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Data zamieszczenia sprawozdania 2014-07-14

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

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

KRAJOWE STOWARZYSZENIE SOŁTYSÓW
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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.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Stowarzyszenie osiąga swoje cele określone w § 4 statutu, 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.
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 
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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.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

1. Realizacja projektu „Aktywnie dla dobra wspólnego”
W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r. KSS kontynuowało realizację projektu „Aktywnie dla 
dobra wspólnego” rozpoczętego w 2012 r. i finansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej w ramach Programu Operacyjnego ,,Fundusz Inicjatyw Obywatelskich ”. Projekt dotyczył 
pobudzania aktywności mieszkańców wsi poprzez rozwijanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do 
planowania i realizacji wiejskich inicjatyw.
Projekt przyczynił się do uświadomienia uczestnikom korzyści związanych z lokalną aktywnością i ze 
współpracy międzyludzkiej a przede wszystkim do wzrostu zainteresowania funduszem sołeckim. 
Istotny element projektu stanowiła promocja dobrych przykładów w zakresie aktywizacji i mobilizacji 
społeczeństwa oraz współpracy przedstawicieli wielu szczebli, w kierunku dostosowywania wsi do 
wymogów współczesności i pełnienia nowych funkcji na rzecz całego społeczeństwa. 
W okresie od stycznia do grudnia 2013 r. w ramach projektu wykonano następujące działania:
• opracowanie i publikacja 9 wkładek tematycznych w miesięczniku „Gazeta Sołecka” (styczeń-wrzesień 
2013),
• opracowanie i druk publikacji „Na wsi się dzieje” zachęcającej do aktywności społecznej i 
obywatelskiej, korzystania z funduszu sołeckiego i innych narzędzi wspierających aktywność społeczną i 
obywatelską na wsi (czerwiec-lipiec 2013),
• organizacja i przeprowadzenie na terenie województwa wielkopolskiego i opolskiego konkursu 
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„Fundusz sołecki - najlepsza inicjatywa” (finał – maj 2013),
• prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych dotyczących aktywności społecznej i obywatelskiej 
na wsi poprzez działający serwis informacyjny www.funduszesoleckie.eu. 

2. Organizacja konkursu na najlepszą wiejską stronę internetową „SOŁECTW@ w sieci”
Na początku marca 2013 r. KSS ogłosiło ogólnopolski konkurs na najlepszą wiejską stronę internetową. 
Inicjatywa miała na celu aktywizację społeczności wiejskich i zachęcenie ich do korzystania z Internetu. 
Konkurs miał charakter otwarty. Mogły wziąć w nim udział wszystkie osoby, które są autorami wiejskich 
stron internetowych, czyli stron sołectw lub wsi.
Zgłoszenia były przyjmowane przez cały marzec tego roku. Konkurs był podzielony na 2 etapy. I etap – 
wojewódzki organizowany przy współpracy większości Urzędów Marszałkowskich w Polsce miał za 
zadanie wyłonić najlepszą stronę z regionu, która następnie przeszła do etapu II, czyli finału.
Do konkursu zgłoszono ponad 230 stron internetowych ze wszystkich województw. 
Po kilku tygodniach oceny komisja konkursowa wybrała finalistów z każdego województwa: 
 
Dolnośląskie - www.bratoszow.eu  
Kujawsko-Pomorskie - www.solectwoostaszewo.republika.pl  
Łódzkie - www.osjakowianie.pl  
Lubelskie - www.sasiadka.info  
Lubuskie - www.wojcieszyce.info  
Mazowieckie - www.bartodzieje.pl  
Małopolskie - www.nowa-wies-kety.pl  
Opolskie - www.raclawice.net  
Podlaskie - www.zabiele.pl  
Podkarpackie - www.lysagora.info  
Pomorskie - www.chwaszczyno.pl  
Śląskie - www.palowice.net  
Świętokrzyskie - www.chroberz.info  
Warmińsko-Mazurskie - www.lyna.beepworld.pl  
Wielkopolskie - www.mikolajewice.bnx.pl  
Zachodniopomorskie - www.dargobadz.tnb.pl 

Zwycięzcami zostali:
I miejsce – Chwaszczyno (województwo pomorskie)
II miejsce – Wojcieszyce (województwo lubuskie)
III miejsce – Mikołajewice (województwo wielkopolskie)

W trakcie oceny zgłoszonych stron przez komisję i ogłoszono również plebiscyt na nagrodę publiczności. 
Oddano ponad 11 000 głosów! Najwięcej z nich – blisko 900 – otrzymała strona www.raclawice.net, 
finalista z województwa opolskiego. 

