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I.Dane organizacji pożytku publicznego

TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE W KONINIE

Kraj          POLSKA Województwo     
WIELKOPOLSKIE

Powiat M. KONIN

Gmina 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
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego)

Ireneusz Niewiarowski, prezes
Mirosław Mękarski, wiceprezes
Halina Wesołowska, skarbnik
Tadeusz Słodkiewicz, sekretarz
Maria Nowak, członek 
Andrzej Operacz, członek

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

Zbigniew Ryczyński, przewodniczący
Mieczysław Górny, członek
Tomasz Nuszkiewicz, członek

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Przedmiotem działalności statutowej organizacji jest realizacja 
zadań pożytku publicznego określonych w § 3 statutu.
1) działanie na  rzecz rozwoju samorządu terytorialnego, 
gospodarczego i zawo-dowego oraz decentralizacji państwa, 
2) wypracowanie  zasad  współdziałania i form  dalszej  integracji  
środowisk sa-morządowych, 
3) szerzenie i popularyzowanie idei samorządności, 
4) tworzenie  więzi  lokalnych  integrujących  społeczności  gmin,  
powiatów i 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 zrze-szonych w nim członków,
9) propagowanie wiedzy z zakresu integracji europejskiej, 
10) przygotowanie i udział w wyborach do organów 
przedstawicielskich,
11) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życio-wej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
12) działalność charytatywna,
13) ochrona i promocja zdrowia,
14)  promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób 
pozostających bez pracy 
i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
15)  upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na 
rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
16)  promocja krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
17)  promocja kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i tradycji,
18)  upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
19)  upowszechnianie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony 
dziedzictwa przy-rodniczego,
20)  działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, 
informacyjnie lub  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.
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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 eduka-cyjnej w zakresie wiedzy samorządowej i 
obywatelskiej środowisk lokalnych rów-nież w kontekście integracji 
europejskiej, m. in. poprzez organizowanie konkursów dla 
młodzieży,
 2) opiniowanie projektów przepisów prawnych oddziałujących na 
poziom i efektywność społeczno – kulturalnych jak i gospodarczych 
warunków życia miesz-kańców, 
 3) wypracowanie opinii i przekazywanie informacji dotyczących  
gospodarki finan-sów i ustawodawstwa, 
 4) rozwijanie współpracy i kontaktów między społecznościami 
lokalnymi a ich re-prezentantami w ciałach przedstawicielskich,
 5) wspieranie terenowych inicjatyw społecznych,
 6) tworzenie funduszy stypendialnych,
 7) prowadzenie pomocniczej działalności gospodarczej, 
wydawniczej i kulturalnej,
 8) wspieranie lub popieranie kandydatów do organów 
przedstawicielskich,
 9) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb mieszkańców 
do organów sa-morządowych jak i administracji rządowej oraz 
innych organizacji i instytucji,
10) inicjowanie i podejmowanie czynności zapewniających stałe 
doskonalenie dalszego rozwoju i umacnianie samorządności,
11) wspieranie i współdziałanie z organizacjami charytatywnymi,
12) organizowanie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, 
konfliktów zbroj-nych i wojen w kraju i za granicą,
13) propagowanie zdrowego trybu życia,
14) gromadzenie informacji o rynku pracy, problemach i potrzebach 
dotyczących zasobów pracy [ludzi] i pracodawców, współpraca 
międzysektorowa, ułatwianie do-stępu do informacji,
15) promowanie równości praw kobiet i mężczyzn,
16) organizowanie różnych form wypoczynku,
17) promowanie tradycji i kultury narodowej,
18) promowanie kultury fizycznej i sportu,
19) promowanie środowiska naturalnego i rozwoju turystyki,
20) udzielanie wsparcia finansowego oraz merytorycznego w 
przygotowaniu 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 skla-syfikowanych – nieodpłatnie;
wsparcie merytoryczne i rzeczowe inicjatyw społecznych; tworzenie 
stowarzyszeń młodych samorządowców;
b) 85-32-C - pomoc społeczna pozostała, bez zakwaterowania – 
nieodpłatnie;
tworzenie funduszy stypendialnych; organizowanie różnych form 
wypoczynku dla młodzieży;
c) 22-11-Z - wydawania książek – nieodpłatnie;
redagowanie i bezpłatne przekazywanie publikacji 
zainteresowanym osobom;
d) 22-13-Z - wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych – 
nieodpłatnie;
redagowanie czasopism i przekazywanie lokalnej społeczności;
e) 22-15-Z - działalność wydawnicza pozostała – nieodpłatnie;
wydawanie kart pocztowych, kalendarzy, formularzy dla potrzeb 
realizowanych pro-jektów;
f) 80-42-B - pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie 
sklasyfikowane – nieod-płatnie;
organizowanie i prowadzenie bezpłatnych szkoleń związanych z 
realizacją projek-tów;
g) 92-62-Z - działalność związana ze sportem, pozostała – 
nieodpłatnie;
organizacja i promocja imprez sportowych; organizacja zajęć 
sportowo – rekreacyj-nych.
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11. Najważniejsze sfery działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 
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), zaczynając od najważniejszej)

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

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

Działania na rzecz edukacji obywatelskiej i europejskiej – konkursy młodzieżowe

Wielkopolski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym organizo-wany jest 
od 1994 roku i jest owocem doświadczeń pierwszej kadencji odrodzonego 
samorządu gminnego. Przeznaczony dla młodzieży gimnazjalnej, odwołuje się 
do idei budowania społeczeństwa obywatelskiego, aktywnie upowszechniając 
podstawową wiedzę o funkcjonowaniu samorządu i jego znaczeniu dla życia 
lokalnych społeczności. Pierwsza edycja konkursu została zrealizowana na 
obszarze wiejskim, w gminie 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 
samorządno-ści.

