
Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2015

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2016-07-05

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

Barbara Czachura Z-ca Prezesa TAK

Stanisław Lawera Z-ca Prezesa TAK

Feliks Januchta Z-ca Prezesa TAK

Stanisław Kaszyk Sekretarz TAK

Sławomir Królak 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)

Celem statutowym Stowarzyszenia jest realizacja zadań publicznych w 
zakresie:

pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
działalności charytatywnej;
podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 
rozwoju  świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
ochrony i promocji zdrowia;
działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez   
pracy 
i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój  
przedsiębiorczości;
działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i 
wojen w kraju i za granicą;
upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 
współpracy między społeczeństwami;
promocji i organizacji wolontariatu;

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1. 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.
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.
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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Waldemar Małaczyński Przewodniczący TAK

Zbigniew Micał Z-ca Przewodniczącego TAK

Wincenty Pawelczyk Sekretarz TAK

Grażyna Wawszczak Członek TAK

Jan Landeburski Członek NIE
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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 
i regionalnym,
w tym konferencji, zjazdów, seminariów, szkoleń 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. 
4
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 regulacji prawnych wynikających z członkostwa w Unii 
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 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.
p) Inicjowanie i podejmowanie czynności zapewniających stałe 
doskonalenie organizacji
działań międzystowarzyszeniowych w zakresie kultury fizycznej, sportu na 
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wsi, działalno-
ści 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 odnoszących się do poprawy 
warunków pracy
sołtysów w środowisku lokalnym w celu zwiększenia jej efektywności.
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

Projekt „Fundusz sołecki – wspólna sprawa” od 1 sierpnia do 31.12.2015 r.
Projekt Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich przy współpracy z Urzędem Gminy Kawęczyn. Projekt miał na celu dobre przygotowanie 
wspólnot sołeckich do wypracowania procedur konsultacyjnych (Kanonu Obywatelskich Konsultacji), 
opartych na dużym ich uczestnictwie, służących wiejskim priorytetom.
 Założono, że zostanie on osiągnięty dzięki:
- zwiększeniu zaangażowania mieszkańców w zarządzanie funduszem sołeckim,
- doskonaleniu procedur przygotowania i wyboru inicjatyw przewidzianych do sfinansowania ze 
środków funduszu sołeckiego – poprzez opracowanie lokalnego (sołeckiego) trybu postępowania w 
sprawie funduszu (Kanonu Obywatelskich Konsultacji), który zwiększy zainteresowanie i zaangażowanie 
mieszkańców oraz poprawi jakość lokalnego dialogu i procesu decyzyjnego (w tym celu zostały 
zorganizowane dwa warsztaty proceduralne),
- doskonaleniu konsultacji między jednostkami samorządu terytorialnego, jednostkami pomocniczymi i 
mieszkańcami, opartych na budowaniu zaufania, rozwijaniu świadomości prawnej i kompetencji zw. z 
planowaniem (strategicznym i w skali projektu) oraz stosowaniu technik skutecznej komunikacji.
Osiągnięcie zaplanowanych rezultatów było możliwe dzięki:
- przeprowadzonym 2 warsztatom proceduralnym i udzielonemu wsparciu eksperc-kiemu podczas 
zajęć,
- opracowanej, wydrukowanej  i  rozdystrybuowanej publikacji  pt.: „Fundusz sołecki – wspólna 
sprawa”,
- opracowanym pięciu artykułom tematycznym, które zamieszczano na łamach mie-sięcznika „Gazeta 
Sołecka” w okresie od sierpnia do grudnia 2015 r.,
- prowadzonym działaniom informacyjno-doradczym poprzez serwis www.funduszesoleckie.eu,
- przeprowadzonym działaniom promocyjnym projektu.
W  warsztatach proceduralnych, które odbyły się w dniach 17 i 26 listopada 2015 r.,  wzięło udział pięć 
(3-4 osobowych) zespołów reprezentujących sołectwa: Milejów, Kawęczyn, Głuchów, Marianów 
Kolonia, Stanisława (łącznie 15 osób).
Podczas zajęć uczestnicy skupili się na realizacji/doprecyzowaniu wybranych zadań mających służyć 
pobudzeniu zainteresowania i zaangażowania mieszkańców gminy Kawęczyn w działania na rzecz 
lokalnego środowiska oraz poprawić jakość lokalnego dialogu i procesu decyzyjnego. Niezwykle 
pomocnym wsparciem okazała się opracowana publikacja „Fundusz sołecki – wspólna sprawa”.
Zespoły sołeckie dyskutowały i pracowały nad doprecyzowaniem elementów wpływających na przebieg 
zebrania wiejskiego: prowadzenie, udzielanie głosu, odnoszenie się do wypowiedzi. Zwrócono uwagę 
na potrzebę opracowania procedur przekazywania informacji dla mieszkańców o sprawach dotyczących 
funduszu sołeckiego, zagadnieniach prawnych, aktualnych strategiach itd. Uczestnicy ustalali formy 
zgłaszania propozycji inicjatyw możliwych do zrealizowania przy wsparciu środków z funduszu 
sołeckiego oraz zasady i terminy konsultacji. Określili sposoby opracowania 
i udostępniania raportu z zebrań.
Ważnym zagadnieniem, szczegółowo omówionym na spotkaniach był wpływu aranżacji pomieszczeń na 
komunikację podczas zebrania wiejskiego – uczestnicy określili sposoby aranżacji i elementy 
wyposażenia pomieszczeń na zebrania wiejskie,  sprzyjające dyskusji i porozumieniu. Przygotowali 
również projekty przebiegu zebrania.
Praktyczne ukierunkowanie warsztatów doprowadziło do wypracowania przez zespoły sołeckie 
procedur konsultacji w formie lokalnego kodeksu postępowania pod nazwą „Kanon Obywatelskich 
Konsultacji”, które zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami uczestników i samorządu gminy zostaną 
wdrożone w życie.
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Projekt „Fundusz sołecki w działaniu” - 1 czerwca 2014 r. – 31 lipca 2015 r.
Projekt Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich, służył doskonaleniu umiejętności planowania zamierzeń w wymiarze planu rozwoju wsi 
i w skali projektu, uczył prawidłowego prowadzenia zebrania wiejskiego wskazującego zadania do 
finansowania i wspierał realizację przedsięwzięć finansowanych ze środków z funduszu sołeckiego.
Projekt wzmacniał aktywność i podmiotowość wiejskich środowisk i dostarczał waż-nego wsparcia w 
zakresie praktycznego diagnozowania, planowania i decydowania 
o zadaniach przeznaczonych do realizacji. 
Projekt pomagał wiejskim społecznościom w praktycznym planowaniu rozwoju i zarządzaniu społeczną 
aktywnością.

