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• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
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Data zamieszczenia sprawozdania 2020-10-08

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

2001-08-31

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 Wiceprezes TAK

Feliks Januchta Wiceprezes TAK

Grzegorz Przybyło Wiceprezes TAK

Sławomir Królak Skarbnik TAK

Grażyna Jałgos-Dębska Sekretarz TAK

Alfred Frydrychowicz członek TAK

Janusz Rabka członek TAK

Stanisław Małachwiej członek TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

KRAJOWE STOWARZYSZENIE SOŁTYSÓW
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Waldemar Małaczyński Przewodniczący TAK

Maria Jakubowska zastępca 
przewodniczącego

TAK

Grażyna Wawszczak sekretarz TAK

Jarosław Maciejewski członek TAK

Edward Jednoszewski członek TAK
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Celem statutowym Stowarzyszenia jest realizacja zadań publicznych w 
zakresie:
1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
1a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 
1b) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania 
świadomości prawnej społeczeństwa;
2. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
3. działalności charytatywnej;
4. podtrzymywania, promowania i upowszechniania tradycji i kultury 
narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju  świadomości 
narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
5. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka 
regionalnego;
6. ochrony i promocji zdrowia;
7. działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
8. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez 
pracy 
i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
9. upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalności na rzecz 
równych praw kobiet 
i mężczyzn; 
10. działalności na rzecz osób w wieku senioralnym;
11. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój  
przedsiębiorczości;
12. działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i 
innowacyjności oraz rozpowszechnianie oraz wdrażanie nowych 
rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
13. działalności wspomagającej pobudzenie aktywności, rozwój oraz 
integrację wspólnot i społeczności lokalnych;  w tym aktywności 
społecznej, kulturalnej i publicznej;
14. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
15. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i 
młodzieży i pomocy w potrzebach edukacyjnych;
16. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
17. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
18. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
19. turystyki i krajoznawstwa;
20. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich, 
a także działań wspomagających rozwój demokracji;
20 a) udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, 
21. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i 
wojen w kraju i za granicą;
22. upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
23. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 
współpracy między społeczeństwami;
24. promocji i organizacji wolontariatu;
25. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
26. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechniania i ochrony praw dziecka;
27. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
27a) rewitalizacji;
28. działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie 
lub  finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa 
jest w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z dnia 29 maja 2003 roku, 
poz. 873) w zakresie realizacji, określonych ustawą, zadań publicznych.
1. Reprezentowanie i obrona wspólnych społecznych i  prawnych  
interesów społeczności wiejskich i samorządów mieszkańców wsi.
2. Wypracowanie zasad współdziałania i form dalszej integracji 
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10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

