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Data zamieszczenia sprawozdania 2015-07-03

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     WIELKOPOLSKIE

Gmina M. KONIN

Powiat M. KONIN

Ulica ZOFII URBANOWSKIEJ Nr domu 8 Nr lokalu 

Miejscowość KONIN Kod pocztowy 62-500 Poczta KONIN Nr telefonu 632437580

Nr faksu 632437580 E-mail biuro@ts.konin.pl Strona www ts.konin.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2004-12-17

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 31016777000000 6. Numer KRS 0000031926

7. Skład organu zarządzającego organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Ireneusz Niewiarowski Prezes TAK

Mirosław Mękarski Wiceprezes TAK

Halina Wesołowska Skarbnik TAK

Tadeusz Słodkiewicz Sekretarz TAK

Maria Nowak członek TAK

Jan Nowak członek TAK

Andrzej Operacz członek TAK

Urszula Polewska członek TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Katarzyna Szczap przewodniczący TAK

Tomasz Nuszkiewicz członek TAK

Stanisław Urbaniak członek TAK

TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE W KONINIE
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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 samorządowych, 
3) szerzenie i popularyzowanie idei samorządności, 
4) tworzenie  więzi  lokalnych  integrujących  społeczności  gmin,  
powiatów i całego regionu,
5) tworzenie warunków dla indywidualnego rozwoju mieszkańców,
6) pomoc w potrzebach edukacyjnych młodego pokolenia,
7) pobudzanie aktywności społecznej,
8) współdziałanie przy tworzeniu warunków rozwoju gospodarczego 
regionu, wspieranie inicjatyw gospodarczych  członków, reprezentowanie 
interesów zrzeszonych w nim członków,
9) propagowanie wiedzy z zakresu integracji europejskiej, 
10) przygotowanie i udział w wyborach do organów przedstawicielskich,
11) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
12) działalność charytatywna,
13) ochrona i promocja zdrowia,
14)  promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających 
bez pracy 
i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
15)  upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz 
równych praw kobiet i mężczyzn,
16)  promocja krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
17)  promocja kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i tradycji,
18)  upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
19)  upowszechnianie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony 
dziedzictwa przyrodniczego,
20)  działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie 
lub  finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa 
jest w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 roku, 
poz. 873) w zakresie realizacji, określonych ustawą, zadań publicznych.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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1) propagowanie, wspomaganie i prowadzenie działalności szkoleniowej i 
edukacyjnej w zakresie wiedzy samorządowej i obywatelskiej środowisk 
lokalnych również w kontekście integracji europejskiej, m. in. poprzez 
organizowanie konkursów dla młodzieży,
 2) opiniowanie projektów przepisów prawnych oddziałujących na poziom 
i efektywność społeczno – kulturalnych jak i gospodarczych warunków 
życia mieszkańców, 
 3) wypracowanie opinii i przekazywanie informacji dotyczących  
gospodarki finansów i ustawodawstwa, 
 4) rozwijanie współpracy i kontaktów między społecznościami lokalnymi a 
ich reprezentantami w ciałach przedstawicielskich,
 5) wspieranie terenowych inicjatyw społecznych,
 6) tworzenie funduszy stypendialnych,
 7) prowadzenie działalności wydawniczej i kulturalnej,
 8) wspieranie lub popieranie kandydatów do organów 
przedstawicielskich,
 9) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb mieszkańców do 
organów samorządowych jak i administracji rządowej oraz innych 
organizacji i instytucji,
10) inicjowanie i podejmowanie czynności zapewniających stałe 
doskonalenie dalszego rozwoju i umacnianie samorządności,
11) wspieranie i współdziałanie z organizacjami charytatywnymi,
12) organizowanie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, 
konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
13) propagowanie zdrowego trybu życia,
14) gromadzenie informacji o rynku pracy, problemach i potrzebach 
