w gminie Kłodawa (pomoc ubogim rodzinom).



Współpraca z Fundacją na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Otwarcie”.
a) Udział we wspólnym spotkaniu w dniu 12 lutego 2008 wraz z gminami
Brudzew, Grzegorzew, Kawęczyn, Ostrowite, Sompolno, Strzałkowo,
Wierzbinek i Władysławów,
b) Ankieta w 8 gminach dotycząca niepełnosprawności,
c) Warsztaty dla rodziców w dniu 21 listopada 2008 roku pod hasłem „Poczucie straty”.



Praca Prezesa TS związana z reformami samorządowymi w MSWiA (realizacja stanowiska).
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Utworzenie stron internetowych w Koninie, w Turku i w Kole.



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



Spotkania informacyjno – integracyjne członków i sympatyków TS z powiatu konińskiego w Licheniu.

Spotkania Zarządu i Zjazd Wojewódzki
Zarząd główny TS obradował dwa razy w styczniu i w czerwcu.
 Podczas pierwszego zebrania omówiono między innymi:
a) zjazd delegatów (czerwiec 2008) i związane z tym zjazdy powiatowe (harmonogram) i zebrania gminne,
b) bieżące działania: konkursy: Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Nasza
Europa, Fundusz Stypendialny,
c) Opracowano plan pozyskania 1% podatku,
d) Przygotowanie do złożenia sprawozdań z działalności za 2007 rok,
e) Współpraca Z Bankiem Żywności w Koninie.
 Drugie spotkanie było okazją do podsumowania zakończonych edycji konkursów
i działań związanych z 1%. Podpisano również odpowiednie dokumenty umożliwiające zwołanie Zjazdu Delegatów.
Nie odbyły się planowane na lipiec i październik spotkania Zarządu jednakże w tym
czasie członkowie spotykali się na zebraniach powiatowych w sierpniu i we wrześniu.

INFORMACJE FINANSOWE
Ogólna informacja o przychodach, źródłach finansowania i strukturze wydatków
w 2008 roku
Struktura zrealizowanych przychodów wg rodzajów i źródeł

Lp.

1.

Wyszczególnienie
Przychody razem:
Z tego
Przychody działalności statutowej, w tym:
a) przychody z działalności statutowej pożytku
publicznego (darowizny osób fizycznych)
b) pozostałe

2.

4.

Inne przychody statutowe, w tym:
a) dotacje
b) subwencje
c) pozostałe
Przychody działalności statutowej pożytku publicznego, w tym:
a) działalności odpłatnej
Pozostałe przychody

5.
6.

Przychody finansowe
Zyski nadzwyczajne

3.

Przychody za rok obrotowy
Kwota
% struktury
229 222,58
100,0
172 403,66

75,2

58 296,30

25,4

114 107,36

49,78

56 750,00
56 750,00

24,8
24,8

0,00

0,00

0,00

0,00

68,92
0,00

0,02
0,00
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Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów
ogólnoadministracyjnych
L.p.

I.
1.

2.

3.
4.

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
f) amortyzacja
Koszty finansowe
Pozostałe

Koszty za rok
Poprzedni 2007r.:
Obrotowy 2008r.:
Kwota
% struktury
Kwota
% struktury
200 303,11
100
224 128,38
100,0
127 630,05

63,70

171 132,73

76,4

127 630,05

63,70

171 132,73

76,4

72 295,51

36,10

52 327,91

23,3

4 920,59

2,46

4 082,36

1,8

28 216,82
0,00
18 208,07

14,09
0,00
9,09

11 437,90
3716,10
26 997,06

5,1
1,7
12,0

7 331,57
13 618,46
3,05
374,50

3,66
6,8
0,01
0,19

6 094,49
0,00
4,24
663,50

2,7
0,0
0,01
0,29

Informacja o odpłatnych świadczeniach realizowanych w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń
Przychody z odpłatnych świadczeń realizowanych w ramach działalności statutowej
odpłatnej pożytku publicznego w 2008 r. wynosiły 0 zł
Koszty realizacji tych świadczeń wynosiły 0 zł

Informacja o wynagrodzeniach
Razem: 23 771,33 zł
w tym:
Wynagrodzenia pracowników
Wynagrodzenie oraz ubezpieczenie społeczne łącznie: 17 333,33 zł
Pracownik TS w 2008 roku nie otrzymał nagród finansowych ani premii.
Wynagrodzenia członków zarządu i innych organów organizacji
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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 i umów o dzieło: 6 438,00 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 2008 roku nie udzielało żadnych pożyczek.
Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych
Nie dotyczy – TS w 2008 roku nie miało lokat bankowych.
Wartość nabytych akcji, obligacji, udziałów
Nie dotyczy – TS w 2008 roku nie nabywało, nie zbywało i nie posiadało żadnych akcji,
obligacji, udziałów.
Nabyte środki trwałe oraz nieruchomości
Nie dotyczy – TS w 2008 roku nie nabywało środków trwałych ani nieruchomości.
Wartość aktywów i zobowiązań
Suma aktywów na 31 grudnia 2008 roku: 48 304,87 zł
Suma zobowiązań na 31 grudnia 2008 roku: 721,38 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 2008 roku w TS nie przeprowadzano żadnych kontroli.
Informacja o rozliczeniach organizacji z tytułu zobowiązań podatkowych oraz o
składanych deklaracjach podatkowych
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (od wynagrodzeń i umów zlecenia) odprowadzany jest na bieżąco, zgodnie ze składana miesięcznie deklaracją PIT-4.
Zobowiązanie z tego tytułu na 31.12.2008 r. wynosiło 80 zł.
Zobowiązanie na 31.12.2008 r. z tytułu składek ZUS – 641,38 zł.
2. TS jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. W związku z tym nie
jest składana deklaracja CIT-2 a jedynie roczna deklaracja CIT-8
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