środowiska sołtysów.
3. Inicjowanie współdziałania sołtysów i samorządu sołeckiego z 
organizacjami społeczno-kulturalnymi oraz zawodowymi działającymi na 
rzecz rozwoju cywilizacyjnego, społecznego i ekonomicznego obszarów 
wiejskich. 
4. Współdziałanie z organizacjami, stowarzyszeniami, instytucjami oraz 
organami administracji rządowej w sprawach dotyczących rozwoju oraz 
doskonalenia samorządu terytorialnego.
5. Podejmowanie działań na rzecz inicjatyw legislacyjnych zmierzających 
do poprawienia prawa samorządowego.
6. Organizowanie działań dotyczących wspierania inicjatyw 
podejmowanych przez sołtysów i samorządy wiejskie na rzecz szeroko 
rozumianego rozwoju środowisk wiejskich.
7. Organizowanie działań o zasięgu krajowym i regionalnym, w tym 
konferencji, zjazdów, seminariów, szkoleń, warsztatów i konkursów.
8. Współdziałanie z organami samorządowymi oraz państwowymi i innymi 
organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami, w tym jednostkami 
zaplecza naukowo-badawczego i dydaktycznego ruchu samorządowego.
9. Prowadzenie działalności wydawniczej i kolportażowej w zakresie 
publikacji specjalistycznych, propagowania doświadczeń i opinii 
sfederowanych stowarzyszeń, opracowań własnych i innych.
10. 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 UE.
11. 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.
12. Podejmowanie doradztwa społeczno-prawnego w sprawach 
prawidłowego funkcjonowania organów sołectwa.
13. Organizowanie pomocy fachowej sołtysom. 
14. Inicjowanie i podejmowanie czynności zapewniających stałe 
doskonalenie organizacji działań w zakresie kultury fizycznej, sportu na 
wsi, działalności kulturalnej, integracji społecznej oraz ochrony środowiska 
naturalnego.
15. 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.
16. Podejmowanie wyróżnień społecznych dla sołtysów mających 
szczególnie dodatnie wyniki pracy.
17. Opiniowanie projektów przepisów prawnych oddziałujących na poziom 
i efektywność społeczno–kulturalnych jak i gospodarczych warunków życia 
mieszkańców.
18. Wypracowanie opinii i przekazywanie informacji dotyczących  
gospodarki finansów i ustawodawstwa.
19. Rozwijanie współpracy i kontaktów między społecznościami lokalnymi 
w kraju i za granicą.
20. Organizowanie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, 
konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.
21. Propagowanie zdrowego trybu życia.
22. Organizowanie różnych form wypoczynku i imprez integracyjnych.
23. Podejmowanie działań na rzecz odnowy i konserwacji obiektów 
zabytkowych i historycznych w tym grobów i pomników, przydrożnych 
kapliczek.
24. Propagowanie, wspomaganie i prowadzenie działalności promocyjnej, 
szkoleniowej i edukacyjnej w zakresie tradycji i kultury narodowej, kultury 
fizycznej i sportu, środowiska naturalnego i rozwoju turystyki, równości 
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praw kobiet i mężczyzn oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
25. Współpracę i wymianę międzynarodową.
26. Organizowanie współpracy międzypokoleniowej w tym wolontariatu 
oraz tworzenie spółdzielni socjalnych.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