Opis poszczególnych działań 

1. 2014 rok. Wydanie poradnika „Fundusz w działaniu”. Poradnik stanowi podstawę do prowadzenia 
zajęć warsztatowych i do przygotowania zadań realizowanych przez uczestników w trakcie projektu.
Poradnik  zawiera: przystępne omówienie podstaw programowych i prawnych funduszu sołeckiego z 
odniesieniem do dokumentów europejskich, krajowych i regionalnych; zarządzanie lokalną aktywnością 
w zgodzie z konstytucyjną zasadą dialogu 
i partnerstwa. Komunikacja, dialog, planowanie, przywództwo, współdziałanie 
i inne aspekty aktywności lokalnych środowisk; podstawy zarządzania strategicznego i zarządzania 
projektem w odniesieniu do planów rozwoju wsi i projektów finansowanych z funduszu sołeckiego.
2. Warsztaty 
Zajęcia były prowadzone w 3 grupach 15-osobowych i trwały łącznie 36 godz. dydaktycznych, w dwóch 
cyklach:  (po trzy spotkania w 2014 roku i w 2015 roku)
CYKL A:
rozwój kompetencji w zakresie komunikacji, prowadzenia spotkań / zebrań, planowania strategicznego, 
zarządzania projektem.
CYKL B: 
wypracowanie modelu zarządzania zadaniami związanymi z funduszem sołeckim.
3. 2015 rok. Wsparcie eksperckie towarzyszyło uczestnikom podczas przygotowania projektów, planów 
rozwoju, lokalnych recept na zarządzanie aktywnością w kontek-ście funduszu sołeckiego. 
4. 2015 rok. Podsumowanie. 
Opracowanie i druk poradnika (zarządzanie funduszem sołeckim: praktyczne recep-ty). Część druga 
publikacji to relacja ze zrealizowanych inicjatyw z omówieniem opracowanych dokumentów i procesu 
ich tworzenia.