Konkurs adresowany był do wielkopolskiej młodzieży i cieszył się dużym 
zaintere-sowaniem w środowiskach szkolnych i samorządowych. W roku 2011 
zakończyliśmy XVIII edycję i rozpoczęliśmy XIX. W swym dorobku mamy lata 
doświadczeń we współ-pracy samorządów lokalnych z samorządami szkolnymi. 
Łączna liczba uczestników to 41 300 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 
funk-cjonowania samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, w tym także te 
zadania, które spoczywają na samorządzie, a wynikają z prawa krajowego (np. 
dostęp do informacji) albo z zasad (np. zasada subsydiarności lub zasada 
partnerstwa).
• organizacje pozarządowe w życiu publicznym
miejsce organizacji pozarządowych w życiu publicznym jest coraz ważniejsze i 
wymaga od wszystkich zaangażowania i woli współpracy. Dlatego fragment 
konkursu 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 
zagad-nienia dotyczące przygotowania samorządów do korzystania z funduszy 
struktural-nych. 
Przebieg poszczególnych etapów:
ETAP GIMNAZJALNY
Zakończył się w marcu 2011 roku. Nauczyciel prowadzący konkurs w danej 
szkole opracował pytania i sprawdził wiedzę uczniów. Był to pierwszy spraw-
dzian wiedzy zgłoszonych gimnazjalistów. Wyniki czyli nazwiska czterech naj-
lepszych uczniów, zostały przesłane do organizatora na wzorze protokołu za-
mieszczonego na stronie internetowej www.ts.konin.pl
ETAP POWIATOWY
Odbył się na przełomie kwietnia i maja 2011 roku. Wyznaczeni koordynatorzy 
powiatowi z ramienia Towarzystwa Samorządowego przeprowadzili II etap w 30 
powiatach województwa wielkopolskiego. Uczestnicy tego etapu wypełnili test 
opracowany przez Towarzystwo Samorządowe. Z każdego powiatu wyłoniło się 
dwóch najlepszych, którzy zyskali prawo uczestnictwa w finale wojewódzkim.
FINAŁ WOJEWÓDZKI

nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji
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Ostatni finałowy etap odbył się 3 czerwca 2011 roku w Zespole Szkół Eko-
nomiczno-Usługowych w Żychlinie dzięki współpracy ze Starostwem 
Powiatowym w Koninie i Radą Powiatu Konińskiego. W finale uczestniczyło 62 
uczniów. Towarzystwo Samorządowe oraz sponsorzy zapewnili nagrody dla 
ośmiu uczniów (netbook, kino domowe, aparat cyfrowy, drukarka, odtwarzacze 
MP4, głośniki komputerowe, DVD oraz encyklopedie, albumy, książki dla 
wszystkich uczestników finału, itp...) a ich opiekunów nagrody pieniężne. 
Finał odbył się pod patronatem Starosty Konińskiego Pana Stanisława Bielika.

Statystyka XVIII edycji:
Powiaty 30
Gminy 77
Gimnazja 105
Uczestnicy 2 080
XVIII edycja przebiegała pod patronatem Marszałka Województwa 
Wielkopolskie-go Pana Marka Woźniaka

Konkurs „Nasza Europa” to przedsięwzięcie Towarzystwa Samorządowego z 
2000 roku. Konkurs adresowany jest do młodzieży szkół średnich i zawodowych 
woje-wództwa wielkopolskiego i obejmuje tematyką zagadnienia dotyczące 
Europy i Unii Europejskiej. W ten sposób Towarzystwo Samorządowe pragnie 
przyczynić się do upo-wszechnienia wiedzy na temat integracji europejskiej. 
Część konkursu jest kontynuacją Konkursu Wiedzy o Samorządzie 
Terytorialnym, porusza bowiem m.in. zagadnienia związane z funkcją 
samorządów w kreowaniu rozwoju regionalnego, podziałem kompetencyjnym 
samorządów, partnerską współpracą różnych szczebli samorządowych. Jednak 
główny zakres merytoryczny konkursu „Nasza Europa” dotyczy problematyki 
integracji europejskiej.
W 2011 zakończyliśmy XI edycję a w sierpniu rozpoczęliśmy XII. Łączna liczba 
uczestników to 20 300  tysięcy  uczniów z ponad 130 szkół średnich i 
zawodowych w 70 gminach i 35 powiatach naszego województwa.