• W okresie od stycznia  do kwietnia Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów przeprowadziło zebrania /spotkania wyborcze w 38
 kołach gminnych WSS na terenie powiatów: konińskiego, kolskiego, słupeckiego i tureckiego. Podczas zebrań wybierano 
przewodniczących i delegatów na Ogólne Zebranie Delegatów.
• 7 stycznia w biurze KSS w Koninie odbył się kolejny Zarząd Główny Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów. Oceniono miniony rok 
i działania organizacji oraz omówiono wyzwania plany działań na 2019 rok.
• 14 stycznia w Aleksandrowie Kujawskim spotkanie z grupą wójtów i przedstawicielami firmy ASSECO (I. Niewiarowski, P. 
Węgierkiewicz).
• 18 stycznia spotkania:
 W Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce (M. Prawda, 4 pracowników, I. Niewiarowski, P. Węgierkiewicz).
 W Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” (K. Wygnański, 5 pracowników, I. Niewiarowski, P. 
Węgierkiewicz).
 W Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej (K. Lipiński, 2 osoby, I. Niewiarowski, P. Węgierkiewicz).
 W Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie (A. Rembisz, I. Niewiarowski, P. Węgierkiewicz).
• 23 stycznia spotkanie Prezesa I. Niewiarowskiego z Ministrem Krzysztofem Ardanowskim.
• 24 stycznia spotkania:
 W Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce (I. Niewiarowski).
 W Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” (K. Wygnański, I. Niewiarowski).
• Spotkanie Rady Programowej Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej – I. Niewiarowski.
• 1 lutego Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów KSS razem z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce zorganizowało w 
ramach Centralnych Targów Rolniczych w Nadarzynie konferencję „Wiejska Polska” na temat Wspólnej Polityki Rolnej w ramach 
Dialogu Obywatelskiego Komisji Europejskiej. Na konferencję złożyły się trzy moduły. W ramach Dialogu Obywatelskiego 
wystąpił Dyr. Gen. Komisji Europejskiej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Jerzy Plewa, następnie prof. Walenty 
Poczta poprowadził panel w którym wzięli udział Przewodniczący KR Parlamentu Europejskiego Czesław Siekierski, wiceminister 
MRRW Ryszard Zarudzki, prof. Andrzej Kowalski Dyr. IERiGŻ 
i Jerzy Plewa. Ci wybitni przedstawiciele nauki, administracji i polityki dyskutowali ze sobą i uczestnikami na temat WPR i 
generalnie przyszłości polskiego rolnictwa. Całość zwieńczyło ogłoszenie wyników II edycji ogólnopolskiego  konkursu „Fundusz 
sołecki - najlepsza inicjatywa”.
• 5 lutego w Koninie odbyło się posiedzenie Zarządu WSS.
• 20 lutego „Porozumienie Rolnicze” w Centralnej Bibliotece Rolniczej – I. Niewiarowski.
• W dniach 1-2 marca prezes Ireneusz Niewiarowski uczestniczył w Europejskim Forum Rolniczym w Jasionce k. Rzeszowa.  Z tej 
okazji Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów opracowało wydanie specjalne „Gazety Sołeckiej”, która trafiła do uczestników forum. 
W forum uczestniczył Prezes S. Lawera oraz 200 sołtysów z Podkarpacia.
• 6 marca spotkanie Prezesa I. Niewiarowskiego w Gdańsku z Wicemarszałkiem Senatu B. Borusewiczem, Marszałkiem 
Województwa Pomorskiego M. Strukiem – uzgodnienia Rady Krajowej KSS.
• 9 marca Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Wielkopolskiego przy wsparciu Samorządu Województwa Wielkopolskiego 
zorganizowało III Pielgrzymkę Sołtysów do Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu. Udział w wydarzeniu wzięło blisko 600 
sołtysów z całej Wielkopolski. Uroczystość, której współorganizatorem był prezes Jarosław Maciejewski, odbyła się w 
przeddzień Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej, którą w intencji sołtysów sprawował 
ksiądz prałat Adam Modliński, delegat Biskupa Kaliskiego. W hali widowiskowo-sportowej wręczono 10 sołtysom Odznaki 