3. Realizacja projektu „Fundusz aktywności społecznej ”
W okresie od maja do grudnia 2013 r. KSS realizowało projekt „Fundusz aktywności społecznej ” 
finansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego ,,Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich”.
Celem projektu był rozwój postaw obywatelskich i pobudzenie mieszkańców wsi do innowacyjnych 
działań na rzecz partycypacji obywatelskiej i współdziałania przez wzrost wiedzy oraz świadomości w 
zakresie skutecznego planowania i realizacji inicjatyw, służących kreowaniu społeczeństwa 
obywatelskiego na wsi.
Projekt przyczynił się do uświadomienia uczestnikom korzyści związanych z lokalną aktywnością i 
współpracy międzyludzkiej, a przede wszystkim do wzrostu zainteresowania funduszem sołeckim. 

W okresie od maja do końca grudnia 2013 r. w ramach projektu wykonano następujące działania:
• opracowanie i publikacja 3 wkładek tematycznych w miesięczniku „Gazeta Sołecka”(październik – 
grudzień 2013),
• opracowanie i druk publikacji poświęconej promocji funduszu sołeckiego jako jednego z kluczowych 
narzędzi budowania potencjału rozwojowego wsi pt. „Fundusz aktywności społecznej ”(październik 
2013), 
• przygotowanie i przeprowadzenie 15 spotkań konsultacyjno-doradczych,
• realizacja i emisja 2 reportaży w TVR stanowiących promocję przykładów dobrych praktyk, a w 
szczególności ich społecznego wymiaru i znaczenia dla rozwoju kapitału społecznego na wsi (grudzień 
2013),
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• prowadzenie działań informacyjno-doradczych poprzez działający serwis informacyjny 
www.funduszesoleckie.eu i działań informacyjnych za pomocą telefonii komórkowej (wysyłka 
wiadomości tekstowych sms).

4. Realizacja projektu „Sołecka demokracja ze szwajcarską precyzją”
W okresie od maja 2013 r. do września 2014 r. jest realizowany projekt „Sołecka demokracja ze 
szwajcarską precyzją” finansowany przez Szwajcarsko-Polski Program Współpracy. 
Projekt ma na celu pobudzenie 135 lokalnych liderów do innowacyjnych działań na rzecz partycypacji 
obywatelskiej i współdziałania na wsi przez wzrost kompetencji u min. 80% uczestników warsztatów i 
sprzyjający temu wzrost świadomości wśród ok. 60 000 czytelników „Gazety Sołeckiej”, 3 000 
czytelników poradnika i przewodnika, ok. 6 000 odbiorców SMS oraz min. 80 000 użytkowników serwisu 
www.funduszesoleckie.eu. 
Cele szczegółowe: 1/ wzrost kompetencji wiejskich liderów, 2/ wykształcenie nawyku korzystania z 
informatycznych narzędzi promujących aktywność 3/ podniesienie motywacji do animowania 
partycypacji i współdziałania.

W okresie od maja do grudnia 2013 w ramach projektu wykonano następujące działania:
• przeprowadzono warsztaty kompetencyjne na terenie 3 województw: małopolskiego, 
podkarpackiego, wielkopolskiego (24 warsztaty), 
• publikacja 5 wkładek tematycznych w „Gazecie Sołeckiej”,
• druk i dystrybucja poradnika pt.: „Vademecum – niezbędnik wiejskiego lidera”,
• kontynuacja serwisu informacyjnego przez telefonię komórkową i działań informacyjno-doradczych na 
www.funduszesoleckie.eu.

