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Data zamieszczenia sprawozdania

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 63 243 75 80

Nr faksu 63 243 75 80 E-mail biuro@kss.org.pl Strona www www.kss.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2004-07-26

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 31022394100000 6. Numer KRS 0000039470

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

Stranisław Lawera Zastępca Prezesa TAK

Feliks Januchta Zastępca Prezesa TAK

Barbara Czachura Wiceprezes TAK

Stanisław Kaszyk Skarbnik TAK

Grażyna Jałgos-Dębska Członek TAK

Alfred Frydrychowicz Członek TAK

Adam Radłowski 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)

KRAJOWE STOWARZYSZENIE SOŁTYSÓW
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Waldemar Małaczyński Przewodniczący TAK

Zbigniew Micał Zastępca 
Przewodniczącego

TAK

Wincenty Pawelczyk Sekretarz TAK

Grażyna Wawszczak Członek TAK

Edward Jednoszewski Członek TAK
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Celem statutowym Stowarzyszenia jest realizacja zadań publicznych w 
zakresie:

1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
1a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 
1 b) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania 
świadomości prawnej społeczeństwa;
2. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
3. działalności charytatywnej;
4. podtrzymywania, promowania i upowszechniania tradycji i kultury 
narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju  świadomości 
narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
5. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka 
regionalnego;
6. ochrony i promocji zdrowia;
7. działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
8. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez 
pracy 
i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
9. upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalności na rzecz 
równych praw kobiet 
i mężczyzn; 
10. działalności na rzecz osób w wieku senioralnym;
11. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój  
przedsiębiorczości;
12. działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i 
innowacyjności oraz rozpowszechnianie oraz wdrażanie nowych 
rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
13. działalności wspomagającej pobudzenie aktywności, rozwój oraz 
integrację wspólnot 
i społeczności lokalnych;  w tym aktywności społecznej, kulturalnej i 
publicznej;
14. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
15. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i 
młodzieży i pomocy 
w potrzebach edukacyjnych;
16. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
17. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
18. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
19. turystyki i krajoznawstwa;
20. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich, 
a także działań wspomagających rozwój demokracji;
20 a) udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, 
21. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i 
wojen w kraju i za granicą;
22. upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
23. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 
współpracy między społeczeństwami;
24. promocji i organizacji wolontariatu;
25. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
26. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechniania i ochrony praw dziecka;
27. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
27a) rewitalizacji;
28. działalności wspomagającej 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. Reprezentowanie i obronę wspólnych społecznych i  prawnych  
interesów społeczności wiejskich i samorządów mieszkańców wsi.
2. Wypracowanie zasad współdziałania i form dalszej integracji środowiska 
sołtysów.
3. Inicjowanie współdziałania sołtysów i samorządu sołeckiego z 
organizacjami 
społeczno- kulturalnymi oraz zawodowymi działającymi na rzecz rozwoju 
cywiliza-cyjnego, społecznego i ekonomicznego obszarów wiejskich. 
4. Współdziałanie z organizacjami, stowarzyszeniami, instytucjami oraz 
organami 
administracji rządowej w sprawach dotyczących rozwoju oraz 
doskonalenia samorządu terytorialnego.
5. Podejmowanie działań na rzecz inicjatyw legislacyjnych zmierzających 
do poprawienia prawa samorządowego zarówno w odniesieniu do aktów 
rzędu ustawowego jak i przepisów gminnych traktujących o wewnętrznym 
ustroju gmin, jak też sołectw (statuty sołectw).
6. Organizowanie międzystowarzyszeniowych działań dotyczących 
wspierania inicjatyw podejmowanych przez sołtysów i samorządy wiejskie 
na rzecz szeroko rozumianego rozwoju środowisk wiejskich.
7. Reprezentowanie członków wobec organów i instytucji centralnych i na 
forum 
międzynarodowym.
8. Organizowanie działań międzystowarzyszeniowych o zasięgu krajowym i 
regionalnym, w tym konferencji, zjazdów, seminariów, szkoleń, 