dotyczących zasobów pracy [ludzi] i pracodawców, współpraca 
międzysektorowa, ułatwianie dostępu do informacji,
15) promowanie równości praw kobiet i mężczyzn,
16) organizowanie różnych form wypoczynku,
17) promowanie tradycji i kultury narodowej,
18) promowanie kultury fizycznej i sportu,
19) promowanie środowiska naturalnego i rozwoju turystyki,
20) udzielanie wsparcia finansowego oraz merytorycznego w 
przygotowaniu aplikacji o środki strukturalne i przedakcesyjne,
21) prowadzenie poradnictwa obywatelskiego.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Zjazdy Delegatów 
17 czerwca 2014 r.
Zjazd związany był z obowiązkiem zatwierdzenia rocznego sprawozdania merytorycznego i finansowego 
organizacji pożytku publicznego za 2013 rok.
W tym dniu odbyła się uroczystość 20-lecia Towarzystwo Samorządowego wraz z promocją książki 
„Towarzystwo Samorządowe 20 lat działalności" autorstwa Małgorzaty Grzanki.
Publikację wydano przy wsparciu członków i sympatyków TS. W wyniku zbiórki pieniężnej (cegiełki) 
zebrano 12 925 zł.
Informacje na temat posiedzeń Zarządu Towarzystwa Samorządowego
Członkowie Zarządu spotykali się nieoficjalnie i uczestniczyli w organizowanych imprezach (np.: na 
uroczystościach finałowych konkursów, na wręczaniu stypendiów i innych lokalnych uroczystościach).
1. W dniu 14 stycznia 2014 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego i Komisji Rewizyjnej. 
Omówiono bieżące działania związane z weryfikacją semestralną w Funduszu Stypendialnym, 
konkursem samorządowym oraz przygotowaniem do kampanii w celu pozyskania 1% podatku za 2013 
r. Podsumowano przygotowania do obchodów XX-lecia TS. W planach ujęto druk publikacji, spotkanie 
promocyjne i pozyskanie funduszy na realizację tych zamierzeń (cegiełki, sponsorzy). Zaplanowano 
również uroczystości w związku z obchodami 25-lecia Wolnej Polski w regionie konińskim. Prezes TS 
wyszedł z inicjatywą uczczenia pamięci Senatora Tomasza Szymańskiego w Turku. Pan Tadeusz 
Słodkiewicz został przedstawicielem TS do Stałego Społecznego Zespołu Konsultacyjnego w projekcie 
„Aglomeracja konińska – współpraca JST kluczem do nowoczesnego rozwoju gospodarczego”. 
Zaplanowane działania to konferencja 14 lutego w Kole; złożenie wniosków na konkurs Patriotyzm 
Jutra, FIO, UMWW oraz EOG.
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2. W dniu 14 kwietnia 2014 roku w  odbyło się drugie spotkanie władz wojewódzkich Towarzystwa 
Samorządowego. Przyjęto uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań. Omówiono 
działania w tym konferencję w Kole „25 lat samorządu w wolnej Polsce” w dniu 14 lutego.  19 stycznia - 
Tureckie spotkanie noworoczne w Przykonie z udziałem 140 osób (zbiórka 1 870 zł dla wdowy po 
tragicznie zmarłym mężu w elektrowni w Kozienicach). Przeprowadzono kampanię 1% (wypełnianie 
PITów w Ferio, druk i dystrybucja 40 tys. ulotek, promocja poprzez Centrum Organizacji 
Pozarządowych). Poinformowano o zmianie siedziby biura terenowego w Turku na ul. 3 Maja 8. 
Przedstawiono stan prac nad publikacją. Zaplanowano etapy powiatowe oraz finał konkursu 
samorządowego. Finał konkursu „Ku wolności” w dniu 23 kwietnia w PWSZ w Koninie oraz wręczenie 
nagród podczas konferencji w dniu 29 maja. Omówiono plany organizacji zbiórki pieniężnej w związku z 
 nową ustawą o zbiórkach publicznych (obowiązująca od wakacji 2014 r.). Rozpoczęto przygotowania 
do wyborów samorządowych z wstępnymi uzgodnieniami organizacyjnymi.
3. 29 lipca 2014 roku podczas zebrania omówiono działania pierwszego półrocza oraz za-planowano 
kolejne miesiące pracy. Duże nadzieje innowacyjnych działań dał projekt „Moje miejsce” z Funduszy 
EOG – Obywatele dla demokracji oraz uchwalona nowa ustawa o zbiórkach publicznych (obowiązująca 
od 18 lipca 2014 r.). Omówiono również stan przygotowań do wyborów samorządowych. 
4. W dniu 27 sierpnia 2014 r. podjęto uchwałę Zarządu TS dot. utworzenia Komitetu Wyborczego i 
powołania pełnomocnika wyborczego oraz pełnomocnika finansowego. Omówiono kalendarz działań 
wyborczych. Poinformowano o pozyskanej dotacji z funduszy EOG – Obywatele dla demokracji na 
zaangażowanie młodego pokolenia w kształtowanie przestrzeni i aktywności w środowisku, w którym 
dorasta. Zaplanowano działania związane z utworzeniem 10 grup projektowych. W trakcie posiedzenia 
zarządu odbyło się również spotkanie z Rafałem Grupińskim.