Edukacja ekologiczna liderów wiejskich w województwie Wielkopolskim

Projekt zakładał edukację ekologiczną społeczności wiejskich poprzez opracowanie cyklu wkładek do 
prenumerowanych w Wielkopolsce egzemplarzy Gazety Sołeckiej przez okres 4 miesięcy. Wkładka  2-
stronnie drukowana, co miesiąc poruszała inną tematykę ekologiczną związaną z obszarami wiejskimi 
zawierając opracowania eksperckie, wyniki badań, studia przypadków i informacje o innowacyjnych 
produktach oraz usługach ekologicznych. 
Podsumowanie projektu odbyło się na cyklicznej konferencji WIEŚ POLSKA – WIEŚ INNOWACYJNA 
odbywającej się podczas Targów POL ECO SYSTEM w Poznaniu poruszającej tematykę ekologii. 
Tematy wkładek:
- Ochrona gleb w kontekście dyrektywy azotanowej.
W ramach zagadnienia omówione były kwestie ochrony gleb, wymogów prawnych związanych z 
dyrektywą azotanową oraz sposobów ograniczania degradacji gleb, przyczyn zanieczyszczeń i ich 
wpływu na środowisko glebowe
- Zrównoważone gospodarowanie odpadami organicznymi.
Odpady organiczne stanowią blisko 50% strumienia odpadów komunalnych. Odpady te prawidłowo 
przetworzone, nawet w przydomowym kompostowniku przetworzone są na wartościowy kompost – 
nawóz organiczny. Omówione zostały sposoby zagospodarowania odpadów organicznych na skalę 
mikro (przydomowy kompostownik), w średniej skali (sołectwo/gmina, gospodarstwo rolne) praz w 
skali regionu. Pokazane były możliwości stosowania kompostów w różnej jakości
- Oczyszczanie ścieków i zagospodarowanie osadów ściekowych.
Oczyszczanie ścieków na wsi może stanowić problem ze względu na rozproszenie budownictwa. W 
artykule zaprezentowane zostały alternatywne metody w stosunku do ogólnospławnej sieci 
kanalizacyjnej takie jak przydomowe oczyszczalnie w róż-nych technologiach. Ponadto omówione 
zostały tradycyjne oczyszczalnie oraz pro-blemy związane z zagospodarowaniem osadów ściekowych w 
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kontekście zaostrza-jących się przepisów, które znacząco ograniczają rolnicze wykorzystanie
- Siedliska pod szczególnym nadzorem.
Artykuł omówił typy siedlisk priorytetowych (natura 2000) oraz sposoby gospodaro-wania na tych 
terenach. Podane zostały przyczyny uznania siedliska za priorytetowe oraz główne problemy 
ekologiczne. Szczególny nacisk położny będzie na zbiorowiska łąkowe (ekstensywne) i murawowe, 
które wymagają specjalnych zabiegów związanych z rolnictwem tradycyjnym/ekstensywnym
- Woda – największy skarb.
Problem stepowienia i deficytu wody, możliwości hydrotechniczne i ich ograni-czenia oraz to jak 
oszczędzać wodę w codziennym życiu(wykorzystanie deszczówki, mała retencja, zwiększenie substancji 
organicznych w glebie...)
- Niska emisja.
Niska emisja to palący problem, także na wsi. Omówione zostały zagadnienia zanie-czyszczeń 
powietrza, przyczyn oraz możliwości zapobiegania ze szczególnym uwzględnieniem skutków palenia 
śmieci w domowych piecach
       -     Odnawialne Źródła Energii.                            
 Strategiczne Wytyczne Wspólnoty w ramach swoich priorytetów zakła-da Wzmacnianie synergii 
między ochroną środowiska a wzrostem (1.1.2) oraz Podjęcie kwestii intensywnego wykorzystywania 
tradycyjnych źródeł energii w Europie (1.1.3). W odpowiedzi na ten kierunek działań powstał cel 3-ci 
Na-rodowej Strategicznej Ramy Odniesienia Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i 
społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski, który zakłada między 
innymi realizację inwestycji związanych ze zwiększeniem udziału OZE w produkcji energii w Polsce. Na 
podstawie Prognozy zapotrzebowania na paliwa i energię do 2030 roku, która jest załącznikiem do 
Polskiej polityki energetycznej, wiemy że już teraz blisko połowa (45%) zielonej energii w Polsce jest 
wytwarzania przez elektrownie wiatrowe. W tym samym dokumencie przewiduje się, iż do 2030 roku 
zapotrzebowanie na energię wytwarzaną za pomocą OZE wzrośnie ponad 10-cio krotnie. Dlatego też 
bardzo ważnym jest pokazywanie dobrych praktyk w zakresie tego rodzaju inwestycji oraz promocja 
różnych instrumentów wsparcia oferowanych przez Unię Europejską oraz administrację państwową. 

EFEKT RZECZOWY PROJEKTU
7 wkładek do 1300 egzemplarzy Gazety Sołeckiej prenumerowanych w Wielkopolsce w 4 różnych 
wydaniach miesięcznika
100 liderów wiejskich z Wielkopolski, którzy wezmą udział w konferencji.

Finał konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa ” - III edycja konkursu

W okresie od 2 marca 2015 r. do 5 lipca 2015 r. Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów przeprowadziło III 
edycję konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”. Inicjatywa była realizowana przy współpracy z 
Samorządem Województwa Wielkopolskiego, który był sponsorem nagród rzeczowych, statuetek 
„Sołecka NIKE” i dyplomów dla laureatów. Celem konkursu jest promowanie najlepszych projektów 
służących aktywizacji lokalnej społeczności, sfinansowanych w sołectwach w ramach funduszu 
sołeckiego. Nie mniej ważna jest wymiana informacji i promocja możliwości, jakie stworzyło wejście w 
życie ustawy o funduszu sołeckim. Konkurs przyczynia się również do identyfikacji i promocji najbardziej 
aktywnych mieszkań-ców terenów wiejskich, którzy pracują na rzecz społeczności lokalnej, a także 
podniesienie świadomości 
i aktywizację społeczności wiejskiej.
Konkurs skierowany był do sołectw z terenu województwa wielkopolskiego, które podejmują inicjatywy 
z wykorzystaniem funduszu sołeckiego.