warsztatów i konkursów.
9. Współdziałanie z organami samorządowymi oraz państwowymi i innymi 
organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami, w tym jednostkami 
zaplecza naukowo-badawczego i dydaktycznego ruchu samorządowego.
10. Prowadzenie działalności wydawniczej i kolportażowej w zakresie 
publikacji 
specjalistycznych, propagowania doświadczeń i opinii sfederowanych 
stowarzyszeń, opracowań własnych i innych.
11. Propagowanie, wspomaganie i prowadzenie działalności szkoleniowej i 
edukacyjnej w zakresie wiedzy samorządowej i obywatelskiej środowisk 
wiejskich, w szczególności w kontekście regulacji prawnych wynikających z 
członkostwa w Unii Europejskiej.
12. Prezentowanie wobec społeczeństwa, władz i organów 
samorządowych oraz państwowych, a także innych organizacji i instytucji 
wspólnych poglądów i opinii 
dotyczących poziomu i efektywności społeczno-kulturalnych jak i 
produkcyjno-rolnych warunków życia na wsi, uregulowań prawnych, w 
zakresie samorządu terytorialnego oraz roli i zadań sołtysów.
13. Formułowanie zaleceń  wobec członków Stowarzyszenia istotnych z 
punktu widzenia realizacji celów statutowych.
14. Podejmowanie doradztwa społeczno-prawnego w sprawach 
prawidłowego funkcjonowania organów sołectwa, a w szczególności 
sołtysów jako organów wykonawczych wsi, zebrań wiejskich jako organów 
uchwałodawczych wsi oraz rad sołeckich jako organów pomocniczych 
sołtysów.
15. Organizowanie pomocy fachowej sołtysom w szczególności w takich 
kwestiach  jak:
• tworzenie jednostek pomocniczych gmin,
• sposobu prowadzenia konsultacji z mieszkańcami,
• zasad opracowywania planów oraz programów rozwoju gospodarki 
sołeckiej,
• prawidłowych form oraz metod zarządzania, korzystania oraz 
rozporządzania dochodami z mienia komunalnego w zakresie określonym 
w statutach oraz korzystania ze środków z funduszu sołeckiego oraz 
innych możliwości wsparcia dla sołectw,
• optymalnych sposobów samodzielności działania względem 
przysługującego sołectwom mienia.
16. Inicjowanie i podejmowanie czynności zapewniających stałe 
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doskonalenie organizacji działań międzystowarzyszeniowych w zakresie 
kultury fizycznej, sportu na wsi, działalności kulturalnej, integracji 
społecznej oraz ochrony środowiska naturalnego.
17. Występowanie do organów samorządowych jak i administracji 
rządowej oraz innych organizacji i instytucji z wnioskami dotyczącymi 
potrzeb sołtysów oraz samorządów mieszkańców wsi, w szczególności zaś 
odnoszących się do poprawy warunków pracy sołtysów w środowisku 
lokalnym w celu zwiększenia jej efektywności.
18. Podejmowanie wyróżnień społecznych dla sołtysów mających 
szczególnie dodatnie wyniki pracy.
19. Opiniowanie projektów przepisów prawnych oddziałujących na poziom 
i efektywność społeczno–kulturalnych jak i gospodarczych warunków życia 
mieszkańców.
20. Wypracowanie opinii i przekazywanie informacji dotyczących  
gospodarki finansów i ustawodawstwa.
21. Rozwijanie współpracy i kontaktów między społecznościami lokalnymi 
w kraju i za granicą a ich reprezentantami w ciałach przedstawicielskich.
22. Wspieranie lub popieranie kandydatów do organów 
przedstawicielskich.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Ogólnopolska konferencja naukowa z okazji Krajowego Dnia Sołtysa pn."Niepodległa i inspirująca wieś Polska..." 
Uczestnicy: sołtysi, członkowie rad sołeckich, członkowie organizacji pozarządowych działających na terenach wiejskich, 
przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z terenu 16 województw Polski, eksperci, dziennikarze, posłowie, 
ministrowie. 
Konferencja składała się z 3 sesji: 1. „Sołeckie inspiracje" poświęcone świetnym przykładom aktywności młodzieży w 
Dankowicach, Bookcrossing (halo książka) w sołectwie Wójtowo, Logo w Laskach i zmiana otoczenia na lepszy model w 
Rozalinie; 2. „Niepodległa wieś 100 lat temu i dziś" – opowieści o dawnych obyczajach na wsi, organizacji samorządu w Polsce i 
dziejach urzędu sołtysa a wszystko w miłej, przystępnej formie z odrobiną humoru. 3. Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”, w 
której to sesji historię powołania funduszu sołeckiego i zrealizowane dotąd edycje wojewódzkie konkursu przez Krajowe |
Stowarzyszenie Sołtysów - przedstawił prezes Ireneusz Niewiarowski. Wydarzenie uświetnił występ międzypokoleniowego 
zespołu wokalno-instrumentalnego "NOK Pęd Bank" promującego twórczość ludową oraz prezentacja dorobku lokalnych 
artystów, rzemieślników i twórców. 
Podczas konferencji ogłoszono i nagrodzono laureatów I edycji ogólnopolskiej konkursu „Fundusz Sołecki - Najlepsza 
Inicjatywa”:
I) Dankowice, gm Krzepice, woj. śląskie;
II) Chrząstowice, gm. Wolbrom, woj. małopolskie;
III) Prądy, gm. Dąbrowa, woj. opolskie;
WYRÓŻNIENIA: Piaseczna Górka, gm. Morawica, woj. świętokrzyskie i Zastań, gm. Wolin, woj. zachodniopomorskie.