Wielkopolski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym.
W roku szkolnym 2013/2014 zorganizowaliśmy XXI edycję. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem 
wśród uczniów. W tegorocznej edycji ich udział wzięło 1 800 z 97 gimnazjów, 73 gmin i 30 powiatów. W 
dotychczasowych edycjach konkursu uczestniczyło 46 600 tys. uczniów ze 130 szkół. Konkurs przebiegał 
pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego.
Etapy powiatowe były organizowane: 9 maja w Strzałkowie, 22 maja w Turku, 23 maja w Koninie i 27 
maja w Grzegorzewie gdzie połączono go z uroczystościami XX-lecia TS i Dniem Samorządu 
Terytorialnego. Etapy powiatowe odbywały się w 30 powiatach naszego województwa.
Ostatni finałowy etap XXI Wielkopolskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym odbył się 9 
czerwca 2014 roku w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie dzięki współpracy ze 
Starostwem Powiatowym w Koninie i Radą Powiatu Konińskiego. 53 uczniów przystąpiło  do pisemnego 
egzaminu sprawdzającego wiedzę o samorządzie terytorialnym. Test wyłonił ośmiu uczestników 
ścisłego finału. Piotr Suchecki z  Gimnazjum nr 1 w Ostrowie Wlkp. okazał się najlepszy w tegorocznej 
edycji. Z naszego regionu wśród finalistów na piątym miejscu znalazła się Karolina Pakuła z Gimnazjum 
w Malanowie. Drugie miejsce uzyskał Jakub Rzepka z Gimnazjum w Pępowie a trzecie Eryk 
Andrzejewski z tej samej szkoły. Czwarte Aneta Witkowska z Wyrzyska. Wszyscy finaliści otrzymali 
nagrody książkowe a ośmiu najlepszych cenne nagrody rzeczowe: smartfon, tablet, aparaty cyfrowe, 
przenośne dyski pamięci, głośniki komputerowe, drukarkę, słuchawki … Głównym sponsorem nagród 
było Starostwo Powiatowe oraz Rada Powiatu Konińskiego. Pozostali darczyńcy: Urząd Marszałkowski 
Województwa Wielkopolskiego, Urząd Miejski w Kórniku, Urząd Miejski w Turku, Urząd Gminy Stare 
Miasto, Urząd Miejski w Koninie, Urząd Miasta i Gminy w Kleczewie, Urząd Gminy w Malanowie oraz 
Urząd Gminy w Kole.
Celem konkursu było przybliżenie młodzieży gimnazjalnej wiedzy z zakresu funkcjonowania samorządu 
terytorialnego oraz zainteresowanie jej ideą samorządności.
Tematyka konkursu:
• samorząd terytorialny i lokalna demokracja
• organizacje pozarządowe w życiu publicznym
• kontekst europejski samorządu
Konkurs trwał cały rok szkolny i przebiegał w trzech etapach: gminnym, powiatowym i wojewódzkim.

Fundusz Stypendialny
Powołany w lipcu 2000 roku Fundusz Stypendialny Towarzystwa Samorządowego przyznał do 2015 
roku łącznie 2123 stypendiów, z czego w roku szkolnym 2014/2015 – 104.
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 
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uzdolnionym, którzy wymagają pomocy finansowej. Realizacja powyższych celów jest możliwa dzięki 
dotacjom i darom od osób fizycznych i prawnych. 
Od roku szkolnego 2014/2015 wprowadzone zostały zmiany w regulaminie stypendialnym: 
• zwiększenie kryterium dochodowego do 500 zł na osobę;
• przy podejmowaniu decyzji komisja nadal kieruje się tak jak dotychczas następującymi kryteriami: 
wyniki w nauce, osiągnięcia i aktywność społeczna oraz sytuacja materialna;
zmiana nastąpiła w wagach do punktacji, czyli udziale procentowym poszczególnych kryteriów w 
całości uzyskanych punktów, tj. 
-  wyniki w nauce nadal stanowią 50%
- zwiększony natomiast został nacisk na osiągnięcia i aktywność, tu udział procentowy wynosił będzie 
30%
- pozostałe 20% to sytuacja materialna (do tej pory stanowiła 30%).