Konkurs realizowany był w dwóch kategoriach:
I. Najciekawszy projekt sfinansowany ze środków funduszu sołeckiego.
II. Najaktywniejszy mieszkaniec wsi.

Podczas spotkania dokonano uroczystego ogłoszenia wyników połączonego z wrę-czeniem nagród dla 
laureatów konkursu.
Laureaci pierwszych miejsc obydwu kategorii konkursu otrzymali, jako dowód szczególnego uznania 
efektów aktywności społecznej, statuetki „Sołecka Nike”.  
Nagrody zostały ufundowane w ramach realizacji Planu Działania Sekretariatu Re-gionalnego KSOW 
Województwa Wielkopolskiego na lata 2014 - 2015 z Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007 - 2013 w ramach realizacji Planu Działania Sekretariatu Regionalnego KSOW 
Województwa Wielko-polskiego na lata 2014-2015.   

Dzień Sołtysa 
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Do Konina na zaproszenie Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów przyjechał Bronisław Komorowski, 
prezydent RP i 800 sołtysów z całej Polski.
Uroczystości w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej rozpoczęło wystąpienie Ireneusza 
Niewiarowskiego, prezesa Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów na temat Funduszu Sołeckiego. Prezes 
KSS przypomniał jakie korzyści wynikają z nowej, ustawy. W trakcie obchodów wysłuchano również 
wystąpień Bogumiły Brewka, sołtyski Bukwałdu, Barbary Czachura – sołtyski Gruszczyna, Grażyny 
Jałgos- Dębskiej – prezeski Stowarzyszenia Sołtysów Mazowsze i Jacka Piwowarskiego – sołtysa 
Wiązownicy Kolonia. Liderzy wiejscy mówili o możliwościach działania wspólnoty wiejskiej, szansach 
jakie daje wsi fundusz sołecki, a także o cyfryzacji. Prezes KSS Ireneusz Niewiarowski witając prezydenta 
RP Bronisława Komorowskiego podziękował za wsparcie działań KSS. Postulował również za dalszymi 
działaniami służącymi budowaniu wzajemnego zaufania oraz umiejętności współpracy na wszystkich 
szczeblach życia publicznego. Wśród problemów wymienił: potrzebę kontynuacji wsparcia dla kobiet 
wiejskich ( przedszkola, żłobki, wsparcie rodziny, Karta Dużej Rodziny); pomoc w usuwaniu barier w 
aktywności ( propagowanie dobrych praktyk, dodatkowe dochody na wsi, w tym ułatwienia w 
sprzedaży bezpośredniej; wspieranie swoim autorytetem działań wokół funduszu sołeckiego, odnowy 
wsi, ale też LGD; wsparcie cyfryzacji wsi ( nie tylko infrastruktura, ale też propagowanie podnoszenia 
umiejętności cyfrowych). 

Współorganizacja Konkursu „SOŁTYS ROKU 2014”

26.05.2015 r. w Senacie po raz kolejny zostały wręczone nagrody laureatom konkur-su „Sołtys Roku”, 
organizowanego przez redakcję „Gazety Sołeckiej” i Krajowe Sto-warzyszenie Sołtysów. Uroczystość 
poprzedziła konferencja pt. „Fundusz sołecki narzędziem aktywizacji społecznej”, której organizatorem 
była Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Tytuł Sołtysa Roku 2014 zdobyli: 
Tadeusz Bąk z Ispu w woj. małopolskim, Zbigniew Cieśla z Aniołowa w woj. warmińsko-mazurskim, 
Julianna Fornal z Komparzowa w woj. świętokrzyskim, Maria Jakubowska z Grochowiec w woj. 
podkarpackim, Józefa Klamrzyńska z Czech w woj. łódzkim, Teresa Lemiesz z Ołoboku w woj. 
wielkopolskim, Andrzej Marat ze Starego Grudza w woj. łódzkim, Danuta Martowłos z Mościska w woj. 
dolnośląskim, Janusz Obara z Doliny Marczakowej w woj. świętokrzyskim, Jan Piotrowski z Wilczych 
Błot w woj. pomorskim, Maria Rzucidło z Nowej Wsi w woj. podkarpackim, Maja Winiarska-Czajkowska 
z Opyp w woj. mazowieckim. Nagrodę specjalną za 41 lat pełnienia funkcji sołtysa otrzymał Karol 
Kazecki z Karolewa w woj. Wielkopolskim, działacz Wielkopolskiej Izby Rolniczej, inicjator 
wprowadzenia funduszu sołeckiego. 