Dzień Sołtysa w Opolskim. Uroczyste obchody w Filharmonii Opolskiej wraz z koncertem
Sala Filharmonii wypełniona po brzegi sołtysami oklaskiwała wyróżnionych sołtysów. Prezes KSS przedstawił prezentację na 
temat funduszu sołeckiego i podziękował za Odnowę Wsi Opolskiej, która była inspiracją do powstania funduszu. 

Europejskie Forum Rolnicze w Jasionce
Prezes Ireneusz Niewiarowski wziął udział w konferencji, panelach dyskusyjnych i spotkaniach kuluarowych zorganizowanych w 
nowym Centrum targowo-biznesowo-wystawienniczym w Jasionce. Konferencja okazała się dużym sukcesem EFRWP, jej 
prezesa - Krzysztofa Podhajskiego, a szczególnie założyciela Funduszu i jej głównego lidera - Artura Balazsa. W konferencji 
wzięło udział 200 sołtysów. Przyjazdy organizowali Stanisław Lawera i Zarząd Stowarzyszenia Sołtysów Woj. Podkarpackiego. 

Rada Krajowa Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów w Korzecku w woj. świętokrzyskim.
Podczas obrad gościł dr Marek Prawda - Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Podczas dyskusji poruszano 
ważne tematy dotyczące przyszłości Polski oraz polskiej wsi w Unii Europejskiej.  Po prezentacjach kilku województw na temat 
sołectw i głosowaniach przyszła kolej na omówienie Ustawy o prawie łowieckim. Rada Krajowa przyjęła stanowisko dotyczące 
tej ustawy. W drugim dniu obrad głównym punktem była dyskusja nad nowymi projektami zmian Ustawy o samorządzie 
gminnym i innych ustaw dotyczących sołectw, funduszu sołeckiego, sołtysów.

Uroczysta Gala Konkursu Sołtys Roku 2017 

Druk: NIW-CRSO 5



Po konferencji "Sołectwo, sołtys - kompetencje, obowiązki", krótkiej, ale bogatej w treści merytoryczne, wystąpieniach dr 
Jarosława Zbieranka z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, wójta Marka Chmielewskiego z Dzierżoniowa, senatora Piotra 
Zientarskiego oraz podsumowaniu Ireneusza Niewiarowskiego rozpoczęła się Gala XVI edycji konkursu "Sołtys Roku". 
Uczestniczyli w niej m. in.: Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski, minister Andrzej Dera, senatorowie- Jerzy Chróścikowki i 
Piotr Zientarski, a także główni sponsorzy- Bartosz Urbaniak (BGŻ PNB Paribas), Markus Baltazer (Bayer), Marcin Mucha (Polskie 
Stowarzyszenie Ochrony Roślin), Mieczysław Groszek (Fund. Polska Bezgotówkowa). Nagrodzono 13 sołtysów, dodatkowo 
nagrodzono sołtysa z Rytla znanego z akcji ratunkowej po huraganie w 2017 r. Wyróżniony sołtys z Kościeliska oryginalnie 
podziękował w imieniu nagrodzonych razem z kapelą góralską. 

Spotkania informacyjne 
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów Stowarzyszenie Sołtysów i Przedstawicielstwo Komisja Europejska w Polsce organizowało cykl 
spotkań informacyjnych na temat Wspólnej Polityki Rolnej w ramach Dialogu Obywatelskiego Komisji Europejskiej. Spotkania 
odbyły się z udziałem m.in. Jerzego Plewy - Dyrektora Generalnego Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Rolnictwa i 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, a dotyczyły w dużej mierze Wspólnej Polityki Rolnej w Unii Europejskie. Tematy podjęte w 
dyskusji oraz pytania dot. WPR zostały przekazane decydentom w Komisji Europejskiej. Spotkania odbyły się; w Kraśniku dla 
woj. lubelskiego i w Białymstoku dla woj. podkarpackiego.