W minionym roku szkolnym po raz pierwszy przyznaliśmy dodatkowe stypendium za szczególne 
osiągniecia. Osobą, która otrzymała to wyróżnienie w roku 2014/2015 jest Klaudia Łasicka, uczennica  
III klasy Lo, Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie. Klaudia pochodzi z rodziny niepełnej. 
Przyjechała z Ostrowca Świętokrzyskiego, miejscowości oddalonej od Konina ponad 300 km. Do Konina 
przyjechała w wieku 14 lat a skłoniła ją do tego pasja, jaką jest piłka nożna. Klaudia osiągnęła bardzo 
dobre wyniki w nauce a do tego spełnia swoje marzenia i rozwija umiejętności piłkarskie w Klubie KKPK 
Medyk Konin.
Klaudia ma wrodzoną wadę słuchu i potrzebny był jej aparat słuchowy. Odpowiedzią na to wyzwanie 
postanowiliśmy zorganizować wyjątkowy bieg charytatywny i w ten sposób pozyskać pieniądze na 
zakup aparatu. 
Bieg odbył się 18 października  2014r.. Dodatkowo w tym samych czasie odbywał się maraton zumby 
oraz zbiórka publiczna. Gościem a zarazem prowadzącym imprezę był Conrado Moreno. Dzięki 
pozyskanym funduszom udało nam się zakupić aparat dla Klaudii za kwotę prawie 8 tys.
Od roku szkolnego 2005/2006 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. Raz w roku każda z 
organizacji uczestniczących w projekcie otrzymuje dotację na dofinansowanie programu 
stypendialnego w wysokości uzależnionej od zebranej lokalnie kwoty, nie więcej jednak niż 20 000,00 
zł. Podobnie jak w latach poprzednich, na rok szkolny 2014/2015 otrzymaliśmy maksymalną dotację z 
przeznaczeniem na wypłatę stypendiów. 
Na przyszły rok szkolny 2015/2016 otrzymaliśmy promesę dotacji w wysokości 15 000 zł, jest to 
maksymalna kwota dla organizacji uczestniczących w programie od 10 lat (lub dłużej).
Dzięki naszemu uczestnictwu w Programie Równe Szanse, realizowanemu przez Fundację im. Stefana 
Batorego, mamy również 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 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. W roku szkolnym 2014/2015 siedmiu uczniów – 
dotychczasowych stypendystów TS uczestniczyło w programie.
W roku szkolnym 2014/2015 ufundowano dwa stypendia dla studentek z Grodna studiujących 
medycynę w Warszawie. Stypendia w całosci finansowane są przez członków TS z Turku.

Działania w ramach obchodów 25-lecia Wolnej Polski
Urząd Miasta Konin przygotował bogaty program obchodów 25-lecia Wolnej Polski w regionie 
konińskim. W uroczystości włączyli się również: Centrum Kultury i Sztuki, Towarzystwo Samorządowe 
oraz Klub Biegacza Aktywni-Konin. Na czele komitetu organizacyjnego stanął Ireneusz Niewiarowski, 
senator, prezes Towarzystwa Samorządowego. W skład komitetu organizacyjnego weszli: Ireneusz 
Niewiarowski, senator (przewodniczący), Sławomir Lorek, zastępca prezydenta Konina, Małgorzata 
Waszak, starosta koniński, dr Joanna Chojnacka-Gärtner, prorektor ds. promocji i rozwoju PWSZ w 
Koninie, Lucyna Lenard-Woźniak, dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie, Dariusz Sypuła, 
dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego w Koninie oraz dr Krzysztof Wereszczyński, dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Koninie. 
Konkurs plastyczny dla dzieci szkół podstawowych (klasy IV-VI) i dla młodzieży gimnazjalnej na 
wykonanie pracy, której motywem przewodnim było pytanie: Czym jest dla mnie wolność? 
Organizatorem konkursu był Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie i Centrum Kultury i 
Sztuki w Koninie pod Patronatem Senatora RP Ireneusza  Niewiarowskiego, Prezesa TS.
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Konkurs historyczny „Ku Wolności" . Zakres tematyczny konkursu, adresowanego do uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych w naszym regionie, obejmował historię Polski i Europy w latach 1988–1995. Celem 
konkursu było: propagowanie zainteresowań historią Polski przełomu XX i XXI wieku, popularyzacja 
wiedzy nad dziejami „małej i dużej ojczyzny”, budzenie refleksji oraz rozwijanie indywidualnych 
uzdolnień uczniów, rozwijanie myślenia historycznego, kształtowanie sztuki kreatywno–krytycznego 
myślenia o dziejach minionych oraz rozwijanie umiejętności pracy z informacją, w tym z różnorodnymi 
źródłami historycznymi. Etap powiatowy odbył się w 12 szkołach z udziałem 147 uczniów. W finale 23 
kwietnia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie udział wzięli uczniowie III Liceum w 
Koninie, ZSE-U w Żychlinie, ZSTiH w Koninie, ZST w Turku, ZSE-A w Kole, Liceum w Kole, II Liceum w 
Koninie, I Liceum w Koninie, ZSP w Kleczewie, LO w Słupcy, ZSCKU w Koninie, ZSO w Turku, w sumie 35 
finalistów. Organizatorem konkursu był Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie oraz 
Towarzystwo Samorządowe.
Wyniki wszystkich konkursów zostały ogłoszone podczas konferencji 29 maja.
Zwycięzcy konkursu plastycznego ze szkół podstawowych:
1. miejsce – Ligia Kołata, klasa 4c, Szkoła Podstawowa nr 15 w Koninie,
2. miejsce – Zachariasz Kazimierski, klasa  5, Szkoła Podstawowa w Kleczewie,
3. miejsce – Maksymilian Olejnik, klasa 4c, Szkoła Podstawowa nr 1 w Koninie.
Jury przyznało także wyróżnienia:
– Piotr Kulczewski, klasa 4c, Szkoła Podstawowa nr 15 w Koninie,
– Magdalena Grzelczak – klasa 5, Szkoła Podstawowa  w Ratyniu,
– Aleksandra Musiał – klasa, 6b Szkoła Podstawowa nr 3 w Kole.