Konkurs został zorganizowany już po raz trzynasty. Celem jest promowanie najbar-dziej aktywnych 
sołtysów, którzy pracują na rzecz społeczności lokalnej pełniący funkcję sołtysa co najmniej jedną 
kadencję. Kandydata do udziału w Konkursie mogły zgłaszać: rady sołeckie, mieszkańcy sołectwa, rady 
parafialne a także organizacje pozarządowe: OSP, KGW itp., stowarzyszenia sołtysów wszystkich 
szczebli oraz organy władzy samorządowej: rady gmin, wójtowie, burmistrzowie itd. 

Konferencja ,,Wiejska Polska. 25 lat samorządności na rzecz rozwoju obszarów wiejskich"

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej 4 lipca odbył się pierwszy dzień konfe-rencji ,,Wiejska 
Polska. 25 lat samorządności na rzecz rozwoju obszarów wiejskich" zorganizowanej przez Krajowe 
Stowarzyszenie Sołtysów. W pierwszej części debaty można było posłuchać wystąpień dotyczących 
podsumowania 25 lat z perspektywy sołectwa, gminy, powiatu i województwa. Przykład dobrych 
praktyk, omawiając przy-kłady aktywizacji obszarów wiejskich przedstawił Senator Marian Poślednik. 
Tę część zakończyło wystąpienie Janusza Kosińskiego, prezesa firmy Inea o cyfryzacji obszarów 
wiejskich. Druga część konferencji to kontynuacja spotkań w Kancelarii Prezydenta RP - Forum Debaty 
Publicznej. Tym razem dyskusja dotyczyła potencjału obszarów wiejskich jako szansy rozwoju kraju. 
Konferencję zakończyły podziękowania. Prezes KSS, Ireneusz Niewiarowski podziękował za 4 lata 
współpracy przy Forum Debaty Publicznej Bronisławowi Komorowskiemu, prezydentowi RP. List 
przekazał Dariuszowi Młotkiewiczowi, zastępcy szefa Kancelarii Prezydenta RP. Natomiast senator 
otrzymał podziękowania od przedstawicieli Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego za 
utworzenie Funduszu Sołeckiego. 

Organizacja XIX Krajowej Pielgrzymki Sołtysów i Środowisk Wiejskich do Sank-tuarium Matki Boskiej 
Licheńskiej

4-5 lipca, odbyła się XXIII Krajowa Pielgrzymka Sołtysów i Środowisk Wiejskich do Sanktuarium Matki 
Boskiej Licheńskiej. 
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Drugiego dnia konferencji przed uroczystą Mszą Św. zostały nadane odznaczenia. Na wniosek 
Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne 
osiągnięcia, pomoc, działania w latach 1981-1990 
w odzyskaniu przez Polskę niepodległości otrzymał Ksiądz Infułat Antonii Łassa. Odznaczenie wręczyli 
Dariusz Młotkiewicz, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP oraz Piotr Florek, wojewoda wielkopolski. 
Wyróżniono również Odznaką Hono-rową - Zasłużony dla rolnictwa: Ryszarda Bilskiego, Grażynę Jałgos-
Dębską, Feliksa Januchtę, Sławomira Królaka, Pawła Odrobinę, Grzegorza Siwińskiego, Zbigniewa 
Tomaszewskiego. 

Portal Naszawioska.pl

Na podstawie analiz badań i dobrych praktyk oraz zbudowaniu modelowej strony sołectwa lub wsi 
stworzyliśmy ogólnopolską platformę internetową, za pomocą której społeczności wiejskie mogą 
zakładać swoje strony internetowe w oparciu o wypracowany szablon. Proces ten jest tak prosty jak 
zakładanie konta na portalach społecznościowych jak Nasza-Klasa czy Facebook i pozwoli nawet mniej 
zaawansowanym użytkownikom komputera na korzystanie z portalu. NaszaWioska.pl jest oparta 
o interaktywną mapę Polski, z dokładnością do gminy, przez co społeczności lokalne nie tylko mają 
łatwiejszy kontakt ze sobą, ale także mogą promować swoją małą ojczyznę. Sołectwa rejestrując się 
otrzymują bezpłatnie:
• narzędzie do stworzenia i administrowania swojej strony internetowej
• unikatowy adres internetowy www.nazwawsi.naszawioska.pl
• hosting
• wsparcie techniczne.
Wsie i sołectwa, które posiadają już strony i nie chcą z niej rezygnować na rzecz proponowanej przez 
nas strony mogą podpiąć się pod interaktywną mapę Polski promując w ten sposób siebie oraz ideę 
portalu.