Honorowe „Za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”. Trzem sołtysom z gminy Ostrów Wielkopolski przyznane zostały 
również Medaliony Stulecia Polonizacji Izb Rolniczych, które wręczył prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski. 
• 11 marca w Sejmie podczas konferencji prasowej posłowie PO Jacek Protas 
i Ryszard Wilczyński wraz z prezesem KSS Ireneusz Niewiarowski przedstawili projekt ustawy o zmianie „ustawy o samorządzie 
gminnym oraz niektórych innych ustaw. Po konferencji projekt został złożony do laski marszałkowskiej.
Spotkanie z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem (I. Niewiarowski, G. Jałgos-Dębka).
• 13 marca w Koninie odbyło się zebranie członków władz struktur gminnych 
i wojewódzkich Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów. Spotkanie było okazją do odznaczenia zasłużonych sołtysów, ale 
również omówienia przyszłości subregionu konińskiego.
• 23 marca Stowarzyszenie Sołtysi Mazowsza przy współpracy z Gminą Izabelin, Krajowym Stowarzyszeniem Sołtysów 
zorganizowało ogólnopolską konferencję naukową pn.: „Wiejski, nie znaczy gorszy...". Patronat naukowy sprawował Instytut 
Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, natomiast patronat honorowy Marszałek Adam Struzik a medialny „Gazeta Sołecka”. 
o Konferencja składała się z 3 sesji: 1. Licencja na wieś - panel poświęcony promocji działań podejmowanych przez 
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mieszkańców wsi mających na celu wypracowanie dobrej marki swoich miejscowości. 2. Wieś moje miejsce na ziemi - panel 
aktywizująco-inspirujący, promujący aktywność społeczności wiejskich i niezwykłe inicjatywy na rzecz rozwoju małych ojczyzn. 
3. O wiejskich społecznościach - panel poświęcony przybliżeniu zmian oblicza wsi, które dokonywało się na przestrzeni 100 
ostatnich lat. Wystąpili m.in. Prof. Jerzy Bralczyk, Artur Niewrzędowski, Małgorzata Dąbrowska, Grzegorz Guroś, Marek 
Chmielewski, Dorota Dembińska, Łukasz Ossowski, Arkadiusz Ptak, Łukasz Komorowski, Wojciech Goszczyński. Wstąpili także 
goście Adam Bielan, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Dorota Zmarzlak, Radosław Rybicki, Ireneusz Niewiarowski. Dyskusje prowadziły: 
Agnieszka Palmowska i Ruta Śpiewak. 
• 24 marca w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Biechowie, gm. Miłosław członkowie Stowarzyszenia Sołtysów 
Województwa Wielkopolskiego uczcili pamięć zmarłego 6 lutego 2017 r. Franciszka Sztuki, który był inicjatorem 
i założycielem tegoż stowarzyszenia. W mszy św. uczestniczyły trzy poczty sztandarowe: Zarządu Wojewódzkiego SSWW, Rady 
Powiatowej SSWW w Ostrowie Wielkopolskim i Rady Powiatowej SSWW w Poznaniu. Obecny był burmistrz gminy Miłosław, 
Pan Zbigniew Skikiewicz poprzedni burmistrz gm. Miłosław, delegacje sołtysów z gmin: Mieścisko, Ostrów Wielkopolski, Śrem, 
Grabów n/Prosną i Złotów, a także z powiatu wrzesińskiego i powiatu poznańskiego, jak również sołtysi z gminy Miłosław.
• 29 marca prezes Ireneusz Niewiarowski uczestniczył w Samorządowym Dniu Sołtysa na Warmii i Mazurach, na który przybyło 
1500 sołtysów. Panel „Sołtys-wieś-samorząd-przyszłość” moderował red. Roman Czajarek, wystąpili marszałek G. Brzezin, prof. 
Andrzej Babuchowski, dr Marta Akincza, prezes KSS I. Niewiarowski, który mówił o potrzebie zmian prawnych zwiększających 
możliwości działania sołectwa i sołtysów, poinformował o złożonym do łaski marszałkowskiej nowym projekcie, podziękował 
obecnemu na sali posłowi Jackowi Protasowi za udział w pracach nad projektem. Po panelu wyróżniono 100 sołtysów.
• 3 kwietnia odbyło się w Koninie spotkanie w sprawie podpisania Porozumienia dotyczącego sprawiedliwej Transformacji 
Energetycznej Wielkopolski Wschodniej przez samorządowców, ludzi biznesu, organizacji pozarządowych, Agencji Rozwoju 
Regionalnego. W imieniu KSS porozumienie podpisał Ireneusz Niewiarowski a w imieniu WSS Sławomir Królak.