Zwycięzcy konkursu plastycznego dla gimnazjalistów:
1. miejsce – Sylwia Zabłocka, klasa 3, Gimnazjum w Sompolnie,
2. miejsce – Bartosz Wietecki, klasa 1g, Gimnazjum nr 5 w Koninie,
3. miejsce Aleksandra Mądrowska, klasa 1g, Gimnazjum nr 5 w Koninie,
Jury w tej kategorii również przyznało wyróżnienia. Otrzymali je:
– Weronika Szumigalska, klasa 3c, Gimnazjum nr 5 w Koninie,
– Adrian Karpiński, klasa 3c, Gimnazjum nr 5 w Koninie,
– Izabela Perkowska, klasa 3a, Gimnazjum w Grodźcu
 
Zwycięzcy konkursu wiedzy historycznej:
1. miejsce – Paweł Kałużny, klasa 2c, III Liceum w Koninie,
Nauczyciel prowadzący Alina Hoffman
2. miejsce – Adam Rogowski, klasa 2d, III Liceum w Koninie,
Nauczyciel prowadzący Alina Hoffman
 3. miejsce – Natalia Mularczyk, klasa 1a, I Liceum w Koninie.
Nauczyciel prowadzący Dorota Ganowicz
 Wyróżnienia otrzymali:
– Kamil Świątek, klasa 2d, Liceum Ogólnokształcące w Słupcy,
Nauczyciel prowadzący Jan Dąbek
 – Jordan Wietecki, klasa 1a, Liceum Ogólnokształcące w Turku,
Nauczyciel prowadzący Barbara Żebrowska
 
– Tomasz Walczak, klasa 2a, Liceum Ogólnokształcące w Turku
Nauczyciel prowadzący Paweł Żebrowski

Piknik Patriotyczno-sportowy z okazji Dnia Flagi w dniu 2 maja.

Konferencja historyczna „Ku Wolności” z udziałem prof. Jerzego Buzka i Władysława Frasyniuka w dniu 
29 maja.

Festyn wolności oraz happening „Żywa flaga” w dniu 4 czerwca.

Zakończenie obchodów Wolnej Polski w dniu 8 czerwca 2014 r.
Uroczystości rozpoczęła msza święta w kościele św. M. Kolbe, następnie odsłonięto tablicę 
upamiętniającą miejsce gdzie w latach 1989 - 90 miał siedzibę Wojewódzki Komitet Wyborczy 
„Solidarność". Na koniec w auli im. J. Popiełuszki odbyło się spotkanie wspomnieniowe byłych działaczy 
„S” i Komitetów Obywatelskich.
1% - pozyskiwane środki przeznaczamy na Fundusz Stypendialny.
Działania:
• druk i rozdysponowanie ulotki - 40 tys.,
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• współpraca z biurami rachunkowymi, szkołami,
• akcja darmowego rozliczania PIT w FERIO w Starym Mieście,
• na bieżąco banery na stronach internetowych  i FB,
• promocja poprzez Centrum Organizacji Pozarządowych,
• wsparcie akcji biur terenowych.
W rezultacie zebraliśmy ↓10 901,30 zł (z czego: Konin – ↓4 106,30 zł; Koło – ↓1 960,00 zł; Słupca – 
↑375,60 zł; Turek –  ↓2 892,10 zł; pozostałe z Polski–  ↓1 566,70 zł).
Udział w działaniach Konińskiego Banku Żywności                                                          
Towarzystwo Samorządowe jest współzałożycielem Banku Żywności w Koninie, który przeprowadza 
liczne akcje i prowadzi stałe przedsięwzięcia związane z pomocą charytatywną osobom potrzebującym 
wsparcia żywnościowego.  Członkowie Towarzystwa Samorządowego  uczestniczyli między innymi w 
akcjach „Pogotowie św. Mikołaja”, „Powszechnej Przedświątecznej Zbiórce Żywności” oraz realizowali 
program pomocy unijnej. 

Konferencje prasowe
W sumie zorganizowano kilkanaście konferencji prasowych w Koninie oraz biurach terenowych w Kole i 
w Turku, na których przedstawiano między innymi działania Funduszu Stypendialnego, konkursów 
młodzieżowych inne bieżące inicjatywy.