26 marca 2015 odbyło się w Brukseli organizowane przez Komisję Europejską seminarium dla 
interesariuszy środowisk wiejskich w Europie. Polskę reprezentowało Ministerstwo Rolnictwa oraz 
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów. Podczas spotkania Patryk Węgierkiewicz – koordynator projektu 
Naszawioska.pl - przedstawiał portal na tym międzynarodowym forum jako dobry przykład aktywizacji 
społeczności lokalnych. Tematyka ta podobnie jak instytucja polskiego sołtysa wzbudziła duże 
zainteresowania wśród uczestników seminarium, którzy przybyli z 26 krajów.

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów było podmiotem uprawnionym do zgłaszania kandydatów ma 
członków obwodowych komisji do spraw referendum, które odbyło się 6 września 2015 r. 

Współorganizacja XI Mistrzostw Polski Sołtysów i Członków Rad Sołeckich 

25 października 2015 r. w ramach XXXV Międzynarodowego Biegu Warciańskiego im. Zdzisława 
Krzyszkowiaka, odbyły się w Kole XI Mistrzostwa Polski Sołtysów 
i Członków Rad Sołeckich na dystansie 10 km. Imprezę zainicjował w 2004 roku senator Ireneusz 
Niewiarowski prezes KSS. Organizacji podjęło się Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów wraz z Miejskim 
Ośrodkiem Sportu i Rekreacji oraz Urzędem Miejskim w Kole. Głównym celem organizowania tak dużej 
imprezy sportowej  jest upowszechnienie masowego uprawiania zdrowego stylu życia poprzez sport, a 
szczególnie biegania jako najprostszej formy rekreacji ruchowej dostępnej dla wszystkich w każdym 
wieku.
W Mistrzostwach Polski Sołtysów i Członków Rad Sołeckich mogą wziąć udział za-wodnicy, którzy 
przedstawią zaświadczenie o byciu sołtysem lub radnym sołeckim. Uczestnicy Biegu Głównego będą 
zobowiązani do dokonania wpłaty wpisowego 
w wysokości 15 zł i 25 zł w dniu zawodów. Wszystkie sprawy związane z biegiem rozstrzyga zawsze 
Regulamin Międzynarodowego Biegu Warciańskiego, będący zarazem Regulaminem Mistrzostw Polski 
Sołtysów i Członków Rad Sołeckich.

Po uroczystym otwarciu imprezy, oraz biegach najmłodszych uczestników imprezy, które odbywają się 
w Parku im. St. Moniuszki sąsiadującym z kompleksem sporto-wym MOSiR w Kole, zawodnicy 
specjalnie przygotowanymi autokarami przybywają do Chełmna nad Nerem, gdzie po krótkiej 
rozgrzewce o godzinie 11:30 stają na linii startu. Dla zwycięzców biegu głównego przewidziane są 
puchary i nagrody rzeczowe, a dla wszystkich uczestników dyplomy, gadżety i pamiątkowe statuetki. 

Konferencja „Wieś polska – wieś innowacyjna”
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28 października 2015 r. w Poznaniu, podczas Międzynarodowych Targów Technolo-gii i Produktów dla 
Zrównoważonego Rozwoju i Usług Komunalnych POL-ECO-SYSTEM organizowanych na terenie 
Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się konferencja „Wieś polska – wieś innowacyjna” 
zorganizowana przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów we współpracy z Samorządem Województwa 
Wielkopolskiego oraz Krajową Siecią Obszarów Wiejskich. Wsparcia organizacyjnego udzielił Europejski 
Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej natomiast patronat medialny nad tym wydarzeniem objął miesięcznik 
„Gazeta Sołecka”. 

Konkurs „SOŁECTW@ w sieci”.
Konkurs miał charakter otwarty. Mogły w nim wziąć udział wszystkie zainteresowa-ne osoby, które są 
autorami wiejskich stron internetowych, czyli stron sołectw lub wsi. Projekty można było realizować i 
zgłaszać zarówno indywidualnie, jak i ze-społowo.

Oceny zostały przyznane przez każdego z jurorów na podstawie ich unikalnych i różnorodnych 
perspektyw. Oto zwycięzcy:
* I miejsce - www.janowiec.org.pl - Janowiec z województwa dolnośląskiego,
* II miejsce - www.ostrowomog.pl - Ostrowo z województwa kujawsko-pomorskiego,
* III miejsce - www.osjakowianie.pl - Osjaków z województwa łódzkiego.

Nagrodami dla finalistów były aparaty cyfrowe, co pomoże w dokumentacji wydarzeń ze swojej wsi. 
Urządzenia te pozwolą także rejestrować dobrej jakości filmy, które będą mogły być zamieszczane np. 
na oficjalnym kanale YouTUBE wsi. Zwycięzcy natomiast otrzymali laptopy oraz tablety. 
Ponadto zdobywca I miejsca otrzymał specjalnie zaprojektowaną na rzecz konkursu statuetkę, która 
została ufundowana przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

Ireneusz Niewiarowski, Prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów w składzie Rady Programowej 
Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego.