XXIV Zjazd Sołtysów Ziemi Kieleckiej i XXI Turniej Krajowy Sołtysów w Wąchocku 
Przed rozpoczęciem XXI Turnieju Sołtysów w ramach Dialogu Społecznego we współpracy z Przedstawicielstwem Komisji 
Europejskiej w Polsce europoseł Czesław Siekierski i urzędnik AGRI Zbigniew Fąfara mówili o Wspólnej Polityce Rolnej. 
Uczestników witali m.in.; Marszałek Województwa Adam Jarubas, Burmistrz Wąchocka Jarosław Samela i prezes 
Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Kieleckiej Feliks Januchta. Następnie nagrodzono ponad 60 sołtysów, główną nagrodę otrzymała 
Urszula Jasiak z gminy Waśniów, jej sołectwo otrzymało czek na 20 tys. zł. Podczas XXIV Zjazdu Sołtysów Ziemi Kieleckiej prezes 
Ireneusz Niewiarowski poinformował o ostatniej Radzie Krajowej KSS, szczególnie o staraniach zmieniających ustawę łowiecką i 
o nowej inicjatywie legislacyjnej dotyczącej m. in. sołectw. 
Zwycięzcy Turnieju Sołtysów w Wąchocku:
I miejsce - Mirosław Musiał, sołectwo Boża Wola, gmina Kluczewsko;
II miejsce -  Robert Niedzwiecki, sołectwo Obierwia, gmina Lelis; 
III miejsce  - Aleksander Hucz, gmina Derno, Ukraina.

Konferencja "Wiejska Polska" towarzysząca XXVI Krajowej Pielgrzymce Sołtysów i Środowisk Wiejskich w Licheniu
Prezes KSS Ireneusz Niewiarowski przedstawił podczas konferencji prezentację "Fundusz sołecki i co jeszcze dla aktywności 
lokalnej", następnie Dyr. Departamentu PROW Izabela Mroczek mówiła o instrumentach wsparcia aktywności w woj. 
wielkopolskim. W kolejnych świetnych prezentacjach zaprezentowali się zwycięzcy krajowego konkursu „Fundusz sołecki - 
najlepsza inicjatywa": Dankowice, Chrząstowice Sołectwo, Prądy - Nasz Mały Świat. Arleta Jaśniewicz omówiła przebieg kolejnej 
edycji  konkursu "Fundusz sołecki - najlepsza inicjatywa" w Wielkopolsce. 
Marszałkowie Krzysztof Grabowski i Maciej Sytek oraz Prezes KSS Ireneusz Niewiarowski wręczyli statuetki "Sołecka Nike", 
nagrody i dyplomy zwycięzcom:
I Kategoria – Najciekawszy projekt sfinansowany ze środków funduszu sołeckiego
I miejsce -  sołectwo Siedlec, gmina Siedlec, Budowa ścieżki edukacyjnej "Pszczela Aleja" 
w sołectwie Siedlec - 4 300 zł.
II miejsce -  sołectwo Pawłowo, gmina Czerniejewo Skwer im. Pawła Cymsa - miejscem pamięci, rekreacji i spotkań 3 300 zł.
III miejsce - sołectwo Siedlec, gmina Grójec Mały,  Promenada grójecka 
w cieniu wierzby głowiastej - jako miejsce rekreacji mieszkańców sołectwa i okolic – rewitalizacja, 2 300 zł.
Wyróżnienie Sołectwo Wieruszew i Władzimirów (wspólna inicjatywa), Gmina Kazimierz Biskupi,  Plac sportowo-rekreacyjny - 1 
700 zł
Wyróżnienie Sołectwo Radomierz, gmina Przemęt,  Odmulanie stawu 1700 zł
II kategoria – Najaktywniejszy mieszkaniec
I miejsce - Janina Pawełczyk- sołtyska sołectwa Nowieczek, gmina Dolsk - 1 400,00 zł
II miejsce - Edward Tobijas - sołtys sołectwa Skarżyn, gmina Kawęczyn - 1 200,00 zł 
III miejsce - Wioleta Dzienniak - sołtyska sołectwa Spławie, gmina Kołaczkowo -1 100,00 zł
Z okazji piętnastej rocznicy śmierci Ks. bp. Romana Andrzejewskiego, Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów wraz z Europejskim 
Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej wydało publikację pt.: „Z dewizą ludzkie ku boskiemu”, przypominającą zasługi Duszpasterza 
Rolników, która trafiła do uczestników konferencji i pielgrzymki.

W Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie, zgodnie z ustaleniami na RK KSS w Korzecku k. Chęcin, Zarząd Główny KSS, 
prezesi stowarzyszeń sołtysów, redaktorzy "Gazety Sołeckiej" dyskutowali z posłem Ryszardem Wilczyńskim o projekcie zmian 
do ustawy o samorządzie gminnym. Powołany został Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej "Sołectwo nowych 
możliwości". Zarząd Główny KSS poprał inicjatywę. Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej "Sołectwo nowych 
możliwości" skompletował dokumenty, rozpoczął zbiórkę podpisów niezbędnych do rejestracji. Po zarejestrowaniu przez 
Marszałka Sejmu przystąpiono do akcji zbiórki 100 tys. podpisów.

Druk: NIW-CRSO 6



Działania zrealizowane przez KSS w kwestii nowelizacji ustawy "Prawo łowieckie":
- wysyłka pism z prośbą o wyrażenie opinii przez stowarzyszenia regionalne
- pobudzenie i zauważenie reakcji sołtysów na fanpage KSS
- gromadzenie stanowisk w tej sprawie od stowarzyszeń lokalnych z terenu kraju,
- obecność prezesa KSS w Warszawie na obradach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu,
- obecność Grzegorza Siwińskiego na spotkaniu otwartym w Turku z udziałem Ministra Środowiska - Henryka Kowalczyka.

XXIII Wielkopolski Piknik Sołtysów w Sompolnie
Piknik został  organizowany przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów, Gminę Sompolno i "Przegląd Koniński". Zwycięzcą 
konkursu o tytuł Najpopularniejszego Sołtysa Regionu Konińskiego Jerzy Kowalski sołectwo Czartowo, gm. Skulsk, drugie 
miejsce Andrzej Zając, sołectwo i gmina Stare Miasto, trzecie Małgorzata Muszyńska sołectwo Lisice, gm. Dąbie, czwarte Jacek 
Kujawa sołectwo Wola Koszucka, gm. Lądek. Piknikowi Sołtysów w Sompolnie towarzyszyły konkursy, koncerty oraz zabawa 
taneczna.

Prezes KSS Ireneusz Niewiarowski uczestniczył w spotkaniu grupy sołtysów w Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w 
Olsztynie. Spotka-nie otworzył z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Bogdan Bartnicki.  
Ireneusz Niewiarowski przedstawił w prezentacji działania KSS, poruszył także tematykę funduszu sołeckiego oraz nowej 
inicjatywy legislacyjnej Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej "Sołectwo Nowych Możliwości". Prezes 
Stowarzyszenia Sołtysów Woj. Warmińsko-Mazurskiego Zbigniew Cieśla przedstawił stowarzyszenie, które działa w trzech 
powiatach. Nawiązała się długa dyskusja, w efekcie do stowarzyszenia przystąpili sołtysi - przedstawiciele innych powiatów 
województwa.

Ogłoszenie II edycji ogólnopolskiego konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”. 
Do konkursu można było przedsięwzięcia warte popularyzacji, które zostały sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego. Ideą 
konkursu jest aktywizacja społeczności wiejskich do podejmowania inicjatyw, które służą wzmocnieniu wspólnoty mieszkańców 
oraz korzystnie wpływają na poprawę warunków życia na wsi. 

Zakończenie realizacji projektu "Międzypokoleniowo z kulturą na wesoło"dofinansowanego ze środków Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego/Departament Kultury.
W klimacie tradycji andrzejkowych zabaw, mieszkańcy gminy Rzgów i zaproszeni goście przybyli w gościnne progi sali OSP w 
Sławsku aby wspólnie świętować sukces pracy międzypokoleniowej grupy, która przez  10 miesięcy poznawała taneczne smaki 
kultury. Festiwal Kultury Lokalnej zainaugurowany w zeszłym roku miał  już drugą swoją odsłonę, wpisując się tym samym na 
stałe w kalendarz wydarzeń mających na celu promocję i krzewienie lokalnej kultury w gminie Rzgów.  

Obsługiwane strony internetowe:
www.kss.org.pl
www.funduszsolecki.eu
www.facebook.com/kss

Publikacje wydane w 2018 r.:
- "Z dewizą ludzkie ku bożemu".

