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Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

KRAJOWE STOWARZYSZENIE SOŁTYSÓW

Kraj          POLSKA Województwo     
WIELKOPOLSKIE

Powiat M. KONIN

Gmina M. KONIN Ulica ZOFII 
URBANOWSKIEJ

Nr domu 8 Nr lokalu 

Miejscowość KONIN Kod pocztowy 62-500 Poczta KONIN Nr telefonu 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
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego)

Ireneusz Niewiarowski, prezes
Barbara Czachura, z-ca prezesa
Feliks Januchta, z-ca prezesa
Stanisław Lawera, z-ca prezesa
Sławomir Królak, skarbnik
Paweł Odrobina, sekretarz
Stanisław Małachwiej, członek

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

Waldemar Małaczyński, przewodniczący
Zbigniew Orzechowski, z-ca przewodniczącego
Wincenty Pawelczyk, sekretarz
Adam Radłowski, członek
Eugeniusz Urbaniak, członek

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

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;
2. działalności charytatywnej;
3. podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości 
oraz rozwoju  świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
4. ochrony i promocji zdrowia;
5. działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
6. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób 
pozostających bez   pracy 
i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
7. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój  
przedsiębiorczości;
8. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnych;
9. nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
10. krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
11. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
12. upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
13. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 
przyrodniczego;
14. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz 
swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój 
demokracji;
15. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów 
zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
16. upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
17. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania 
kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
18. promocji i organizacji wolontariatu;
19. 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.
Stowarzyszenie osiąga swoje cele określone w § 4, w 
szczególności poprzez:

a) Reprezentowanie i obronę wspólnych społecznych i  prawnych  
interesów społeczności wiejskich i samorządów mieszkańców wsi.
b) Wypracowanie zasad współdziałania i form dalszej integracji 
środowiska sołtysów.
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10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych 
organizacji na podstawie statutu organizacji)                       

c) Inicjowanie współdziałania sołtysów i samorządu sołeckiego z 
organizacjami społeczno – kulturalnymi oraz zawodowymi 
działającymi na rzecz rozwoju cywilizacyjnego, społecznego i 
ekonomicznego obszarów wiejskich. 
d) Współdziałanie z organizacjami, stowarzyszeniami, instytucjami 
oraz organami administracji rządowej w sprawach dotyczących 
rozwoju oraz doskonalenia samorządu terytorialnego ze 
szczególnym uwzględnieniem obsługi obywateli.
e) 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).
f) Organizowanie międzystowarzyszeniowych działań dotyczących 
wspierania inicjatyw podejmowanych przez sołtysów i samorządy 
wiejskie na rzecz szeroko rozumianego rozwoju środowisk 
wiejskich.
g) Reprezentowanie członków wobec organów i instytucji 
centralnych i na forum międzynarodowym.
h) Organizowanie działań międzystowarzyszeniowych o zasięgu 
krajowym, w tym konferencji, zjazdów, seminariów i konkursów.
i) Współdziałanie z organami samorządowymi oraz państwowymi i 
innymi organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami, w tym 
jednostkami zaplecza naukowo – badawczego i dydaktycznego 
ruchu samorządowego.
j) Prowadzenie działalności wydawniczej i kolportażowej w zakresie 
publikacji specjalistycznych, propagowania doświadczeń i opinii 
sfederowanych stowarzyszeń, opracowań własnych i innych.
k) Propagowanie, wspomaganie i prowadzenie działalności 
szkoleniowej i edukacyjnej w zakresie wiedzy samorządowej i 
obywatelskiej środowisk wiejskich, w szczególności w kontekście 
procesu integracji europejskiej.
l) 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.
m) Formułowanie zaleceń  wobec członków Stowarzyszenia 
istotnych z punktu widzenia realizacji celów statutowych.
n) 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.
o) 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 orz 
rozporządzania dochodami z mienia komunalnego w zakresie 
określonym w statutach,
• optymalnych sposobów samodzielności działania względem 
przysługującego sołectwom mienia.
p) Inicjowanie i podejmowanie czynności zapewniających stałe 
doskonalenie organizacji działań międzystowarzyszeniowych w 
zakresie kultury fizycznej, sportu na wsi, działalności kulturalnej 
oraz ochrony środowiska naturalnego.
q) 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 do potrzeb odnoszących się do poprawy 
warunków pracy sołtysów w celu zwiększenia efektywności ich 
pracy w środowisku lokalnym.
r) Podejmowanie wyróżnień społecznych dla sołtysów mających 
szczególnie dodatnie wyniki pracy.
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11. Najważniejsze sfery działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 
działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 
ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 2010 r. Nr 
234, poz. 1536), zaczynając od najważniejszej)