Obsługa stron internetowych.
www.ts.konin.pl 
www.stypendia.ts.konin.pl
www.facebook.com/towarzystwo.samorzadowe.9
www.facebook.com/towarzystwo.turek
www.facebook.com/towarzystwosamorzadowe.kolo

Wybory samorządowe
Od 1994 roku organizacja przedstawia swoich kandydatów w wyborach samorządowych. 
W 2014 roku założyliśmy o raz szósty komitet wyborczy a pełnomocnikiem wyborczym został pan 
Andrzej Nowak oraz pan Waldemar Tubacki jako pełnomocnik finansowy. 

Projekt „Moje miejsce” – Towarzystwo Samorządowe
dotacja przyznana w ramach programu Obywatele dla Demokracji, prowadzonego przez Fundację im. 
Stefana Batorego we współpracy z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży, finansowanego ze środków 
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Funduszy EOG), na podstawie 
umowy zawartej między Fundacją im. Stefana Batorego a Biurem Mechanizmów Finansowych z 
siedzibą w Brukseli.
Termin realizacji: od 01.09.2014 do 30.11.2015
Projekt służy wzmacnianiu zaangażowania młodego pokolenia w kształtowanie przestrzeni i aktywności 
w środowisku, w którym dorasta. Wzmacnia zainteresowanie sprawami młodego pokolenia. Polega na 
przedstawieniu przez młodzież (ok. 120 uczniów szkół gimnazjalnych z woj. wielkopolskiego w 10 
lokalizacjach - z Gimnazjum nr 1 w Kłodawie, Gimnazjum w Skulsku, Gimnazjum w Rychwale, z gminy 
Golina, Gimnazjum nr 1 w Turku, Gimnazjum nr 2 w Turku, dwie grupy z Zespołu Szkół nr 1 w Kole, 
Gimnazjum w Grzegorzewie i Gimnazjum Rysiny Kolonia) obrazu przestrzeni, w jakiej żyją (wieś, 
osiedle, miasto) i podjęciu działań, które stworzą nowy kształt przestrzeni lub miejsca – w sensie 
zagospodarowania i w wymiarze funkcji, jaka się w związku z tym pojawi. Projekt dotyczy realnego 
wpływu młodych mieszkańców na kształt lokalnego otoczenia, w którym funkcjonują na co dzień. 
Prowadzi do uwzględnienia punktu widzenia młodzieży w lokalnym procesie decyzyjnym. Wizja miejsca 
określona z pomocą partnera i wizja społecznej aktywności związanej z tym miejscem stanie się 
zaczynem zmiany społecznej. Lokalny samorząd wesprze młodzieżowe inicjatywy i określi formy 
angażowania młodzieży we współdecydowaniu o lokalnych sprawach.
Projekt „Moje miejsce” angażuje młode pokolenie w kształtowanie przestrzeni i aktywności w 
środowisku, w którym dorasta. Nadaje zupełnie nowy kształt przestrzeni lub miejsca – w sensie 
zagospodarowania i w wymiarze funkcji, jaka się w związku z tym pojawi. W wyniku projektu młodzi 
ludzie otrzymają realny wpływ na kształt lokalnego otoczenia. Wizja odnowionego miejsca stanie się 
zaczynem zmiany społecznej. Lokalny samorząd wesprze młodzieżowe inicjatywy i określi formy 
angażowania młodzieży we współdecydowaniu o lokalnych sprawach.
Planowane działania to wydanie dwóch publikacji, przeprowadzenie serii warsztatów: 
komunikacyjnych, kreatywnych i zadaniowych oraz debaty z udziałem mieszkańców i władz lokalnych.
W ramach rozwoju instytucjonalnego zaplanowano doposażenie biura oraz organizację zbiórek 
publicznych i opracowanie strategii działania organizacji do 2020 roku. Pierwsze spotkanie grupy 
„strategicznej” odbyło się 19 grudnia w Koninie.
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Zbiórki pieniężne
1. W dniach 18-19.10.2014 r. „Zbieramy dla Klaudii” z puszek zebrano 1385 zł 77 gr, 4 euro, 6 
eurocentów. 
2. W dniach 01-02.11.2014 r. Zbiórka na renowację nagrobków na cmentarzu kłodawskim zebrano 4 
549,43 zł. 

Włączenie się członków TS w działania projektów KSS

„Sołecka demokracja ze szwajcarską precyzją” od 2013 do 30.09.2014 r. 
1. Przeprowadzenie warsztatów kompetencyjnych po 3 w każdym z 3 województw (wielkopolskie – 
Turek, Grzegorzew, Rychwał, małopolskie i podkarpackie)
Seria 5 warsztatów dla 15 osobowych grup. 
2. Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu pn.: „Nasza wieś aktywna”. Zespoły warsztatowe 
opracowały projekty służące aktywizacji lokalnej społeczności, gotowe do wdrożenia w trakcie trwania 
projektu. Projekty te były poddane ocenie przez kapitułę konkursu „Nasza wieś aktywna” i promowane 
podczas dwóch konferencji finalizujących we wrześniu 2014 r. w Turku i w Tarnowcu.