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

Tematyka konkursu:
POLSKA I EUROPA – w tym module młodzież wykazuje się wiedzą objętą 
programem nauczania w zakresie kultury, historia, geografii, środowiska 
naturalnego i ustroju poli-tycznego państw europejskich. 
INTEGRACJA EUROPEJSKA – tu znajdują się zagadnienia dotyczące etapów 
integra-cji europejskiej, funkcjonowania Unii Europejskiej, instytucji Unii 
Europejskiej, polityki regionalnej, procesu rozszerzania Unii Europejskiej i 
przeglądu procesów integracji 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, organizo-wanego dla młodzieży gimnazjalnej; zakres tego modułu 
to zadania różnych szczebli samorządu terytorialnego, partnerstwo w 
planowaniu przedsięwzięć, funkcje regionów w rozwoju społeczno - 
gospodarczym, zadania i funkcje Komitetu Regionów, Europej-ska Karta 
Samorządu Terytorialnego, Europejska Karta Samorządu Regionalnego oraz 
Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy.
Harmonogram:
ETAP SZKOLNY 
Zakończył się  w styczniu 2011 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 
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Odbył się na przełomie lutego i marca 2011 roku. Wyznaczeni koordynatorzy 
powiatowi z ramienia Towarzystwa Samorządowego przeprowadzili II etap w 31 
powiatach województwa wielkopolskiego. Uczestnicy tego etapu wypełnili test 
opracowany przez Towarzystwo Samorządowe. Z każdego powiatu wyłoniło się 
po dwóch najlepszych, którzy zyskali prawo uczestnictwa w finale wojewódzkim.
FINAŁ  WOJEWÓDZKI
Ostatni finałowy etap odbył się 25 marca 2011 roku w Gimnazjum nr 4 w Ostro-
wie Wlkp.  z udziałem 61 uczniów reprezentujących 31 powiatów naszego woje-
wództwa. Finał współorganizowany był przez Starostwo Powiatowe w Ostrowie 
Wlkp. i Urząd Miasta w Ostrowie Wlkp. 
Finał składał się z części pisemnej, w której uczniowie w ciągu 45 minut wypeł-
nili test wyboru. Następnie ośmiu najlepszych przystąpiło do etapu ustnego.
Organizatorzy zapewnili cenne nagrody dla ośmiu pierwszych finalistów oraz ich 
opiekunów. Pan Filip Kaczmarek, Poseł do Parlamentu Europejskiego – 
przewodniczący kapituły konkursu ufundował 3 wycieczki do Brukseli.
Statystyka XI edycji:
Powiaty 31
Gminy 52
Szkoły 99
Uczestnicy 2 500
Patronat konkursu:
XI edycja konkursu odbyła się pod patronatem Posła do Parlamentu 
Europejskiego pana Filipa Kaczmarka a finał wojewódzki pod patronatem 
Prezydenta Miasta Ostrowa Wlkp. i Starosty Ostrowskiego.

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,
• Urząd Miasta w Koninie,
• Starostwo Powiatowe w Koninie i Rada Powiatu Konińskiego,
• Koordynatorzy powiatowi z 31 powiatów,
• Samorządowcy, parlamentarzyści i lokalni liderzy,
• Inne organizacje pozarządowe. 

W sierpniu przystąpiliśmy do przygotowania kolejnych edycji obydwu konkursów. 
Wy-konaliśmy następujące zadania:
a) ustalenie zadań poszczególnych osób i biur terenowych, 
b) aktualizacja baz adresowych szkół i koordynatorów powiatowych,
c) przygotowanie materiałów między innymi: zaproszenia, regulaminy, instruk-
cje, bibliografia, testy na I etap konkursu Nasza Europa,
d) ustalenie członków kapituły i patronatu,
e) wysyłki zaproszeń do szkół,
f) rejestracja uczestników, nadawanie haseł umożliwiających pobieranie mate-
riałów ze strony internetowej,
g) aktualizacja strony internetowej.

Tytuł zadania: Rzeczpospolita Samorządna Działalność Komitetu 
Obywatelskiego „S” na ziemi konińskiej w latach 1989 – 1990
W 2011 roku Towarzystwo Samorządowe otrzymało dofinansowanie na 
realizację za-dania publicznego: „Rzeczpospolita Samorządna Działalność 
Komitetu Obywatelskiego „S” na ziemi konińskiej w latach 1989 – 1990” ze 
środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. W ramach 
tego zadania zebrane zostały informacje, dokumenty, relacje oraz zdjęcia osób, 
które nie tylko uczestniczyły w tworzeniu Komitetów Obywatelskich „S”, ale także 
działały na rzecz organizacji wyborów parlamentarnych z 1989 roku oraz 
samorządowych z 1990 roku.
W ramach projektu zorganizowana została debata w lokalnej telewizji mająca 
na celu uświadomienie społeczności lokalnej tego, że już w ich najbliższym 
sąsiedztwie mieszkają osoby, które przyczyniły się do przywrócenia 
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samorządności w Polsce. Projekt miał pokazać, że za przyczyną „osób z 
sąsiedztwa” dokonała się przemiana polityczna w naszym kraju.
Zadanie objęło zasięgiem cztery powiaty: koniński, kolski, słupecki, turecki oraz 
gminy: Witkowo, Pyzdry, Świnice Warckie, Grabów koło Łęczycy oraz Uniejów, 
czyli jednostki samorządowe, które wchodziły kiedyś w skład byłego 
województwa konińskiego.
Ponad 200 osób uczestniczyło w konferencji upamiętniającej historię Komitetów 
Oby-watelskich w regionie konińskim w dniu 26 listopada 2011 roku w auli 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.
W trakcie konferencji odbyła się promocja książki ,,Samorządna Rzeczpospolita 
„ – autorstwa   dr. Piotra Gołdyna, a także projekcja filmu ,,Początki wolnej 
Polski” przygotowanego przez TV Konin. W holu auli można było obejrzeć 
wystawę zdjęć, ulotek, plakatów z tamtego czasu. Wszyscy uczestnicy 
konferencji oprócz wydanej monografii oraz filmu zrealizowanego w ramach 
projektu otrzymali także pamiątkowe medale.