Instytut powstał w celu przygotowania analiz, ekspertyz i raportów, które będą doty-czyły modernizacji 
administracji publicznej. W trakcie uroczystego wręczenia aktów nominacji członkom Rady 
Programowej Instytutu minister Andrzej Halicki podkreślił, że powołanie tej jednostki to bardzo silny 
ośrodek wsparcia działań dla administracji. Minister Halicki zaznaczył, że dla Instytutu ważnym 
zadaniem i wyzwaniem jest to, co dotyczy nowoczesnej administracji. 

Konkurs na najlepszą stronę internetową powiatu kolskiego.

W konkursie „Hot spot w naszej wiosce” zorganizowanym przez Krajowe Stowarzy-szenie Sołtysów i 
Fundację INEA udział wzięło 20 sołectw. Strony internetowe można było zakładać bezpłatnie na 
ogólnopolskim portalu Naszawioska.pl. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął starosta kolski 
Wieńczysław Oblizajek. 
Nagrodą w konkursie jest Hotspot ufundowany przez Fundację INEA dla sołectw, które wzięły udział w 
konkursie. Jest to punkt dostępu do bezpłatnego i bezprzewo-dowego Internetu, który będzie 
niebawem wybudowany na terenie zwycięskiego sołectwa . Hotspoty instaluje się najczęściej na 
rynkach, placach, parkach, w miejscach szczególnych dla danej miejscowości. W całej Wielkopolsce 
działa 40 000 takich punktów, a w Poznaniu i Koninie z hotspotów mogą korzystać też pasażerowie 
komunikacji miejskiej. 

Badanie funduszu sołeckiego w Wielkopolsce wraz z Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego

Kontynuacja prac nad optymalizacją funduszu poprzez spojrzenie na opinie kluczo-wych osób, jakimi są 
sołtysi w gminach, w których fundusz sołecki funkcjonuje oraz wójtowie i burmistrzowie. Badania 
zostały przeprowadzone na terenie województwa wielkopolskiego. Populacją badawczą były dwie 
grupy respondentów. Pierwszą byli przedstawiciele wszystkich gmin wiejskich i wiejsko-miejskich w 
województwie 
w liczbie 207 podmiotów. Drugą zaś byli sołtysi w gminach wielkopolskich, w których funkcjonuje 
fundusz sołecki w liczbie 2 917 osób. W przypadku pierwszej grupy podjęto próbę kontaktu z całą 
populacją badawczą, jednak w trakcie realizacji badania 21 gmin odmówiło wzięcia w nim udziału. 
Badanie było przeprowadzone metodą CATI, czyli wywiadem telefonicznym wspomaganym 
komputerowo i odbywało się 
w grudniu 2015 roku. Jak pokazują badania fundusz sołecki jest utożsamiany ze środkami na 
finansowanie twardych inwestycji takich jak chodnik, wiata, doposażenie świetlicy czy też plac zabaw. 
Budzi to pewną wątpliwość, czy to jest najlepszy sposób na aktywizację wiejskich społeczności 
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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)
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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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

lokalnych. 

Obie grupy respondentów wykazały w swoich postulatach zmian uproszczenie pro-cedur. Z racji tego, iż 
są to pieniądze publiczne wymagana jest sprawozdawczość, która jest znacznie bardziej rozbudowana, 
niż oczekiwaliby tego indywidualni aktywiści z pomysłem. Dlatego należałoby dokonać analizy 
panujących procedur z udziałem beneficjentów ostatecznych środków, aby mogli oni uwrażliwić 
podmioty zaangażowane w kreowanie tych procedur na swój punkt widzenia. Nie powinno to 
wykluczyć natomiast dalszego procesu edukacji w zakresie już istniejących procedur. Mając na 
względzie zwiększenie popularności funduszu, a tym samym realizację celów, dla których został on 
uchwalony, zaleca się także uruchomienie ze środków centralnych konkursów na działania edukacyjne 
– zarówno dla społeczności lokalnych, jak 
i samorządów. Środki takie mogą być bardziej skuteczne w zakresie popularyzacji funduszu sołeckiego, 
niżeli postulowane przez respondentów zwiększenie zwrotów 
z budżetu państwa. 

Ciekawym wydaje się postulat stworzenia szczegółowego i w konsekwencji możliwie wyczerpującego 
katalogu kosztów kwalifikowanych dla funduszu sołeckiego. Okazuje się, że mimo różnych inicjatyw 
skierowanych na promowanie dobrych praktyk oraz podnoszenie wiedzy praktycznej w prowadzenia 
funduszu sołeckiego respondenci 
z obu grup zgłaszali taką propozycję. Jest to stricte powiązane ze wcześniejszymi rekomendacjami 
upraszczania procedur i podjęcia bardziej systemowych, w odróż-nieniu od obecnie, jak się okazuje zbyt 
rozproszonych, inicjatyw edukacyjnych.