• 5 kwietnia po raz ósmy odbyły się obrady Zjazdu Gminnego Koła Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów w Kawęczynie. To 
największe Koło Gminne WSS liczące 189 członków.  Zadaniem zjazdu było także wybranie władz Gminnego Koła WSS w 
Kawęczynie. Przewodniczącym został ponownie Sylwester Kasprzak, natomiast w zarządzie zasiądą Ryszard Jaśkiewicz, Tadeusz 
Duszyński, Józef Frątczak, Małgorzata Skurczak-Szymańska oraz Edward Tobijas.
• Wywiad i zarazem rozmowa o UE, o korzyściach jakie akcesja dała Polsce, 
o szansach ale też zagrożeniach jakie niesie obecny czas. Wywiad przeprowadzili Joanna i Zdzisław Iwaniccy w siedzibie 
Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Rozmówcami byli Marek Prawda Dyrektor Przedstawicielstwa KE i Ireneusz 
Niewiarowski Prezes KSS.
• 12 kwietnia odbyło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego. W 
posiedzeniu brali też udział Prezesi Rad Powiatowych Stowarzyszenia.
• KSS ogłosiło VII edycję konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” skierowany dla sołectw z terenu województwa 
wielkopolskiego.
• 16 kwietnia wspólny wywiad Prezesa I. Niewiarowskiego i M. Prawdy PKE w Polsce.
Spotkanie z Prezesem TUW Ewą Stachura-Kruszewską.
• 17 kwietnia spotkanie z Dyrektorem Generalnym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Grzegorzem Piętą (I. Niewiarowski).
• 21 kwietnia wywiad Prezesa I. Niewiarowskiego dla „Wspólnoty”.
• 24 kwietnia w Kowalach Księżych (gmina Turek) odbyło się Ogólne Zebranie Delegatów Wielkopolskiego Stowarzyszenia 
Sołtysów. Podczas zjazdu wybrano nowe władze: prezesa zarządu, członków zarządu i komisji rewizyjnej oraz delegatów do 
rady krajowej Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów. Prezesem zarządu został Robert Galęba, wiceprezesami Sławomir Królak i 
Ryszard Papierkowski. Skarbnikiem Tymon Zioła, sekretarzem Henryk Zagozda. Członkami zarządu: Tadeusz Krygier, Aleksandra 
Nowiszewska, Marek Kowalski i Stefan Kropidłowski. Członkowie WSS podjęli trzy stanowiska w sprawie: poselskiego projektu 
ustawy o zmianie „ustawy o samorządzie gminnym oraz nie-których innych ustaw”, obchodów 30 rocznicy odzyskania wolności i 
w sprawie uwzględnienia problemów rolnictwa i gospodarki wodnej w programie rewitalizacji i restrukturyzacji gospodarki 
subregionu konińskiego.
• 16 i 17 maja w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku odbyło się dwudniowe sprawozdawczo -wyborcze posiedzenie 
Rady Krajowej Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów. Gośćmi byli Lech Wałęsa Prezydent RP, Bogdan Borusewicz Marszałek 
Senatu RP, Mieczysław Struk Marszałek Województwa Pomorskiego oraz Basil Kerski Dyrektor ECS. Wybrano Prezesa, członków 
ZG KSS oraz Komisję Rewizyjną KSS. Przyjęto również dwa stanowiska w związku z 30. ROCZNICĄ ODZYSKANIA WOLNOŚCI oraz 
w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie „ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw”. Uchwalono 
również nowy Statut Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów który został zarejestrowany przez sąd.
• Maj – specjalne wydanie „Gazety Sołeckiej” na wybory do Parlamentu Europejskiego.
• 5 czerwca spotkania:
 W Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej - Prezes Krzysztof Podhajski i Prezes Ireneusz Niewiarowski.
 W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego – dyrektor Tamara Borkowska i Prezes Ireneusz Niewiarowski.
• 9 czerwca w miejscowości Wtórek odbyły się obchody 20 lecia Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu Ostrowskiego. Uczestniczył  
Grzegorz Siwiński
• 18 czerwca w Senacie wręczono nagrody laureatom 17. edycji konkursu „Sołtys Roku”, organizowanego przez redakcję „Gazety 
Sołeckiej” i Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów. Jego celem jest promowanie najbardziej aktywnych sołtysów, postaw 