II Historyczny Konkurs Badawczy „Wybory Samorządowe 1990 Roku  w Mojej 
Gminie”
Rok 1990 przyniósł kilka rocznic, w tym 20 rocznicę wyborów do rad miast i gmin 
odrodzonego po latach samorządu terytorialnego. Wiele osób, zrozumiało 
wówczas, że nadszedł czas i możliwość decydowania o swoim losie, o swoim 
regionie. Niezwykle aktywnie, do wyborów samorządowych przygotowywały się 
lokalne Komitety Obywatel-skie „Solidarność”. W wielu przypadkach, potrzeba 
zmian w społeczeństwie była tak silna, że nastąpiła zmiana społeczno-polityczne 
i działacze wywodzący się z bloku solidarnościowego przejęli władzę w 
samorządach terytorialnych.
To istotne w dziejach najnowszych Polski wydarzenie nie zawsze jest właściwie 
eksponowane w nauczaniu historii. Aby zmienić ten stan rzeczy Towarzystwo 
Samo-rządowe oraz Ośrodek Nauczycieli w Koninie ogłosili konkurs dla uczniów 
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którego celem było choć w pewnej 
mierze odtworzenie wydarzeń z roku 1990, a więc kampanii wyborczej do 
samorządu terytorialnego, przebiegu wyborów i działań w pierwszej kadencji 
radnych, ze szczególnym uwzględnieniem działaczy Komitetów Obywatelskich 
„Solidarność”. Zadaniem młodzieży było przygotowanie pracy konkursowej, którą 
należało wykonać w formie fotozeszytu. Na Konkurs wpłynęło łącznie 9 prac. 
Prace oceniła specjalna Kapituła Konkursowa, której przewodniczył Ireneusz 
Niewiarowski –Prezes TS.
Konkurs składał się z dwóch etapów. Etap pierwszy rozpoczął się we wrześniu 
2010 roku, a zakończył 31 stycznia 2011 roku wyłonieniem dziesięciu 
najlepszych prac i dopuszczeniem ich do finału.
5 maja 2011 roku w Wąsoszach w Ośrodku Szkoleniowym Ośrodka 
Doskonalenia Na-uczycieli w Koninie odbył się finał konkursu WYBORY 
SAMORZĄDOWE 1990 ROKU W MOJEJ GMINIE. 
Kapituła Konkursu przyznała nagrody w dwóch kategoriach. Wyniki prezentują 
się na-stępująco:
Gimnazjum:
 I miejsce – Gimnazjum nr 5 w Koninie: Marlena Błaszkowska, Paulina 

Maciejewska.
 II miejsce - Gimnazjum nr 5 w Koninie: Jakub Eltman.
 III miejsce – Gimnazjum nr 5 w Koninie: Ada Kałużna, Weronika Pawłow-ska, 

Aleksandra Tomaszewska.
Opiekunem wszystkich trzech zespołów była Pani Ewa Kutnik. 
Szkoły ponadgimnazjalne:
 I miejsce – Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki 
w Turku: Iga Młotkiewicz, Paulina Trzmielewska, Marta Wojtczak. Opieku-nem 
zespołu była Pani Iwona Felisiak - Klecha
 II miejsce - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Witkowo: Wojciech Ziułkiewicz, 
Milena Nowacka, Marta Ostymowicz. Opiekunem zespołu była Pani Błaszak 
Magdalena.
Podczas finału nie zabrakło wspomnień naocznych świadków, którzy aktywnie 
działali w tym okresie na rzecz samorządności. Wśród zebranych osób 
przemawiał Pan Ireneusz Niewiarowski Prezes TS, Burmistrz Miasta Turku Pan 
Zdzisław Czapla, Pan Albin Zańko obecny wicedyrektor Liceum 
Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Turku oraz Pan Tomasz 
Deskowski z Witkowa. 