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz 
organizacji pozarządowych 
oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3, 
w zakresie określonym w pkt 
1-32.

Działalnośc pozostałych
organizacji
członkowskich gdzie
indziej
nieklasyfikowana. Projekt 
„Fundusz sołecki – 
wspólna sprawa” od 1 
sierpnia do 31.12.2015 r.
Projekt Krajowego 

94.99.Z

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

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)
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4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

Stowarzyszenia Sołtysów 
dofinansowany ze 
środków Programu 
Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich przy 
współpracy z Urzędem 
Gminy Kawęczyn. Projekt 
miał na celu dobre 
przygotowanie wspólnot 
sołeckich do 
wypracowania procedur 
konsultacyjnych (Kanonu 
Obywatelskich 
Konsultacji), opartych na 
dużym ich uczestnictwie, 
służących wiejskim 
priorytetom.
Praktyczne 
ukierunkowanie 
warsztatów doprowadziło 
do wypracowania przez 
zespoły sołeckie procedur 
konsultacji w formie 
lokalnego kodeksu 
postępowania pod nazwą 
„Kanon Obywatelskich 
Konsultacji”, które zgodnie 
z wcześniejszymi 
deklaracjami uczestników 
i samorządu gminy 
zostaną wdrożone w życie.

Projekt „Fundusz sołecki w 
działaniu” - 1 czerwca 
2014 r. – 31 lipca 2015 r.
Projekt Krajowego 
Stowarzyszenia Sołtysów 
dofinansowany ze 
środków Programu 
Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich, służył 
doskonaleniu 
umiejętności planowania 
zamierzeń w wymiarze 
planu rozwoju wsi i w skali 
projektu, uczył 
prawidłowego 
prowadzenia zebrania 
wiejskiego wskazującego 
zadania do finansowania i 
wspierał realizację 
przedsięwzięć 
finansowanych ze 
środków z funduszu 
sołeckiego.

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

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz 
integracji europejskiej 
oraz rozwijanie kontaktów 
i współpracy między 
społeczeństwami

Działalność organizacji 
profesjonalnych. KSS 
ogłosiło kolejną edycję 
konkursu "Sołectw w 
Sieci" na najlepszą 
wiejską stronę 
internetową. Konkurs 
ma charakter otwarty, 
mogą wziąć w nim 
udział wszystkie osoby 
będące autorami 
wiejskich stron 
internetowych. Celem 
konkursu jest 
przeciwstawienie się 
wykluczeniu 
cyfrowemu, które grozi 
szczególnie na 
obszarach wiejskich. 
Niestety sam dostęp do 
Internetu jest 
rozwiązaniem 
niewystarczającym, 
jeżeli nie pójdzie za tym 
zintegrowany program 
edukacyjny, a osoby 
uświadomione czym 
jest Internet nie będą 
miały dostępu do 
urządzeń, za pomocą 
których będą mogły z 
nich korzystać. Dlatego 
obok 
zintensyfikowanych 
działań zmierzających 
do rozwoju 
infrastruktury 
telekomunikacyjnej 
gwarantującej dostęp 
do szerokopasmowego 
Internetu, który stał się 
standardem w znacznej 
części krajów Unii 
Europejskiej potrzebne 
są inicjatywy edukujące 
społeczności wiejskiej w 
zakresie korzystania z 
komputera i Internetu. 
Takim właśnie 
działaniem jest konkurs 
„SOŁECTW@ w sieci”, 
który poprzez promocję 
dobrych praktyk będzie 
zachęcał liderów 
społeczności wiejskich 
do aktywizacji w 
cyberprzestrzeni.

94.12.Z
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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) 268 888,54 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 239 252,54 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 3 075,00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) Przychody finansowe 0,00 zł

e) Pozostałe przychody 26 561,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

19 955,00 zł

85 289,24 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 101 561,00 zł

0,00 zł

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

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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 661,30 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 105 244,24 zł
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101 561,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2.4. Z innych źródeł 61 422,00 zł

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)

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -52 809,67 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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 1 500,93 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 312,23 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: 295 677,21 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

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

292 062,21 zł 0,00 zł

3 075,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

540,00 zł 0,00 zł

1 działania związane z realizacją projektów Fundusz Sołecki 1 850,00 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
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w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznegoz 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

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)

3,0 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)

2,3 etatów

12,0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

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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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)

20,00 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

15,00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 92 809,63 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

58 197,28 zł

58 197,28 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 34 612,35 zł

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

0,00 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

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

0,00 zł

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

7 734,14 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

3 780,00 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

Ireneusz Niewiarowski - prezes
Sławomir Królak - skarbnik 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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