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Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

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)

1) działanie na  rzecz rozwoju samorządu terytorialnego, 
gospodarczego i zawodowego oraz decentralizacji państwa, 
2) wypracowanie  zasad  współdziałania i form  dalszej  integracji  
środowisk samorzą-dowych, 
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 przyrodni-czego,
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 edukacyjnej w zakresie wiedzy samorządowej i 
obywatelskiej środowisk lokalnych również w kontekście integracji 
europejskiej, m. in. poprzez organizowanie konkursów dla 
młodzieży,
 2) opiniowanie projektów przepisów prawnych oddziałujących na 
poziom i efektywność społeczno – kulturalnych jak i gospodarczych 
warunków życia mieszkańców, 
 3) wypracowanie opinii i przekazywanie informacji dotyczących  
gospodarki finansów i ustawodawstwa, 
 4) rozwijanie współpracy i kontaktów między społecznościami 
lokalnymi a ich reprezen-tantami w ciałach przedstawicielskich,
 5) wspieranie terenowych inicjatyw społecznych,
 6) tworzenie funduszy stypendialnych,
 7) prowadzenie działalności wydawniczej i kulturalnej,
 8) wspieranie lub popieranie kandydatów do organów 
przedstawicielskich,
 9) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb mieszkańców 
do organów samorzą-dowych 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 zaso-bów 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.

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)

upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

Wielkopolski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym.
W roku szkolnym 2011/2012 zorganizowaliśmy XIX edycję, w której wzięło udział 
91 gimnazjów (1800 uczestników) z 28 powiatów i 71 gmin. Konkurs przebiegał 
pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Ostatni finałowy etap 
odbył się 11 czerwca 2012 roku w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w 
Żychlinie dzięki współpracy ze Starostwem Powiatowym w Koninie i Radą 
Powiatu Konińskiego. W finale uczestniczyło 51 uczniów. 
Celem konkursu jest przybliżenie młodzieży gimnazjalnej wiedzy z zakresu 
funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz zainteresowanie jej ideą 
samorządności.
Tematyka konkursu:
• samorząd terytorialny i lokalna demokracja
• organizacje pozarządowe w życiu publicznym

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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1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

• kontekst europejski samorządu
Konkurs trwa cały rok szkolny i przebiega w trzech etapach: gminnym, 
powiatowym i wojewódzkim.
dane statystyczne - łączna liczba uczestników – 43 100 
Liczba powiatów – 35;                 
 liczba gmin – 150;                       
 Liczba gimnazjów – 205