III Historyczny Konkurs Badawczy ,,Stan wojenny w mojej miejscowości”
W 2011 roku przypadła 30 rocznica wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. 
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Data 13 grudnia 1981 r. na stałe wyryła się w dziejach narodu polskiego. 
Niestety, dla wielu młodych ludzi data ta jest niezwykle enigmatyczna, nie 
wiedzą co się pod nią kryje. Z tej okazji Towarzystwo Samorządowe oraz 
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie ogłosili kolejny konkurs skierowany 
do młodzieży  pn. ,,Stan wojenny w mojej miejscowości”. 
Odbiorcami byli uczniowie gimnazjów i szkół średnich z terenu byłego 
województwa konińskiego. Konkurs polegał na przygotowaniu 4-stronicowej 
gazety  w formacie A4. Praca mogła być poświęcona jednemu, konkretnemu 
wydarzeniu z okresu stanu wo-jennego bądź też konkretnej osobie. Temat mógł 
zostać potraktowany również w szer-szej perspektywie, w zależności od 
możliwości uzyskania materiału. Konkurs rozpoczął się we wrześniu 2011 r., a 
jego rozstrzygnięcie zaplanowano na 31 stycznia 2012.
Stan wojenny zmienił oblicze polityczne Polski, a co za tym idzie 
poszczególnych regionów. Wiele osób, które pamiętają ten dzień, wspomina, że 
wiadomość o wprowadzeniu stanu wojennego wywołała ogólne przygnębienie. 
Wraz ze stanem wojennym wprowadzono godzinę milicyjną, ograniczono 
możliwości przemieszczania się pomiędzy poszczególnymi województwami. Na 
ulicach pojawiły się patrole milicyjne i wojskowe. Zawieszono działalność 
związków zawodowych, w tym co bardzo istotne NSZZ „Solidarność”. Wielu 
działaczy związkowych internowano, między innymi w Mielęcinie, Kwidzyniu czy 
Gołdapi (kobiety). Rozdzielono tym samy wiele rodzin i skazano je na wegetację, 
biorąc pod uwagę, że wielu z internowanych było jedynymi żywicielami rodziny. 
W sumie w regionie konińskim internowano kilkadzie-siąt osób. 
Mimo tego wyjątkowego stanu, duch w narodzie nie umarł i podejmowano w 
okresie właśnie stanu wojennego różne inicjatywy będące formą niezadowolenia 
spo-łecznego. Jednym z istotnych tego okresu było poświęcenia sztandaru 
NSZZ „Soli-darność” Huty Aluminium Konin, która odbyła się 13 grudnia 1981 r. 
Okres stanu wojennego, losy osób wówczas żyjących i działających są głównym 
tema-tem niniejszego konkursu. 
Podobnie jak w przypadku poprzednich konkursów prace oceniła specjalna 
Kapituła Konkursowa, której przewodniczył Ireneusz Niewiarowski – Prezes TS.
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 
utworzenia w lipcu 2000 roku przez Prezesa Towarzystwa Samorządowego 
FUNDUSZU STYPEN-DIALNEGO. 
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 ekono-micznych 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 fi-nansowej. 
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 1 803 stypendia.
Na bieżący rok szkolny 2011/2012 udało nam się przyznać dzięki pozyskanym 
funduszom 129 stypendiów  z podziałem na: 
• 56 stypendiów  dla uczniów szkół średnich (wysokość jednego rocznego 
stypendium to kwota 1 000,00 zł)
• 2 stypendia im. Cz. Ćmielowskiego (wysokość jednego rocznego stypendium to 

Druk: MPiPS 8



kwota 2 000,00 zł) – program skierowany do uczniów Lo w Kłodawie;
• 52  stypendia dla uczniów gimnazjum (wysokość jednego rocznego stypendium 
to kwota 600,00-700,00zł)
• 7 stypendiów dla studentów PWSZ w Koninie  (wysokość jednego rocznego 
stypendium to kwota 1 350,00 zł – trwa nabór wniosków do 30 września)
• 7 stypendiów pomostowych  (wysokość jednego rocznego stypendium to kwota 
5 000,00zł)
• 5 stypendiów specjalnych   (wysokość rocznego stypendium to kwota 1 000,00 
- 2 000,00 zł)
 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.
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 potrzebu-jących 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 
prywatne-go, 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 współfinansowanie stypendiów, całość 
fundu-szy 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 2011/2012 udało 
nam się zgromadzić kwotę  127 430,00 tysięcy złotych.
Środki pozyskane:
a) w ramach akcji 1% -  20 000 zł.
b) lokalny biznes i samorząd – 61 180 zł
c) Fundacje:
• Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości (FEP), w ramach Programu 
Stypendiów Pomostowych. Program jest administrowany przez FEP – 26 250 zł
• Fundacja im. Stefana Batorego w ramach Programu Równe Szanse – Lokalne 
Programy Stypendialne – 20 000 zł, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów 
dla uczniów szkół średnich,

Od roku szkolnego 2005/2006 Fundusz Stypendialny Towarzystwa 
Samorządowego objęty został Programem Równe Szanse – Lokalne Programy 
Stypendialne realizowa-nym przez Fundację im. Stefana Batorego. 
Program Równych Szans wspiera merytorycznie i finansowo organizacje 
działające na rzecz wyrównywania dostępu do edukacji młodzieży z mniejszych 
miejscowości i uboższych środowisk, poprzez tworzenie lokalnych programów 
stypendialnych dla młodzieży szkolnej.
Celem programu jest pomoc w tworzeniu systemu finansowania stypendiów dla 
mło-dzieży szkolnej w oparciu o zasoby i aktywność społeczności lokalnej. Przez 
Fundację wspierane są organizacje pozarządowe, które we współpracy z 
samorządem i miejsco-wymi przedsiębiorcami podejmują się prowadzenia 
programów stypendialnych dla młodzieży ze swojego terenu.
Realizowane programy stypendialne w 2011-2012 roku