Działania realizowane w 2014 r.:
• kontynuacja warsztatów kompetencyjnych na terenie 3 województw,
• publikacja kolejnych 9 wkładek tematycznych w „Gazecie Sołeckiej”,
• druk i dystrybucja przewodnika dla wiejskich liderów pt.: „INNO WIOSKA, czyli dobre praktyki na wsi” 
(lipiec – sierpień 2014), 
• przeprowadzenie konkursu dobrych praktyk dla uczestników warsztatów pt.: „Nasza wieś aktywna” i 
dodatkowo na terenie województwa wielkopolskiego II edycji konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza 
inicjatywa”, których promocja odbędzie się na konferencji finalizującej (marzec – czerwiec 2014).

5. Konferencja „Wiejska Polska”
W dniach 25-26 maja 2013 r. odbyła się konferencja „Wiejska Polska”, pod honorowym patronatem 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Była poświęcona wymianie informacji 
i doświadczenia zdobytych w zakresie programów wspierających lokalną aktywność mieszkańców wsi 
oraz wykorzystaniu zdobytego doświadczenia w procesie przygotowania ich do nowego okresu 
programowania 2014-2020. 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 obszarach wiejskich.
W trakcie konferencji – po raz pierwszy – odbyło się wyjazdowe Forum Debaty Publicznej przy 
Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej, w którym wzięli udział minister Dariusz Młotkiewicz oraz 
przedstawiciele rządu, samorządów, organizacji pozarządowych i zgromadzeni na konferencji 
przedstawiciele środowisk wiejskich.

Drugiego dnia konferencji odbył się finał konkursu „Fundusz sołecki - najlepsza inicjatywa”. Konkurs 
skierowany był do sołectw z terenu województwa opolskiego i wielkopolskiego.
 Celem konkursu było promowanie najlepszych i najciekawszych projektów finansowanych ze środków 
funduszu sołeckiego, wymiana informacji i promocja możliwości, jakie stworzyła ustawa o funduszu 
sołeckim, promocja najbardziej aktywnych mieszkańców terenów wiejskich, którzy pracują na rzecz 
lokalnej społeczności oraz podniesienie świadomości i aktywizacja wiejskiej społeczności. Konkurs był 
zrealizowany w dwóch kategoriach: najciekawszy projekt sfinansowany ze środków funduszu sołeckiego 
oraz najaktywniejszy mieszkaniec wsi. Z terenu województwa wielkopolskiego zgłoszono 54 wnioski, a z 
terenu województwa opolskiego 27. 

Wyniki konkursu:
Województwo opolskie:
W kategorii najciekawszy projekt sfinansowany ze środków funduszu sołeckiego:
1 miejsce - sołectwo Chróścina gm. Dąbrowa,
2 miejsce - sołectwo Lasowice Wielkie gm. Lasowice Wielkie,
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3 miejsce - sołectwo Ściborowice gm. Krapkowice.

W kategorii najaktywniejszy mieszkaniec wsi: 
1 miejsce -  Zbigniew Kawa z sołectwa Kamień Śląski gm. Gogolin, 
2 miejsce - Elżbieta Felusiak z sołectwa Lasowice Wielkie gm. Lasowice Wielkie, 
3 miejsce – Jan Kunert z sołectwa Walce gm. Walce.

Województwo wielkopolskie:
W kategorii najciekawszy projekt sfinansowany ze środków funduszu sołeckiego:
1 miejsce - sołectwo Krzykosy gm. Kłodawa,
2 miejsce - sołectwo Głogowa gm. Kłodawa,
3 miejsce - sołectwo Linie gm. Lwówek.

W kategorii najaktywniejszy mieszkaniec wsi: 
1 miejsce -  Beata Tomczak z sołectwa Świątniki gm. Mosina oraz Ryszard Kluj sołectwo Grójec Mały gm. 
Siedlec,
3 miejsce - Jan Cicharski z Chlebowa gm. Miłosław.

Przyznano również wyróżnienia dla sołectwa Roszkowo gm. Miejska Górka, Mochy gm. Przemęt oraz 
Świątniki gm. Mosina.