obywatelskich. Uroczystość poprzedziła konferencja „Jak uwolnić potencjał wsi?” Tytuł Sołtysa Roku 2018 zdobyli: 
Wiesław Czaja ze Sławska w woj. wielkopolskim, 
Elżbieta Filipek z Uciechowa w woj. dolnośląskim, 
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Barbara Herok z Malnii w woj. opolskim, 
Wojciech Jóźwik z Trzeszkowa w woj. świętokrzyskim, 
Ewa Molenda-Stroińska z Zalesia Górnego w woj. mazowieckim, 
Krystyna Pałkowska z Cikowic w woj. małopolskim, 
Joanna Ułasiuk z Wielkiego Lubienia w woj. kujawsko-pomorskim. 
Za najdłuższe w obecnej edycji konkursu pełnienie funkcji sołtysa nagrodzono Bogumiła Kaszubę z Krągoli w woj. wielkopolskim.
• 29 – 30 czerwca odbył się Krajowy Turniej Sołtysów w Wąchocku Organizowany tradycyjnie przez Stowarzyszenie Sołtysów 
Ziemi Kieleckiej. Zwycięzcą tegorocznego turnieju został sołtys Mąchocic z gminy Masłów Mirosław Kuzka. 
• 6 lipca w Licheniu odbyła się konferencja Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów „30 lat Wolności. Jak zmieniła się polska wieś?” 
XXV – lecie KSS z udziałem przedstawicieli zrzeszonych stowarzyszeń sołtysów. Z tej okazji osobom zasłużonym wręczono 
podziękowania za wkład pracy na rzecz kształtowania dorobku KSS.
Odbył się również panel dyskusyjny pn. „30 lat Wolności. Jak zmieniła się polska wieś” z udziałem byłych ministrów rolnictwa; 
Romana Jagielińskiego, Jacka Janiszewskiego, Adama Tańskiego oraz Prezesa Ireneusza Niewiarowskiego
• 7 lipca w Licheniu odbyła się konferencja „Wiejska Polska” w Licheniu oraz podsumowanie VII edycji konkursu pn.: „Fundusz 
sołecki – najlepsza inicjatywa” dla sołectw z woj. wielkopolskiego z udziałem Krzysztofa Grabowskiego Wicemarszałka 
Województwa Wielkopolskiego. Punktem kulminacyjnym licheńskiego spotkania była  XXVII Krajowa Pielgrzymka Sołtysów i 
Środowisk Wiejskich do Sanktuarium Matki Boskiej Licheńskiej.
Laureaci konkursu.
I kategoria – Najciekawszy projekt sfinansowany ze środków funduszu sołeckiego
I miejsce sołectwo Rychlik, gmina Trzcianka, projekt „Centrum Rekreacyjno-Kulturalne w Rychliku” (kwota nagrody 4 300 zł).
II miejsce sołectwo Stare Grądy, gmina Grodziec, projekt „Budowa świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie działki nr 164/1” 
(kwota nagrody 3 300 zł).
III miejsce sołectwo Łuszczanów, Gmina Jarocin, projekt „Rewitalizacja zbiornika wodnego przy ulicy Stawnej w Łuszczanowie 
wraz z doposażeniem infrastruktury rekreacyjno-edukacyjnej ” (2 300 zł).
Dwa równorzędne wyróżnienia i nagrodę finansową w kwocie  po 1 700 zł otrzymały: sołectwo Radolina, gmina Golina projekt 
„Uczyńmy nasz park piękniejszym” oraz sołectwo Grójec Wielki, gmina Siedlec, projekt „Utworzenie miejsca wypoczynku i 
rekreacji sposobem na lokalną tradycję i kulturę ”.
II kategoria – Najaktywniejszy mieszkaniec
I miejsce Gabriela Szeszycka, sołtyska sołectwa Mielżyn, gmina Witkowo (kwota nagrody 1 400 zł).
II miejsce Łukasz Witczak, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Integracji i Rozwoju Wsi Łuszczanów w gminie Jarocin (kwota nagrody 
1 200 zł). 
III miejsce Jadwiga Hirt, sołtyska sołectwa Grójec Wielki, gmina Siedlec (kwota nagrody 1 100 zł).
Wyróżnienie otrzymała Agnieszka Warnkowska, prezeska Stowarzyszenia Towarzystwo Przyjaciół Wsi Rychlik, gmina Trzcianka.
• lipiec, specjalne wydanie Gazety Sołeckiej z okazji 25-lecia ruchu stowarzyszeń zrzeszonych w Krajowym Stowarzyszeniu 
Sołtysów.
• Wywiad „W sołectwach drzemie ogromna energia” wraz ze zdjęciem Prezesa KSS Ireneusza Niewiarowskiego na okładce 
„Głosu Gmin Wiejskich” dodatku tyg. „Wspólnota”
• 8 lipca spotkania Prezesa Ireneusza Niewiarowskiego z:
 dyrektor Tamara Borkowska Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. 
 Jerzy Koźmiński Prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
• 24 lipca, wywiad prezesa KSS Ireneusza Niewiarowskiego dla „Rzeczpospolitej” „Wieś rozwija się dzięki dobrym przykładom”