Zrealizowane projekty:

"Międzypokoleniowo z kulturą na wesoło" 
Źródło dofinansowania: Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Departament Kultury Wartość projektu: 25 000,00 PLN 
Termin realizacji: 1 marca 2018 r. - 31 grudnia 2018 r. 
Uczestnicy bezpośredni: młodzież, osoby dorosłe, seniorzy, w sumie 41 osób. 
Cel: rozwijanie kompetencji kulturalnych, społecznych, osobistych oraz pobudzanie kreatywności i ekspresji kulturalnej 
mieszkańców gminy Rzgów w powiecie konińskim oraz stwarzanie przestrzeni do ich integracji z pozostałymi członkami małej 
ojczyzny na rzecz rozwoju i krzewienia lokalnej kultury. Międzypokoleniowa uczestniczyła w warsztatach choreo-rozwojowych. 
Następnie pod okiem trenerów zespół nabywał umiejętności taneczne zarówno z zakresu tańca ludowego jak i towarzyskiego. 
Premierowy występ zespołu międzypokoleniowego, który zaprezentował przygotowany pokaz tańca towarzyskiego oraz 
choreografię, stanowiącą połączenie wybranych wielkopolskich tańców ludowych miał miejsce podczas zorganizowanego 
Festiwalu Kultury Lokalnej. Wydarzenie to zgromadziło również miejscowych artystów, twórców ludowych, którzy zapoznali 
mieszkańców i zaproszonych gości z własnym dorobkiem/repertuarem artystycznym. 

VI edycja konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” skierowanego do sołectw z terenu województwa wielkopolskiego i 
konferencja finałowa „Wiejska Polska”
Zleceniodawca: Samorząd Województwa Wielkopolskiego
Wartość projektu: 46 474,50 zł
Adresaci:
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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. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

nie dotyczy

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

4000

0

1) sołtysi, członkowie rad sołeckich,
2) mieszkańcy wsi niezależnie od wieku i statusu społecznego,
3) przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego (wójtowie, burmistrzowie, radni, urzędnicy),
4) środowiska wiejskie zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich, w tym liderzy grup odnowy wsi 
i lokalnych grup działania oraz lokalni liderzy i animatorzy, np. członkinie kół gospodyń wiejskich, lokalnych formalnych i 
nieformalnych organizacji, klubów itp.
5) przedstawiciele sektora prywatnego zainteresowani zaangażowaniem lub angażujący się 
w współpracę mieszkańcami wsi na rzecz rozwoju małych ojczyzn.

Cel:
Wzrost aktywizacji społeczności wiejskiej, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych oraz przedstawicieli sektora 
prywatnego, wśród około  80% adresatów/uczestników operacji do podejmowania lokalnego dialogu, wspólnych działań z 
uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego danego obszaru, które służą wzmocnieniu wiejskiej 
wspólnoty i poprawie warunków życia na wsi.

Konkurs pokazał, że społeczności lokalne w wysokim stopniu wykorzystały możliwości jakie daje montaż finansowy. Na wiele 
działań pozyskano zewnętrzne dofinansowanie, np. z funduszy europejskich lub dodatkowych środków pochodzących z budżetu 
gminy. Ważnym sukcesem jest też widoczne wsparcie merytoryczne lokalnych władz samorządowych, zarówno na etapie 
wdrożeniowym jak i podczas przygotowania dokumentacji konkursowej. 
Kluczowe znaczenie ma jednak ogromny wkład własny mieszkańców w postaci pracy, użyczonego sprzętu oraz darowizn, 
przekazanych przez sponsorów. Niejednokrotnie wartość wkładu w postaci społecznej pracy mieszkańców przekraczała wartość 
środków z funduszu sołeckiego. 
Szósta edycja konkursu zaowocowała innowacją. W tym roku Komisja po raz pierwszy miała okazję ocenić wspólną inicjatywę 
sołectw Wieruszew i Władzimirów z  gminy Kazimierz Biskupi. Możliwość wspólnej realizacji projektów stworzyła nowelizacja 
ustawy o funduszu sołeckim z 2014 roku. Zgłoszony projekt udowodnił po raz kolejny, że wspólne działanie oraz połączenie 
środków finansowych, powoduje efekt synergii. Rozwiązanie takie jest warte upowszechnienia. 
Zrealizowane inicjatywy przyczyniły się do wyeksponowania wartości polskiej kultury, z jej regionalną różnorodnością i 
dziedzictwem lokalnych społeczności z jednej strony, a poprawą jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich z drugiej. 
Zrealizowane projekty pokazują w jak efektowny sposób można zmienić oblicze wsi bazując na optymalnym wykorzystaniu 
zasobów środowiska naturalnego.
Konkurs sprzyja aktywizacji, mobilizacji, inspirowaniu i pobudzaniu mieszkańców wsi do realizacji inicjatyw zmierzających do 
rozwoju swoich małych ojczyzn, podejmowania współpracy, tworzenia partnerstw oraz  krzewienia społeczeństwa 
obywatelskiego na wsi. 
Konkurs jak i zorganizowana konferencja finałowa umożliwiły prezentację przykładów inicjatyw i aktywności mieszkańców, 
którzy w sposób bezinteresowny podejmują się działań rozwijających aktywność lokalną, poprawiają wizerunek swoich wsi.  
Rozbudowują poczucie własnej wartości i dumy z miejscowości w której mieszkają, pozwalają poznać historię miejsca 
zamieszkania i regionu, tradycje ludowe, tradycje kulinarne, a także zwiększać udział mieszkańców w realizacji zadań 
publicznych i integrować współpracę z władzami samorządowymi i lokalnymi partnerami.
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3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność wspomagająca rozwój 
wspólnot i społeczności lokalnych