Wielkopolski Konkurs NASZA EUROPA
W XII edycji roku szkolnego 2011/2012 uczestniczyło 2500 uczniów ze 100 szkół 
średnich, 30 powiatów i 50 gmin. Konkurs obywał się pod patronatem Posła do 
Parlamentu Europejskiego pana Filipa Kaczmarka, który w finale ufundował 3 
wycieczki do Brukseli.
Ostatni finałowy etap odbył się 20 kwietnia 2012 roku w Zespół Szkół Rolnicze 
Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica  w Kościelcu z 
udziałem 60 uczniów reprezentujących 30 powiatów naszego województwa. 
Finał współorganizowany był przez Starostwo Powiatowe w Kole i Urząd Miasta 
w Kole.
Celem konkursu: jest uzyskanie wzrostu zainteresowania tematyką integracji 
europejskiej i problematyką europejską w kręgach młodzieżowych, 
przygotowanie młodzieży do przyszłego członkostwa w Unii Europejskiej, w 
kontekście ogólnokrajowym jak i indywidualnym. 
Tematyka konkursu:
• Polska i Europa 
• integracja europejska 
• Polska W Unii Europejskiej
• samorząd terytorialny w krajach członkowskich
dane statystyczne - łączna liczba uczestników – 22 800
Liczba powiatów – 33;          
liczba gmin – 70;             
Liczba szkół – 130
W 2012 r. Zarząd TS podjął decyzję o rezygnacji z kontynuacji działań 
związanych z organizacją kolejnych edycji konkursu Nasza Europa. 
O tej decyzji poinformowaliśmy zainteresowane osoby i instytucje dziękując za 
dotychczasową współpracę. 
Fundusz Stypendialny
Powołany w lipcu 2000 roku Fundusz Stypendialny Towarzystwa 
Samorządowego przyznał już łącznie 1 915 stypendiów dla uzdolnionej i 
aktywnej społecznie młodzieży ze środowisk wiejskich. Obszar działania 
funduszu to powiaty: koniński,  kolski, słupecki, turecki, wrzesiński. Odbiorcami 
funduszu są uczniowie szkół średnich, gimnazjaliści – konkretne osoby 
wskazane przez darczyńców oraz studenci  Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Koninie. 
Fundusz stypendialny realizuje swoje cele głównie poprzez promowanie 
młodych talentów, uczniów twórczych, pragnących robić więcej dla własnego 
doskonalenia i rozwoju. Pomaga głównie uczniom uzdolnionym, którzy 
wymagają pomocy finansowej. Realizacja powyższych celów jest możliwa dzięki 
dotacjom i darom od osób fizycznych i prawnych. 
Od roku szkolnego 2006/2007 Fundusz Stypendialny Towarzystwa 
Samorządowego objęty jest 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 latach poprzednich, otrzymaliśmy 
dotację w wysokości 20 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów.
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. Program stypendiów 
pomostowych administrowany jest przez Fundację Edukacyjną 
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Przedsiębiorczości (FEP) .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. 
Na bieżący rok szkolny, po raz trzeci już, udało nam się uzyskać dofinansowanie 
programu stypendialnego dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Koninie. „Agrafka Agory” to partnerski program Fundacji Agrafka 
Agory i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. W ramach programu 
przyznawane są dotacje na skierowane do studentów programu lokalnych 
organizacji stypendialnych. Główne cele Agrafki Agory” to wyrównywanie szans 
edukacyjnych oraz motywowanie studentów do dalszego rozwoju i pracy, a 
także popularyzacja idei stypendiów edukacyjnych w Polsce.
W ciągu trzynastu lat działalności Fundusz przyznał łącznie 1 915 stypendia z 
czego w roku szkolnym: 2012/2013 - 109
Wsparcie działań Konińskiego Banku Żywności                                                      
    