• 28 lipca, odbył się Zjazd Lubuskiego Stowarzyszenia sołtysów. Gościem honorowym był Ireneusz Niewiarowski, Prezes KSS, 
który został odznaczony Medalem Honorowym Lubuskiego  Stowarzyszenia  Sołtysów.
• sierpień, specjalne wydanie Gazety Sołeckiej na Piknik w Sompolnie.
• 3  sierpnia, XXIV Wielkopolski Piknik Sołtysów w Sompolnie. 
Pierwsze miejsce i tytuł najpopularniejszego sołtysa Wielkopolski Wschodniej zdobyła Iwona Kościeliska, sołectwo Przyjma, 
gmina Golina. 
Drugie miejsce zdobył Przemysław Jarka, sołectwo Synogać, gmina Wierzbinek.
Trzecie miejsce zdobyła Magdalena Michalak, sołectwo Mniszki, gmina Skulsk. 
Natomiast tytuł najpopularniejszego sołtysa powiatu tureckiego otrzymał Paweł Wszędybył, sołectwo Miłkowice, gmina Dobra. 
Tytuł najpopularniejszego sołtysa powiatu kolskiego zdobył Andrzej Kawka, sołectwo Osiek Mały, gmina Osiek Mały. 
• 5 września, Zamek Królewski w Warszawie – Prezes KSS Ireneusz Niewiarowski wręczył Sołecką Nike dla Danuty 
Wojciechowskiej, sołtysce Srebrnik, gmina Kowalewo-Pomorskie za modernizację budynku remizo-świetlicy w kategorii Małe 
jest Piękne podczas uroczystości ogłoszenia wyników i wręczenia nagród w XXIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu 
„Modernizacja Roku & Budowa XXI w”.
• 18 września, udział prezesa KSS Ireneusza Niewiarowskiego w obchodach XXX lecia Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej
• 18 września, udział Prezesa KSS Ireneusza Niewiarowskiego i Sekretarza KSS Grażyny Jałgos - Dębskiej w Kongresie Związku 
Gmin Wiejskich RP oraz organizacja stoiska KSS.
• Wydanie specjalnego wydania Gazety Sołeckiej o okazji XIX Kongresu Gmin Wiejskich RP 
• 22 września, Golina, udział Prezesa KSS Ireneusza Niewiarowskiego w gali „Liderzy Wielkopolskiej Wsi”.
• 23 września, Konin, udział Prezesa KSS Ireneusza Niewiarowskiego w II Wielkopolskim Kongresie Gospodarczym.
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• 18 października spotkania Prezesa Ireneusza Niewiarowskiego z:
 Maciej Piskorski Dyrektor Departamentu Produktów Agro Paribas Bank Polska S.A.
 Ewa Stachura-Kruszewska Prezes TUW.
• 6 listopada Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego i Komisji Rewizyjnej WSS.
• 16 listopada  województwo Opolskie wyłoniło swojego laureata w III ogólnopolskim konkursie „FS-NI” Laureatem zostało 
sołectwo Brożec Gmina Walce.
• 19 listopada ruszyła Mazowiecka edycja III Ogólnopolskiego konkursu „FS-NI”
• 28 listopada w Senacie RP Prezes KSS Ireneusz Niewiarowski spotkał się z Marszałkiem Senatu RP Tomaszem Grodzkim
• listopad, ogłoszenie III edycji ogólnopolskiego konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”. Zachęta do promocji 
przedsięwzięć przydatnych mieszkańcom i wartych popularyzacji, które zostały sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego.
• 4 grudnia Prezes KSS Ireneusz Niewiarowski oraz burmistrz Sompolna Roman Bednarek spotkali się z Wice – Marszałkiem Woj. 
Wielkopolskiego Krzysztofem Grabowskim. Tematem spotkania było rozszerzenie współpracy przy organizacji Wielkopolskiego 
Pikniku Sołtysów w Sompolnie.
• 4 grudnia spotkanie z przedstawicielami Firmy ASSECO (I. Niewiarowski, P. Węgierkiewicz).
• 10 grudnia spotkanie ZG KSS z Marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim, przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Jerzym Chróścikowskim, przewodniczącym Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Zygmuntem 
Frankiewiczem i jej wiceprzewodniczącym Wadimem Tyszkiewiczem. Przedstawienie propozycji nowelizacji ustawy o funduszu 
sołeckim. Dyskusja nad propozycjami zmian prawnych. Po spotkaniu odbyło się posiedzenie ZG KSS w poszerzonym składzie. 
• grudzień, 28 wydanie „Poradnika radnego i sołtysa”. Działania związane z prenumeratą stałych wydawnictw na 2020 rok.
• szkolenia organizowane lub prowadzone przez członków Stowarzyszenia Sołtys Mazowsza.