1. Reprezentowanie i obronę wspólnych 
społecznych i  prawnych  interesów społeczności 
wiejskich i samorządów mieszkańców wsi.
2. Wypracowanie zasad współdziałania i form 
dalszej integracji środowiska sołtysów.
3.Inicjowanie współdziałania sołtysów i 
samorządu sołeckiego z organizacjami 
społeczno- kulturalnymi oraz zawodowymi 
działającymi na rzecz rozwoju cywilizacyjnego, 
społecznego i ekonomicznego obszarów 
wiejskich. 
4. Współdziałanie z organizacjami, 
stowarzyszeniami, instytucjami oraz organami 
administracji rządowej w sprawach dotyczących 
rozwoju oraz doskonalenia samorządu 
terytorialnego.
5. Podejmowanie działań na rzecz inicjatyw 
legislacyjnych zmierzających do poprawienia 
prawa samorządowego zarówno w odniesieniu 
do aktów rzędu ustawowego jak i przepisów 
gminnych traktujących o wewnętrznym ustroju 
gmin, jak też sołectw (statuty sołectw).
6. Organizowanie międzystowarzyszeniowych 
działań dotyczących wspierania inicjatyw 
podejmowanych przez sołtysów i samorządy 
wiejskie na rzecz szeroko rozumianego rozwoju 
środowisk wiejskich.
7.Organizowanie działań 
międzystowarzyszeniowych o zasięgu krajowym 
i regionalnym, w tym konferencji, zjazdów, 
seminariów, szkoleń, warsztatów i konkursów.

94.99.Z 100,00 zł

2

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

Prowadzenie działalności wydawniczej i 
kolportażowej w zakresie publikacji 
specjalistycznych, propagowania doświadczeń i 
opinii sfederowanych stowarzyszeń, opracowań 
własnych i innych mających na celu promowanie 
i upowszechnianie tradycji i kultury narodowej, 
pielęgnowanie polskości oraz oraz rozwoju 
świadomości narodowej, obywatelskiej i 
kulturowej. Propagowanie, wspomaganie i 
prowadzenie działalności promocyjnej, 
szkoleniowej i edukacyjnej w zakresie kultury 
fizycznej i sportu, środowiska naturalnego i 
rozwoju turystyki, równości praw kobiet i 
mężczyzn oraz osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym.

58.11.Z 0,00 zł

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, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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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. Jeżeli 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

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Druk: NIW-CRSO 10



Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1
działalność wspomagająca 
rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnych

1. Reprezentowanie i obronę wspólnych 
społecznych i prawnych interesów 
społeczności wiejskich i samorządów 
mieszkańców wsi. 2. Wypracowanie zasad 
współdziałania i form dalszej integracji 
środowiska sołtysów. 3.Inicjowanie 
współdziałania sołtysów i samorządu 
sołeckiego z organizacjami społeczno-
kulturalnymi oraz zawodowymi 
działającymi na rzecz rozwoju 
cywilizacyjnego, społecznego i 
ekonomicznego obszarów wiejskich. 4. 
Współdziałanie z organizacjami, 
stowarzyszeniami, instytucjami oraz 
organami administracji rządowej w 
sprawach dotyczących rozwoju oraz 
doskonalenia samorządu terytorialnego. 5. 
Podejmowanie działań na rzecz inicjatyw 
legislacyjnych zmierzających do 
poprawienia prawa samorządowego 
zarówno w odniesieniu do aktów rzędu 
ustawowego jak i przepisów gminnych 
traktujących o wewnętrznym ustroju gmin, 
jak też sołectw (statuty sołectw). 6. 
Organizowanie międzystowarzyszeniowych 
działań dotyczących wspierania inicjatyw 
podejmowanych przez sołtysów i 
samorządy wiejskie na rzecz szeroko 
rozumianego rozwoju środowisk wiejskich. 
7.Organizowanie działań 
międzystowarzyszeniowych o zasięgu 
krajowym i regionalnym, w tym konferencji, 
zjazdów, seminariów, szkoleń, warsztatów i 
konkursów.

94.99.Z 0,00 zł

2

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

Prowadzenie działalności wydawniczej i 
kolportażowej w zakresie publikacji 
specjalistycznych, propagowania 
doświadczeń i opinii sfederowanych 
stowarzyszeń, opracowań własnych i innych 
mających na celu promowanie i 
upowszechnianie tradycji i kultury 
narodowej, pielęgnowanie polskości oraz 
oraz rozwoju świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej. Propagowanie, 
wspomaganie i prowadzenie działalności 
promocyjnej, szkoleniowej i edukacyjnej w 
zakresie kultury fizycznej i sportu, 
środowiska naturalnego i rozwoju turystyki, 
równości praw kobiet i mężczyzn oraz osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym.

58.11.Z 0,00 zł

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą
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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 zysków i strat) 190 934,70 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 168 734,70 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 22 200,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 105 048,00 zł

2.4. Z innych źródeł 39 135,44 zł

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. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 277,20 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 46 474,06 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

46 474,06 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

w 
tym:

0,00 zł

48,00 zł

105 000,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 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 sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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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 80 463,79 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -6 626,40 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 855,13 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 100,00 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących 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 poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 154 166,77 zł 100,00 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

88 270,91 zł 100,00 zł

28 826,40 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

36 035,93 zł

1 033,53 zł 0,00 zł

1 Bieżąca działalność statutowa 100,00 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 zł
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

2 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. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

2,00 etatów

6 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0 osób fizycznych

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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

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.
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2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego
32 osób prawnych

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)

0 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 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 60 963,05 zł

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

60 963,05 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną przez 
organizację działalnością gospodarczą 

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
(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) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

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
(zgodnie z objaśnieniem z 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
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

1 998,79 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

180,40 zł

0 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  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

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)

7 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 6 osób

1 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

47 971,05 zł

47 971,05 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 12 992,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 28 606,40 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 32 356,65 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0,00 zł

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

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

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)

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)

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

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

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

3 150,00 zł

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

1 VI edycja konkursu „Fundusz 
sołecki – najlepsza 
inicjatywa” skierowanego do 
sołectw z terenu 
województwa 
wielkopolskiego i 
konferencja finałowa 
„Wiejska Polska”

Wzrost aktywizacji społeczności 
wiejskiej, organizacji 
pozarządowych, instytucji 
publicznych oraz przedstawicieli 
sektora prywatnego do 
podejmowania lokalnego 
dialogu, wspólnych działań z 
uwzględnieniem potencjału 
ekonomicznego, społecznego i 
środowiskowego danego 
obszaru, które służą 
wzmocnieniu wiejskiej 
wspólnoty i poprawie 
warunków życia na wsi.

Samorząd Województwa 
Wielkopolskiego

26 474,06 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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 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 lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. 
w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2 "Międzypokoleniowo z 
kulturą na wesoło"

Rozwijanie kompetencji 
kulturalnych, społecznych i 
osobistych oraz podnoszenie 
wiedzy i praktycznych
umiejętności z różnych dziedzin 
kultury wśród mieszkańców 
gminy Rzgów w powiecie 
konińskim (ze szczególnym
uwzględnieniem seniorów, 
młodzieży), a także stwarzanie 
przestrzeni do ich integracji z 
pozostałymi członkami małej
ojczyzny na rzecz rozwoju i 
krzewienia lokalnej kultury.

Samorząd Województwa 
Wielkopolskiego, Departament 
Kultury

20 000,00 zł

Druk: NIW-CRSO 18



Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Ireneusz Niewiarowski - prezes
Sławomir Krolak - skarbnik Data wypełnienia sprawozdania
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