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

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

1. Kontynuacja realizacji projektu „Z funduszem sołeckim ku odnowie wsi”. W 
2012 r. KSS kontynuowało realizację projektu „Z funduszem sołeckim ku 
odnowie wsi” rozpoczętego w 2011 r. i finansowanego przez MPiPS w ramach 
Programu Operacyjnego ,,Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”. Projekt stanowił 
kontynuację rozpoczętej w 2009 r. przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów 
kampanii edukacyjno-promocyjnej mającej na celu wspieranie procesu 
wdrażania i realizacji funduszy sołeckich.
W okresie od stycznia do grudnia 2012 r. w ramach projektu wykonano 
następujące działania:
– wydano 12 wkładek tematycznych w miesięczniku „Gazeta Sołecka”;
–  zorganizowano 50 spotkań konsultacyjno-doradczych, w których wzięło udział 
łącznie 1017 osób;
– zorganizowano trzydniowy wyjazd studyjny i konferencję dla przedstawicieli 
środowisk wiejskich i jednostek samorządu terytorialnego (Pawłowice, 12-14 
września 2012 r.);
– opracowano, wydrukowano i rozprowadzono ulotkę informacyjną;
– kontynuowano działalność informacyjno-doradczą za pośrednictwem serwisu 
www.funduszesoleckie.eu.

2. Organizacja konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa 2011”. W dn. 
12 marca 2012 roku w Koninie odbył się finał 2. edycji konkursu „Fundusz 
sołecki - najlepsza inicjatywa 2011”, którego organizatorami byli KSS oraz 
wydawnictwo „Przegląd Koniński”.

3. Organizacja Krajowej Pielgrzymki Sołtysów i Środowisk Wiejskich do 
Sanktuarium Matki Bożej w Licheniu w dniach 26-27 maja 2012 r. Po raz 20. do 
Lichenia przybyli sołtysi, rolnicy i przedstawiciele środowisk wiejskich, aby 
pokłonić się Maryi i podziękować za ostatnie 20 lat, podczas których na polskiej 
wsi dokonało się wiele istotnych przeobrażeń.

4. Współorganizacja konferencji „Wiejska Polska” wspólnie z Wielkopolskim 
Stowarzyszeniem Sołtysów w dniach 26-27 maja 2012 r. w Licheniu Starym dla 
przedstawicieli środowisk wiejskich i sołtysów z całego kraju, poświęcona 
rozwojowi obszarów wiejskich. Spotkanie to towarzyszyło XX Krajowej 
Pielgrzymce Sołtysów i Środowisk Wiejskich do Sanktuarium Matki Bożej w 
Licheniu.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele środowisk wiejskich i sołtysi, 
przedstawiciele lokalnych samorządów, ludzie nauki związani z obszarami 
wiejskimi, przedstawiciele lokalnych grup działania, rolnicy, a także 
przedstawiciele lokalnych fundacji i stowarzyszeń działających na terenach 
wiejskich. 
Tematem spotkania był szeroko rozumiany rozwój obszarów wiejskich oraz 
systemy wsparcia oddolnych inicjatyw mieszkańców wsi mające na celu 
pobudzanie i wspieranie ich kreatywności oraz pielęgnowanie tradycji i 
różnorodności kulturowej. Podsumowano także działania podejmowane na rzecz 
 zwiększenia aktywności wiejskiej. W terminie późniejszym została wydana 
publikacja pokonferencyjna pt. „Wiejska Polska”.

5. Współorganizacja konkursu „Sołtys Roku 2011”. W dn. 12 czerwca 2012 r. w 

działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnych

podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, 
pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej
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Senacie RP odbył się uroczysty finał X edycji konkursu „Sołtys Roku 2011” 
organizowanego przez „Gazetę Sołecką” i KSS pod honorowym patronatem 
Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza. Uroczystość została połączona z 
konferencją pn. „Tworzenie warunków do działania i rozwoju jednostek 
pomocniczych”, której organizatorem była Senacka Komisja Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej pod przewodnictwem senatora 
Janusza Sepioła.
Uhonorowanych dwunastu sołtysów otrzymało równorzędne tytuły „Sołtys Roku 
2011”. Przyznano również nagrodę specjalną dla sołtysa sprawującego swoją 
funkcję od 45 lat.

6. Rozpoczęcie realizacji projektu „Aktywnie dla dobra wspólnego”. W czerwcu 
2012 r. KSS rozpoczęło realizować projekt „Aktywnie dla dobra wspólnego” 
finansowanego przez MPiPS w ramach Programu Operacyjnego ,,Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich”.
Projekt dotyczył pobudzania aktywności mieszkańców wsi poprzez rozwijanie 
wiedzy 
i umiejętności niezbędnych do planowania i realizacji lokalnych inicjatyw. 
Szczególne znaczenie ma tu zdolność do korzystania z dostępnych 
instrumentów finansowych, zwłaszcza funduszu sołeckiego, jako narzędzia 
aktywizacji mieszkańców wsi, tworzenia i kreowania oddolnych inicjatyw 
społecznych i obywatelskich. 
W 2012 r. w ramach projektu zrealizowano m.in.: przygotowanie do opracowania 
publikacji „Na wsi się dzieje”, prowadzenie działalności informacyjno-doradczej 
za pośrednictwem serwisu www.funduszesoleckie.eu, przeprowadzenie 
wstępnych przygotowań do konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” 
oraz działania promocyjne i monitorujące projekt.