6. XXI Krajowa Pielgrzymka Sołtysów i Środowisk Wiejskich do Sanktuarium Matki Bożej w Licheniu, 25-
26 maja 2013 r.
W ostatni weekend maja (25-26) do Sanktuarium Maryjnego w Licheniu Starym, już po raz 21. przybyli 
sołtysi, rolnicy i przedstawiciele środowisk wiejskich, aby pokłonić się Maryi i podziękować za wszelkie 
łaski i opiekę, których doświadczali przez ponad 20 lat.
O godzinie 12:00 w Bazylice Licheńskiej odbyła się uroczysta Msza Św. będąca najważniejszym punktem 
pielgrzymki. Przewodniczył jej i homilię wygłosił ordynariusz włocławski bp Wiesław Alojzy Mering. Po 
Eucharystii uczestnicy tradycyjnie udali się na grób ks. bpa Romana Andrzejewskiego, Krajowego 
Duszpasterza Rolników, gdzie zostały złożone kwiaty.

7. Realizacja projektu „Między nami seniorami”
W okresie od czerwca do grudnia 2013 r. KSS realizowało projekt „Między nami seniorami” finansowany 
przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Aktywizacji Społecznej 
Osób Starszych (ASOS) na lata 2012-2013.
Celem głównym projektu było przeprowadzenie działań edukacyjnych w zakresie wsparcia rozwoju i 
aktywizacji seniorów oraz zmiana postrzegania osób starszych w społeczności. Projekt odpowiadał na 
dominującą potrzebę wzmacniania kompetencji osób starszych w pełnieniu różnych ról społecznych 
oraz współtworzenia możliwości i warunków do godnego życia w okresie emerytalnym.
Projekt polegał na organizacji cyklu spotkań edukacyjnych, które składały się z części wykładowej na 
temat profilaktyki zdrowia i promocji zdrowego trybu życia, warsztatów rozwojowych i części 
aktywizującej. Został również opracowany biuletyn prezentujący aktywną działalność seniorów, 
zrealizowano reportaż telewizyjny oraz ukazał się cykl artykułów na łamach „Gazety Sołeckiej”. W 
ramach projektu zostało także przeprowadzone doradztwo rozwojowe i zorganizowane wyjazdy 
studyjne dla uczestników.
 
8. Finał konkursów „Sołtys Roku 2012” i „Sołectw@ w sieci” 
W dn. 7 czerwca w gmachu Senatu RP odbyły się finał konkursu „Sołtys Roku 2012” oraz finał konkursu 
„SOŁECTW@ w sieci”, a także konferencja „Fundusz sołecki – doświadczenia i perspektywy”. Oprócz 
obecnych zwycięzców zaproszono również laureatów wszystkich dotychczasowych edycji konkursu 
„Sołtys Roku”. 

Tytuł „Sołtysa Roku 2012” otrzymali:
1. Bernadeta Biała, sołectwo Strzyżew, gm. Sieroszewice, woj. wielkopolskie
2. Tadeusz Doliński, sołectwo Ligota Dolna, gm. Kluczbork, woj. opolskie
3. Danuta Izydorczyk, Stare Siołkowice, gm. Popielów, woj. opolskie
4. Jarosław Jagielski, sołectwo Ratowice, gm. Czernica, woj. dolnośląskie
5. Zbigniew Kawa, sołectwo Kamień Śląski, gm. Gogolin woj. Opolskie
6. Roman Klewenhagen, sołectwo Boruszyn, gm. Połajewo, woj. wielkopolskie
7. Andrzej Piotrowski, sołectwo Karolinowo, gm. Załuski, woj. mazowieckie
8. Gabriela Puzik, sołectwo Kadłub-Wieś, gm. Strzelce Opolskie, woj. opolskie
9. Stanisław Staroch, sołectwo Majdan Grabina, gm. Zakrzówek, woj. lubelskie
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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

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)

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

10. Jolanta Szejka, sołectwo Bełk, gm. Czerwionka-Leszczyny, woj. Śląskie
11. Grażyna Więch, sołectwo Ossów, gm. Wołomin, woj. mazowieckie
12. Grażyna Ziernik, sołectwo Dobrocin, gm. Dzierżoniów, woj. dolnośląskie

Sołtyską Seniorką została Eryka Jonek, sołectwo Pawłowice, gm. Gorzów Śląski, woj. opolskie. 