W ramach naszego programu przyznajemy stypendia  im. Czesława 
Ćmielowskiego. 
Dla uczczenia pamięci zmarłego – wieloletniego nauczyciela i wychowawcy 
kilkudzie-sięciu 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 
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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, dar-czyńców z Kłodawy oraz FSTS.
W roku szkolnym 2011/2012  w ramach tego programu stypendia otrzymują 2 
osoby. Stypendium wypłacane jest w ratach miesięcznych po 200 zł. przez okres 
10 miesięcy.
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 pomostowego na  I rok 
studiów.
Wysokość rocznego stypendium to kwota 5 000 zł, wypłacana w 10 ratach 
miesięcz-nych po 500 zł. Stypendia są finansowane w 25% ze środków 
własnych Funduszu Stypendialnego Towarzystwa Samorządowego  i w 75% ze 
środków Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości (FEP).
W bieżącym roku szkolnym 7 osób skorzystało z programu stypendiów 
pomostowych.
W kwietniu 2011 przeprowadzony został nabór wniosków  do nowego programu 
sty-pendialnego  „Rozwiń skrzydła” im. J. J. Putka, utworzonego przy Fundacji 
im. Stefa-na Batorego. W ramach programu fundowane są stypendia dla 
młodych ludzi z nieza-możnych rodzin, zamierzających studiować w polskich 
uczelniach państwowych na dziennych studiach licencjackich lub magisterskich. 
Fundusz oferuje kandydatom ubiegającym o przyjęcie na pierwszy rok studiów:
a. stypendia rekrutacyjne w wysokości do 600 zł, przeznaczone na pokrycie 
kosz-tów związanych z procesem rekrutacji na studia (wysokość przyznanego 
stypendium uzależniona jest od wysokości tych kosztów); 
b. stypendia na pierwszy rok studiów w wysokości 630 zł miesięcznie wypłacane 
przez 10 miesięcy (od września do czerwca).
O stypendia rekrutacyjne oraz stypendia na pierwszy rok studiów mogli ubiegać 
się uczniowie, którzy:
a. zdawali maturę w tym roku szkolnym;
b. zamierzali ubiegać się o przyjęcie na stacjonarne (dzienne) studia w polskich 
uczelniach państwowych; 
c. pochodzą z niezamożnych rodzin o dochodzie netto w przeliczeniu na osobę 
nie wyższym niż 750 zł miesięcznie;
d. otrzymali rekomendację organizacji uczestniczącej w programie Równe 
Szanse – Lokalne Programy Stypendialne Fundacji im. Stefana Batorego  -  w 
tym wypadku Towarzystwa Samorządowego.
Program „Rozwiń Skrzydła”  skierowany jest wyłącznie do organizacji 
uczestniczących 
w programie Równe Szanse -  nie jest to konkurs otwarty.
Na rok 2011/2012 w ramach programu przyznane zostało łącznie 15 stypendiów 
rekru-tacyjnych i 10 stypendiów na I rok studiów.
W gronie szczęśliwców znalazły się osoby rekomendowane przez nasza 
organizację: 
dwie otrzymały promesę stypendium na pierwszy rok studiów w tym stypendium 
rekru-tacyjne a jedna osoba znajduje się na liście rezerwowej stypendium na I 
rok studiów - przyznane ma stypendium rekrutacyjne.
Obecnie trwa nabór wniosków do programu na rok akademicki 2012/2013.
Od początku istnienia Fundusz przyznał łącznie 1 803 stypendiów.
2000/2001 – 133
2001/2002 – 168
2002/2003 – 143
2003/2004 – 185
2004/2005 – 130
2005/2006 – 156
2006/2007 – 142
2007/2008 – 157
2008/2009 – 173
2009/2010 – 157
2010/2011 – 130
W roku szkolnym 2011/2012 do Funduszu wpłynęło prawie 200 wniosków, 
przyznanych zostało 129 stypendiów.
Liczby te pokazują jak duże jest zainteresowanie Funduszem i jak ogromna jest 
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potrzeba jego istnienia.
Osoby ubiegające się o stypendium musiały spełnić kryteria Funduszu, które 
zapisane były w regulaminie przyznawania stypendiów:
- 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 
Pragnąc zachęcić naszych stypendystów do działań na rzecz naszej organizacji, 
zorganizowaliśmy konkursy na projekt kartki bożonarodzeniowej oraz projekt 
plakatu promującego Akcję  1% . 
Pragniemy, aby stypendia Towarzystwa Samorządowego przyznawane były 
corocznie. Dlatego cały czas poszukujemy nowych darczyńców, dzięki którym 
kolejni uzdolnieni uczniowie będą mogli kontynuować naukę  i rozwijać swoje 
zainteresowania. 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, artykułów biurowych, wysyłek, dyplomów 
itp.  

INNE DZIAŁANIA TOWARZYSTWA SAMORZĄDOWEGO
1%
W celu pozyskania 1% podatku wydrukowaliśmy i rozprowadziliśmy 30 tys. 
ulotek oraz  20 tys. kalendarzyków.
Dystrybucja materiałów odbyła się poprzez szkoły średnie z terenu powiatów: 
Konin, Kolo, Turek, Słupca oraz poprzez firmę kolportażową zewnętrzną gdzie 
dostarczane były bezpośrednio do domów, mieszkań.  Ulotki wyłożone zostały 
również w różnych miejscach publicznych, np. w Centrum Handlowym w miejscu 
gdzie można było rozli-czyć za darmo dokument PIT.
Zamieszczone zostały również banery na naszej stronie internetowej, stronach 
szkół oraz  portalach lokalnych. Informacja ukazała się również w telewizji 
kablowej Konin, Koło oraz emitowana była przez miesiąc w lokalnej rozgłośni 
radiowej. Zorganizowana została również akcja mailowa, dzięki której zostało 
rozesłanych kilkaset e-maili z banerem informującym o naszych działaniach 
wraz z przekserowaniem na naszą stronę.
W sumie zebraliśmy 23 855,40 zł. Pozyskane środki przeznaczyliśmy na 
Fundusz Stypendialny. 