Towarzystwo Samorządowe jest współzałożycielem Banku Żywności w Koninie, 
który przeprowadza liczne akcje i prowadzi stałe przedsięwzięcia związane z 
pomocą charytatywną osobom potrzebującym wsparcia żywnościowego.  
Członkowie Towarzystwa Samorządowego  uczestniczyli między innymi w 
akcjach „Pogotowie św. Mikołaja”, „Powszechnej Przedświątecznej Zbiórce 
Żywności” oraz realizowali program pomocy unijnej. 
 „Archiwa Przełomu 1989 -1991”
Na zaproszenie Kancelarii Prezydenta RP i Kancelarii Senatu RP Prezes TS 
uczestniczy w realizacji projektu pod nazwą „Archiwa Przełomu 1989 -1991”.  
Zadaniem przedsięwzięcia jest zgromadzenie dokumentacji z okresu, w którym 
przebudowa państwa objęła niemal wszystkie sfery życia, m.in.: dokumentacja 
Okrągłego Stołu, Komitetów Obywatelskich, Obywatelskiego Klubu 
Parlamentarnego. Efektem będzie udostępnienie w Internecie kopii cyfrowych 
oryginalnych dokumentów i materiałów ikonograficznych z pierwszych lat 
transformacji ustrojowej, politycznej i gospodarczej. To „wirtualne muzeum” 
ułatwi społeczeństwu dostęp do źródłowych dokumentów dotyczących 
najnowszej historii politycznej naszego kraju. Celem jest ocalenie i utrwalenie w 
pamięci narodowej ważnego rozdziału z najnowszej historii odrodzonej 
Rzeczypospolitej. Projekt honorowym patronatem objął Prezydent Bronisław 
Komorowski.
Pozostałe działania:
• Poparcie działań zmierzających do powołania Rady Pożytku Publicznego w 
mieście Konin
• od 15 do 25 czerwca 2012 r. w kościele pw. św. Marii Magdaleny w Sompolnie 
w woj. wielkopolskim prezentowana była wystawa pt. „«Dla Ciebie Polsko i dla 
Twojej chwały». Żołnierze Wyklęci Pomorza i Kujaw” przygotowana przez dr 
Alicję Paczoską-Hauke. Ekspozycję wystawy zorganizował pion edukacyjno-
naukowy Delegatury IPN w Bydgoszczy przy współpracy Towarzystwa 
Samorządowego Ziemi Przedeckiej. Sompolno w jest już kolejną miej-scowością 
w Wielkopolsce (po Przedczu i Kole), w której prezentowana była wystawa. 
Uroczyste otwarcie wystawy w Sompolnie odbyło się w niedzielę, 17 czerwca 
2012 r. Na planszach wystawowych zarysowano krótką charakterystykę 
najważniejszych organizacji konspiracyjnych i oddziałów zbrojnych polskiego 
podziemia niepodległościowego, działających w latach 1945–1954 w regionie 
kujawsko-pomorskim. Cztery panele wystawowe poświęcone były tragicznym 
losom żołnierzy podziemia niepodległościowego, którzy podjęli walkę z sowiecką 
okupacją na pograniczu Kujaw i Wielkopolski. Na czele dwóch oddziałów 
zbrojnych KWP stanęli w 1946 r. mieszkańcy Sompolna: Gabriel Fejcho „Bury”, 
„Ogień”, a także Antoni Fryszkowski „Ryś”. Obaj zostali straceni na mocy 
wyroków sądowych.
• Prowadzenie akcji „chleb” w gminie Kłodawa (pomoc ubogim rodzinom).
• Współorganizacja z Urzędem Miejskim w Kole akcji bezpłatnych badań 
profilaktycznych w zakresie "Proflaktyki rajka jelita grubego", oraz kierunkowego 
badania dla mężczyzn celem oznaczenia poziomu PSA oraz  w czerwcu badań z 
zakresu profilaktyki schorzeń układu oddechowego dla mieszkańców z terenu 
powiatu kolskiego.
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2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację 
działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, 
„zagranica”)

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

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)

pomoc społeczna pozostała, bez zakwaterowania – tworzenie 
funduszy stypendialnych; organizowanie różnych form 
wypoczynku dla młodzieży;
działalność wydawnicza pozostała – wydawanie kart pocztowych, 
kalendarzy, formularzy dla potrzeb realizowanych projektów;
wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych – 
redagowanie czasopism i przekazywanie lokalnej społeczności;

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 85-32-C

22-15-Z

22-13-Z

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

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym
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2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

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

województwo

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

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Kod PKD:

Kod PKD:
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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:

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) 154,238.31 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 145,188.20 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 15,918.20 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 13,000.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

13,000.00 zł

0.00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 116,270.00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) z dotacji z funduszy celowych
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0.00 zł

34,980.00 zł

81,290.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

8. Z innych źródeł 9,050.11 zł

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 15,918.20 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
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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: 162,645.24 zł 15,918.20 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:

128,388.16 zł 15,918.20 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

34,257.03 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.05 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

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

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

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

0.00 osób prawnych

organizacja pozyskała 16 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 0 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)

120.00 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

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

2.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 118.00 osób

41.00 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

35.00 osób

0.00 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 21,991.00 zł

w 
tym:

a) z tytułu umów o pracę

wynagrodzenie zasadnicze

15,215.00 zł

15,215.00 zł

nagrody

premie

0.00 zł

0.00 zł

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

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 6,776.00 zł

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

0.00 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 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

0.00 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

610.86 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

2,016.00 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)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

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 XIX Wielkopolski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym 10,000.00 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

Grażyna Sędziak / dyrektor biura / 11.07.2013 r. - sprawozdanie merytopryczne
Aleksandra Lewandowska - Robak / księgowa / 09.07.2013 r. - sprawozdanie 

finansowe

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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