9. Konferencja „Wieś Polska – Wieś Innowacyjna”
W dn. 8 października 2013 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich podczas Targów 
Produktów i Usług dla Samorządów Lokalnych GMINA 2013 KSS zorganizowało konferencję „Wieś 
Polska – Wieś Innowacyjna” pod honorowym patronatem Ministra Administracji i Cyfryzacji Michała 
Boniego. 
Inicjatywa ta pozwoliła nie tylko zapoznać się z dobrymi przykładami różnych instytucji zaangażowanych 
w cyfryzację wsi, ale także dowiedzieć się o możliwościach finansowania własnych działań w nowym 
okresie budżetowym Unii Europejskiej.
Konferencja oprócz cyfryzacji poruszała także bardzo ważną dla nas tematykę prosumenckości, czyli 
umożliwienia indywidualnym gospodarstwom domowym wytwarzania „zielonej energii” na użytek 
własny, ale także sprzedawania jej nadwyżki.

10. XXXIII Międzynarodowy Bieg Warciański 
W dn. 27 października 2013 r. w ramach XXXIII Międzynarodowego Biegu Warciańskiego im. Zdzisława 
Krzyszkowiaka w Kole odbyły się IX Mistrzostwa Polski Sołtysów i Członków Rad Sołeckich. 
Ireneusz Niewiarowski, inicjator i uczestnik wielu imprez biegowych od lat podkreśla, że najważniejszym 
celem organizowania biegowych zawodów sportowych jest upowszechnianie i zachęcanie ludzi w 
każdym wiek do zdrowego stylu życia, uprawiania sportu, szczególnie do biegania, jako najprostszej 
formy ruchu.

Wszystkim uczestnikom udało się ukończyć bieg, a klasyfikacja końcowa IX Mistrzostw Polski Sołtysów i 
Członków Rad Sołeckich przedstawiała się następująco:
• I miejsce Sylwester Dudek LKB Rudnik, gmina Brody 
• II miejsce Marian Świtoń z Bukownicy, gmina Grabów
• III miejsce Grzegorz Mikołajczuk, sołtys z gminy Zbuczyn

W kategorii kobiet najlepszą na dystansie 10 km okazała się Honorata Kalicińska z Piaseczna, a drugie 
miejsce w tej kategorii zajęła sołtys Aleksandra Augustyniak z Kolonii Golina. Wszyscy zwycięzcy zostali 
obdarowani przez organizatorów pucharami, dyplomami i drobnymi upominkami. Organizatorami 
imprezy byli: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole, Urząd Miejski w Kole oraz Krajowe 
Stowarzyszenie Sołtysów.

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)
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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) 923 709,69 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 900 709,68 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 23 000,00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) Przychody finansowe 0,01 zł

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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)

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

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)
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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e) Pozostałe przychody 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

15 000,00 zł

771 832,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 113 500,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

113 500,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2.4. 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) 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 1 017,65 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 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: 877 538,19 zł 0,00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów finansowana 

z 1% podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 761 921,69 zł 0,00 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 377,68 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 786 832,00 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 138 787,99 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -97,60 zł

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

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

23 097,60 zł 0,00 zł

0,00 zł

31,68 zł

66 479,84 zł

26 007,38 zł 0,00 zł

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.)

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

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

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 złz innych zwolnień, jakich: 

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
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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)

6,0 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)

3,7 etatów

35,0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0,00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

31,00 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)

23,00 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

5,00 osób

18,00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 280 746,39 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

80 118,39 zł

80 118,39 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 200 628,00 zł

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

280 746,39 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 280 746,39 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
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

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)

599,89 zł

0,00 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  OKw 
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

0,00 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)

0,00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0,00 osób

0,00 osóbb) inne osoby
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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)

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)

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu 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

6 000,00 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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X. Informacje uzupełniające

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

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

5. Dodatkowe informacje
(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

Ewa Kamińska, asystentka 
dyrektora generalnego, 

dn.14.07.2014 Data wypełnienia sprawozdania

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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