Lekcja Historii „Czarny Czwartek - Janek Wiśniewski padł”
Wiosną 2011 roku, ponad 3500 osób wzięło udział w kilkunastu seansach filmu 
doku-mentującego wydarzenia grudniowe 1970 roku w Kinie Oskard w Koninie. 
Szymon Pawlicki swymi wspomnieniami wprowadzał uczestników w nastrój 
tamtych dni. 17 maja w Sali Domu Kultury w Kole zorganizowano seans dla 300 
uczestników z udziałem Marszałka Sejmu Stefana Niesiołowskiego.
Dodatkowo rozprowadzono 1000 sztuk Biuletynu pozyskanego z IPN.

Udział w akcjach Konińskiego Banku Żywności 
Towarzystwo Samorządowe jest współzałożycielem Konińskiego Banku Żywno-
ści, który przeprowadza liczne akcje i prowadzi stałe przedsięwzięcia związane z 
pomocą charytatywną osobom potrzebującym wsparcia żywnościowego.  
Członkowie Towarzystwa Samorządowego  uczestniczyli między innymi w „Po-
wszechnej Przedświątecznej Zbiórce Żywności” i ogólnopolskiej akcji „Pogotowie 
Św. Mikołaja” oraz realizowali program pomocy unijnej. Do najaktywniejszych 
należą członkowie z gmin: Babiak, Chodów, Dąbie, Grzegorzew, Kłodawa, 
miasto Koło, Malanów, Przedecz, Turek, Rzgów, Sompolno, Ślesin.
W 2011 roku rozprowadzono 1 913 254 kg żywności (o wartości 4 620 059 zł). 
We wrześniu 2011 roku Bank Żywności w Koninie obchodził 15-lecie. Z tej okazji 
została wydana broszura „Ziarnko do ziarnka…”  podsumowująca całą 
działalność placówki. Zorganizowano uroczystość w Pensjonacie nad Zalewem 
w Starym Mieście. Prezes Ireneusz Niewiarowski, w uznaniu zasług, otrzymał z 
rąk Wojewody Wielkopolskiego medal Witolda Celichowskiego, pierwszego 
Wojewody Wielkopolskiego II Rzeczpospolitej oraz drugi medal ,,Zasłużony dla 
miasta Konina” - z rąk Marka Waszkowiaka wiceprezydenta Konina.

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

Działania terenowe
• Działalność Koła Strzeleckiego LOK nr 9 przy Towarzystwie Samorządowym w 
Słupcy.
Powiat koniński
• Udział w unijnym programie pomocy żywnościowej PEAD wspólnie z Bankiem 
Żywności w Koninie,
• Udział w akcji "Pogotowie św. Mikołaja" wspólnie z Bankiem Żywności w 
Koninie,
• Działalność Funduszu Stypendialnego w szkołach podstawowych gminy Rz-
gów,
• Udział członków TS w imprezach organizowanych przez Klub Biegacza 
„Aktywni-Konin”,
• Powołanie p. Witolda Wojciechowskiego na członka Rady Gospodarki Wodnej 
Regionu Wodnego Warta na lata 2011 – 2015  - 18 listopada,
•  Poparcie działań zmierzających do powołania Rady Pożytku Publicznego w 
mieście Konin.

Powiat kolski
• Cykliczne posiedzenia Zarządu Powiatowego z dyskusjami  m.in. na tematy:
- sytuacji w rolnictwie (stanowisko)
- sytuacji w służbie zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w kolskim 
szpitalu (stanowisko)
Specjalne rozszerzone posiedzenia zarządu powiatowego i Klubu radnych po-
wiatowych Towarzystwa Samorządowego z dyrekcją i pracownikami Samodziel-
nego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole .
• Koncert Charytatywny inaugurujący  Akcję "Pogotowie św. Mikołaja" w Dąbiu.
• Spotkania opłatkowe w gminach / podsumowania roku. Życzenia świąteczne 
publikowane  w prasie lokalnej, stronach internetowych, planszach reklamowych 
telewizji kablowej.
•  partnerstwo Towarzystwa Samorządowego w Kole przy projekcie „My 
Kobiety!”- Projekt jest realizowany w okresie od 01.07.09 – 30.06.10 na terenie 
miasta Koła ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego.
• Wsparcie imprez lokalnych, na rzecz których ufundowano nagrody od Towarzy-
stwa Samorządowego: 
- Nagrody na imprezy sportowe w mieście Kole
- imprezy sportowe w Szkole Podstawowej w Kalenii Małej (gmina Chodów).
• Prowadzenie od pięciu lat akcji „chleb” w gminie Kłodawa (pomoc ubogim 
rodzi-nom).
• Współorganizacja z Urzędem Miejskim w Kole akcji bezpłatnych badań 
profilak-tycznych w zakresie "Profilaktyki rajka jelita grubego", oraz 
kierunkowego bada-nia dla mężczyzn celem oznaczenia poziomu PSA oraz  w 
czerwcu badań z za-kresu profilaktyki schorzeń układu oddechowego dla 
mieszkańców z terenu po-wiatu kolskiego. (maj 2010)