7. Współorganizacja VIII Mistrzostw Polski Sołtysów i Członków Rad Sołeckich. 
W dn. 28 października 2012 r., w ramach XXXIII Międzynarodowego Biegu 
Warciańskiego im. Zdzisława Krzyszkowiaka odbyły się w Kole VIII Mistrzostwa 
Polski Sołtysów 
i Członków Rad Sołeckich. Organizatorami imprezy byli: Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji 
w Kole, Urząd Miejski w Kole oraz Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów.

8. Organizacja konferencji podczas Targów Produktów i Usług dla Samorządów 
Lokalnych Gmina 2012 w Poznaniu. Podczas Targów, w dniu 21 listopada 2012 
r. odbyła się zorganizowana przez KSS konferencja pt. „Edukacja, komunikacja 
interpersonalna i promocja w odnowie wsi. Czego wieś potrzebuje”. W 
konferencji wzięło udział ponad 100 osób. Wśród zaproszonych gości znaleźli 
się m.in. Tomasz Bugajski, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, 
Marek Zagórski, prezes Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, a także 
sołtysi, lokalni działacze i przedstawiciele organizacji pozarządowych z całej 
Polski. 
Uczestnicy konferencji przyjęli stanowisko, w którym odnoszą się do takich 
kwestii, jak: odnowa wsi, edukacja mieszkańców obszarów wiejskich  i 
zapobieganie ich cyfrowemu wykluczeniu.

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

cały kraj

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

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

2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1
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3. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie 
sprawozdawczym

Liczba odbiorców działań organizacji

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

20000

0

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

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

1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności)

1. Kontynuacja realizacji projektu "Z funduszem sołeckim ku 
odnowie wsi"
2. Realizacja konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”
3. Rozpoczęcie realizacji projektu ,,Aktywnie dla dobra 
wspólnego"
4. Współorganizacja Konkursu „SOŁTYS ROKU 2011”
5. Organizacja XX Krajowej Pielgrzymki Sołtysów i Środowisk 
Wiejskich do Sanktuarium Matki Boskiej Licheńskiej
6. Współorganizacja Mistrzostw Polski Sołtysów i Członków Rad 
Sołeckich 
7. Organizacja seminarium podczas Targów Produktów i Usług 
dla Samorządów Lokalnych

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

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

cały kraj

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 94.99.Z

58.11.Z

85.59.B

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

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

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

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym
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2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku 
publicznego

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

1. Organizacja konferencji w ramach projektu "Z funduszem 
sołeckim ku odnowie wsi"

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

94.99.Z

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

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

cały kraj

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej

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

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej

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

III.Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników / zysków 
i strat) 433 743,04 zł
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2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 398 548,40 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 35 000,00 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 0,00 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 1 218,40 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 287 630,00 zł

0,00 zł

287 630,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 109 700,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

109 700,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

8. Z innych źródeł 0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) z dotacji z funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych)

g) z nawiązek sądowych

h) ze świadczeń pieniężnych

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

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

                w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 0,00 zł
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3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych 5 566,85 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 4 521,32 zł

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

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 456 780,62 zł 4 521,32 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

w tym :

a)koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego
b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

c)koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d)koszty administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia, amortyzacja
e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

f)pozostałe koszty ogółem:

332 112,81 zł 4 521,32 zł

35 000,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

88 579,61 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

1 088,20 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

z opłaty skarbowej
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki 
publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności pożytku publicznego, zgodnie z 
art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, 
poz. 226)

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

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy

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

6,0 osób

2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w 
przeliczeniu na pełne etaty

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

5,5 etatów
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23,0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

0,00 osób fizycznych
2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego

29,00 osób prawnych

organizacja pozyskała 0 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 0 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

1. Organi`zacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy

(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami 
są osoby wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby 
niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy 
cywilnoprawnej czy przedstawiciele władz organizacji)

12,00 osób

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

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

0,00 osób

0,00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0,00 osób

0,00 osób

e) inne osoby 12,00 osób

0,00 osób

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

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

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

0,00 osób

0,00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0,00 osób

0,00 osób

e) inne osoby 0,00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 207 665,00 zł

a) z tytułu umów o pracę 91 620,00 zł
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w 
tym:

wynagrodzenie zasadnicze 91 620,00 zł

nagrody

premie

0,00 zł

0,00 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 116 045,00 zł

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

207 665,00 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 9 162,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 198 503,00 zł

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

0,00 zł

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

0,00 zł

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

0,00 zł

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

596,74 zł

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

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

0,00 zł

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

0,00 zł

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

3 900,00 zł

10. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń

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

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną  w okresie 
sprawozdawczym
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1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego

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

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

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

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

IX.Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego zamówień publicznych w okresie 
sprawozdawczym

X.Informacje uzupełniające

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

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

5. Dodatkowe informacje

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

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa zadania Kwota

1 Z Funduszem Sołeckim ku Odnowie Wsi 249 330,00 zł

2 Aktywnie dla dobra wspólnego 38 600,00 zł

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli
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Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Ewa Kamińska, asystentka dyrektora generalnego
dn. 12.07.2013

Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć
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