„Fundusz sołecki w działaniu” od 2014 – do 31.07.2015 r.
• zorganizowano 6 warsztatów kompetencyjnych dla każdej z 3 grup (gminy: Białe Błota, Skulsk, 
Kłodawa). Warsztatom towarzyszyło wsparcie eksperckie zwłaszcza podczas przygotowania projektów, 
planów rozwoju, lokalnych recept na zarządzanie aktywnością w kontekście funduszu sołeckiego.
• umieszczono 8  artykułów tematycznych w miesięczniku „Gazeta Sołecka”,
• wydano publikację pt.: „Fundusz w działaniu”,
• wydano publikację pt.: „Fundusz sołecki w działaniu. Wyzwania i recepty”,
• kontynuowano działania informacyjno-doradcze poprzez działający serwis informacyjny 
www.funduszesoleckie.eu

Przykładowe działania w powiatach/kalendarium
• Działalność Koła Strzeleckiego LOK nr 9 przy Towarzystwie Samorządowym w Słupcy.
• Cykliczne spotkania zarządu powiatowego w Turku, Kole i Koninie.
• 19 stycznia -  spotkanie noworoczne członków i sympatyków TS powiatu tureckiego w gminie 
Przykona z udziałem 140 osób.  Spotkanie integracyjne było okazją do zbiórki pieniędzy na rzecz wdowy 
i jej dzieci po mieszkańcu gminy Przykona, który zginął podczas czyszczenia komina elektrowni w 
Kozienicach.
• Wydawanie biuletynów przez Zarząd Powiatowy w Kole, Gazeta Samorządowa w Grzegorzewie oraz 
Echo Przedcza.
• 14 lutego - Konferencja w Ratuszu Miejskim w Kole „25 lat samorządu w wolnej Polsce”,
• maj - akcja „Flaga” w Turku.
• maj - Majowa Sztafeta Flagi organizowana przez Klub Solnych Cyklistów (wsparcie TS Kłodawa).
• 12 maja - organizacja spotkania Marszałka Woj. Wlkp. w Turku – Marka Woźniaka, w MDK Turek.
• czerwiec, Koło - Udział w spotkaniu informacyjnym dotyczącym procedur przystąpienia do projektu 
„Mechanizmy wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce” (Departament pożytku 
publicznego Ministerstwa Pracy i polityki Społecznej).
• 5 lipca - udział niektórych członków TS-u w konferencji „Wiejska Polska” oraz pomoc organizacyjna: T. 
Nuszkiewicz, K. Lewandowski,  A. Jarek.
• Udział członków TS w imprezach organizowanych przez Klub Biegacza „Aktywni-Konin”.
• 24 listopada w restauracji „Grodzka” odbyło się spotkanie po wyborcze kandydatów powiatu 
konińskiego.
• Konferencje prasowe listopad - grudzień (Konin, Koło, Turek) z grupami projektowymi „Moje 
miejsce”.
• Grudzień – organizacja spotkań opłatkowych.
• Prowadzenie akcji „chleb” w gminie Kłodawa (pomoc ubogim rodzinom).
• Wsparcie organizacyjne wycieczek do Sejmu i Senatu RP dla młodzieży ze szkół z powiatu kolskiego 
(Gimnazjum Kłodawa, LO Koło, Gimnazjum Grzegorzew).
• Udział w organizowanych spotkaniach grzegorzewskiej grupy seniorów, która po projekcie „Między 
nami seniorami” w dalszym ciągu kontynuuje zajęcia, wyjazdy.
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

2000

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

nie dotyczy

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

podtrzymywanie i 
upowszechnianie tradycji 
narodowej, pielęgnowanie 
polskości oraz rozwój 
świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej

Propagowanie, 
wspomaganie i 
prowadzenie 
działalności 
szkoleniowej i 
edukacyjnej w zakresie 
wiedzy samorządowej i 
obywatelskiej 
środowisk lokalnych 
również w kontekście 
integracji europejskiej, 
m. in. poprzez 
organizowanie 
konkursów dla 
młodzieży. Wspieranie 
terenowych inicjatyw 
społecznych. 
Występowanie z 
wnioskami dotyczącymi 
potrzeb mieszkańców 
do organów 
samorządowych jak i 
administracji rządowej 
oraz innych organizacji i 
instytucji. Inicjowanie i 
podejmowanie 
czynności 
zapewniających stałe 
doskonalenie dalszego 
rozwoju i umacnianie 
samorządności.