Powiat turecki:
• Propagowanie akcji 1%,
• Udział w akcjach Banku Żywności w Koninie, 
• Udział w Dożynkach Gminnych i Powiatowych. Reprezentacja w 
uroczystościach typu: „Orlik”,” Barbórka”, święta narodowe,
• Akcja „ Pogotowie Św. Mikołaja” -  grudzień 2011 r.,
• Spotkanie w powiecie tureckim dot. Komitetu Obywatelskiego „S” – grudzień,
• Spotkanie kluczowych działaczy i Zarządu TS powiatu tureckiego – grudzień,
• Cykliczne zebrania zarządu powiatowego TS,

Spotkania Zarządu i Zjazd Wojewódzki

• w dniu 31 stycznia 2011 roku. Informacja o wydaniu broszury z życzeniami na 
Święta z informacjami o działaniach TS. Insert przed Świętami w Przeglądzie 
Konińskim na Rzecz Funduszu Stypendialnego (15 tysięcy egzemplarzy). Re-
cenzje na temat książki „Solidarność w Kłodawie 1980 – 1989” (Prasa lokalna, 
Miesięcznik RI). Pismo zapowiadające zadania na 2011 rok redakcji T. Nuszkie-
wicza do członków w powiecie kolskim,
• w dniu 24 lutego 2011 roku omówiono propozycje wydawania i finansowania 
„Gazety TS” (Insert - 20 tys., rys merytoryczny, koszty),
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• w dniu 3 czerwca 2011 roku – zwołanie zjazdu delegatów i podjęcie uchwał za-
twierdzających działania w 2010 roku,
• Zjazd Wojewódzki w dniu 20 czerwca 2011 w Koninie związany był z obowiąz-
kiem zatwierdzenia rocznych sprawozdań merytorycznego i finansowego 
organizacji pożytku publicznego za 2010 rok,
• w dniu 20 października 2011 roku omówiono bieżące działania: Fundusz 
Stypendialny, konkursy, realizację grantu FIO, podsumowano akcję 1% w celu 
pozyskania podatku za 2010 rok.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację 
działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, 
„zagranica”)

województwo

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie 
sprawozdawczym

1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra integracji 
społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze określone w 
przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki publiczne określone w przepisach o 
systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1

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

Liczba odbiorców działań organizacji

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

6000

0

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

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

działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 
nie skla-syfikowanych 
pomoc społeczna pozostała, bez zakwaterowania 
wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych

Lp Nazwa placówki Miejscowość/ci, w której/ych 
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym
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1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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)

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

województwo

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 91-33-Z

85-32-C

22-13-Z

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji 
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku 
publicznego

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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) Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
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4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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)

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

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) 391,930.59 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 391,930.59 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 0.00 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 23,855.40 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 152,615.12 zł

0.00 zł

8,115.12 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

b) ze środków budżetu państwa
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13,500.00 zł

131,000.00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 215,460.07 zł

0.00 zł

25,935.07 zł

189,525.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

8. Z innych źródeł 0.00 zł

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

d) z dotacji z 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 sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych)

g) z nawiązek sądowych

h) ze świadczeń pieniężnych

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

                w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 0.00 zł

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

1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych 0.00 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 23,855.40 zł

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 kwoty przeznaczone na te działania

1 działalność Funduszu Stypendialnego 23,855.40 zł
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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 kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 382,927.04 zł 23,855.40 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

w tym :

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 administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia, amortyzacja

e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

f)pozostałe koszty ogółem:

338,075.37 zł 23,855.40 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

44,842.01 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

9.66 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki 
publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności 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)
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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 umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub 
użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości 
następujące prawo:

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. 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

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)

1.0 etatów

5.0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

723.00 osób fizycznych
2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego

0.00 osób prawnych

organizacja pozyskała 6 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 2 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

1. Organi`zacja 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 wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę 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)

158.00 osób

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)
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w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

35.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

5.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 118.00 osób

13.00 osób

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
dłuższy niż 30 dni

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

6.00 osób

1.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

6.00 osób

e) inne osoby 0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 71,836.00 zł

w 
tym:

a) z tytułu umów o pracę

wynagrodzenie zasadnicze

25,850.00 zł

25,850.00 zł

nagrody

premie

0.00 zł

0.00 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 45,986.00 zł

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

45,986.00 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 45,986.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0.00 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

0.00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

1,723.00 zł

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

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

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

0.00 zł

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

0.00 zł

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

7,000.00 zł

10. 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)

kwota 7000,00 została wypłacona redaktorowi monografii o 
Komitetach Obywatelskich wydanej w ramach projektu FIO

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych nie posiada

VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy 
administracji rządowej

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

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 zamówień publicznych w okresie 
sprawozdawczym

Lp Nazwa zadania Kwota

1 Pomoc materialna dla uczniów z terenu Gminy Kawęczyn 3,000.00 zł

Lp Nazwa zadania Kwota

1 Rzeczpospolita Samorządna Działalność Komitetu Obywatelskiego „S” na ziemi 
konińskiej w latach 1989 – 1990

141,500.00 zł

2 XVIII Wielkopolski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym 10,500.00 zł

Lp Nazwa zadania Kwota
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X.Informacje uzupełniające

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

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

5. Dodatkowe informacje

(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Grazyna Sędziak, dyrektor biura, 28.06.2012 Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli
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