85.59.B

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności
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podtrzymywanie i 
upowszechnianie tradycji 
narodowej, pielęgnowanie 
polskości oraz rozwój 
świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej

Wydawanie książek, 
publikacji 
przywołujących i 
utrwalających lokalną 
historię. Zbiór 
materiałów poprzez 
liczne wywiady z 
członkami 
założycielami. Redakcja 
publikacji na temat 
historii organizacji pod 
tytułem: „Towarzystwo 
Samorządowe. 20 lat 
działalności", której 
autorem była pani 
Małgorzata Grzanka. 
Publikację wydano przy 
wsparciu członków i 
sympatyków 
Towarzystwa 
Samorządowego. W 
wyniku zbiórki 
pieniężnej przy pomocy 
cegiełek o różnych 
nominałach zebrano 12 
925 zł. Promocja książki 
odbyła się podczas 
Zjazdu delegatów w 
czerwcu 2014 roku.

58.11.Z

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

Tworzenie funduszy 
stypendialnych. 
Występowanie z 
wnioskami dotyczącymi 
potrzeb mieszkańców 
do organów 
samorządowych jak i 
administracji rządowej 
oraz innych organizacji i 
instytucji. Wspieranie i 
współdziałanie z 
organizacjami 
charytatywnymi. 
Organizowanie pomocy 
ofiarom katastrof, klęsk 
żywiołowych, 
konfliktów zbrojnych i 
wojen w kraju i za 
granicą. Gromadzenie 
informacji o rynku 
pracy, problemach i 
potrzebach 
dotyczących zasobów 
pracy [ludzi] i 
pracodawców, 
współpraca 
międzysektorowa, 
ułatwianie dostępu do 
informacji. Promowanie 
równości praw kobiet i 
mężczyzn. Prowadzenie 
poradnictwa 
obywatelskiego.

88.99.Z
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację 
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

podtrzymywanie i 
upowszechnianie tradycji 
narodowej, pielęgnowanie 
polskości oraz rozwój 
świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej

Wydawanie książek, 
publikacji 
przywołujących i 
utrwalających lokalną 
historię. Zbiór 
materiałów poprzez 
liczne wywiady z 
członkami 
założycielami. Redakcja 
publikacji na temat 
historii organizacji pod 
tytułem: „Towarzystwo 
Samorządowe. 20 lat 
działalności", której 
autorem była pani 
Małgorzata Grzanka. 
Publikację wydano przy 
wsparciu członków i 
sympatyków 
Towarzystwa 
Samorządowego. W 
wyniku zbiórki 
pieniężnej przy pomocy 
cegiełek o różnych 
nominałach zebrano 12 
925 zł. Promocja książki 
odbyła się podczas 
Zjazdu delegatów w 
czerwcu 2014 roku.

58.11.Z

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie 
sprawozdawczym, a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

Druk: MPiPS 11
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 270,312.37 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 269,012.37 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 1,300.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 0.00 zł

e) Pozostałe przychody 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

9,000.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 121,565.78 zł

0.00 zł

19,772.58 zł

95,842.00 zł

5,951.20 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 128,845.29 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)

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

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 13,127.65 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 8,739.00 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 10,901.30 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 9,000.00 zł
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 57,673.75 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -12,924.00 zł

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

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 225,747.12 zł 9,739.00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

211,338.62 zł 9,739.00 zł

14,224.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

184.50 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

1 Fundusz Stypendialny 5,000.00 zł

2 1% - pozyskiwane środki przeznaczamy na Fundusz Stypendialny.
Działania:
• druk i rozdysponowanie ulotki - 40 tys.,
• współpraca z biurami rachunkowymi, szkołami,
• akcja darmowego rozliczania PIT w FERIO w Starym Mieście,
• na bieżąco banery na stronach internetowych  i FB,
• promocja poprzez Centrum Organizacji Pozarządowych,
• wsparcie akcji biur terenowych.

1,845.00 zł

3 podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój 
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej -  wydanie publikacji

1,894.00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych

1,845.00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

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 nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku 
pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w 
organizacji)

1.0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

0.5 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0.00 osób prawnych

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
czy przedstawiciele władz organizacji)

40.00 osób

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

40.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 42,980.00 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

10,080.00 zł

10,080.00 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 32,900.00 zł

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

32,900.00 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 32,900.00 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

9.00 osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

9.00 osób

15.00 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

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

b) inne osoby

15.00 osób

0.00 osób
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4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1.zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy)

0.00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

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

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

2,741.66 zł

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

0.00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

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

10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

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

4,500.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

X. Informacje uzupełniające

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

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

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Ireneusz Niewiarowski / 
01.07.2015

Halina Wesołowska / 01.07.2015 Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

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