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

Zrealizowany projekt: 
VII edycja konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” skierowany do sołectw z terenu województwa wielkopolskiego i 
konferencja finałowa „Wiejska Polska”.
Zleceniodawca: Samorząd Województwa Wielkopolskiego
Koszty całkowite projektu: 56 560,06 PLN
Dofinansowanie: 26 740,06 PLN
Termin realizacji: od 1 kwietnia 2019 r. do 19 lipca 2019 r.
Adresaci: 
1) sołtysi, członkowie rad sołeckich,
2) mieszkańcy wsi niezależnie od wieku i statusu społecznego,
3) przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego (wójtowie, burmistrzowie, radni, urzędnicy),
4) środowiska wiejskie zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich, w tym liderzy grup odnowy wsi i lokalnych grup działania, 
doradcy oraz lokalni liderzy i animatorzy, np. członkinie kół gospodyń wiejskich, lokalnych formalnych i nieformalnych 
organizacji, klubów itp.
5) przedstawiciele sektora prywatnego zainteresowani zaangażowaniem lub angażujący się we współpracę z mieszkańcami wsi 
na rzecz rozwoju małych ojczyzn.
Cel:
zwiększenie aktywizacji społeczności wiejskich,  w trakcie i po zakończeniu realizacji operacji, poprzez włączenie partnerów 
społecznych i gospodarczych do podejmowania lokalnego dialogu, planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw, które służą 
wzmocnieniu wiejskiej wspólnoty, poprawie warunków życia na wsi oraz kreowaniu nowych miejsc pracy na obszarach 
wiejskich.

Przeprowadzona przy współpracy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego kolejna edycja konkursu dowiodła, że w wielu 
miejscowościach konkurs wywołuje społeczne dyskusje nad kolejnymi pomysłami – co możemy zrobić dla swojej miejscowości 
w ramach środków z funduszu sołeckiego. 
W wielu wsiach mieszkańcy wypracowali własne listy zadań do realizacji, których chcą się podjąć w najbliższym okresie. 
Nastąpiła wyraźna integracja lokalnej społeczności, w tym także z samorządem lokalnym, organizacjami pozarządowymi czy z 
sektorem prywatnym. Przy realizacji pomysłów pracują osoby w różnym wieku – od dzieci po osoby liczące 80 i więcej lat a 
także niepełnosprawni, przedstawiciele mniejszości narodowych i inne osoby wykluczone społecznie. To wspólne działanie, 
przekłada się na integrację środowiska lokalnego, gotowość służenia mieszkańcom, poprawie wizerunku swojej miejscowości, 
tworzenia pomysłów na nowe działania, poprawę życia w swoich małych ojczyznach oraz sprawiania przyjemności innym i 
sobie. Dzięki zrealizowanym inicjatywom przy wsparciu środków z funduszu sołeckiego w wielu wsiach m.in. poprawiono i 
udoskonalono, a także pobudowano małą infrastrukturę wiejską (wiaty, sceny do organizacji koncertów, ławki, ogrodzenia), 
zorganizowano i uporządkowano place zabaw dla dzieci, uporządkowano miejsca spotkań, zorganizowano szereg festynów i 
imprez sportowych, kulturalnych, integracyjnych dla dzieci i osób dorosłych, zorganizowano konkursy promujące swoje 
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miejscowości, zapewniono opiekę wakacyjną dla najmłodszych, rozpoznano historię swoich miejscowości, dokonano nowych 
nasadzeń drzew i krzewów. W wielu wsiach gospodynie wróciły do starych przepisów kulinarnych promując przygotowane na 
ich podstawie wyroby podczas organizowanych festynów i konkursów kulinarnych. Nowe pomysły na funkcjonowanie wsi stały 
się zaczynem do kreowania nowych miejsc pracy na terenach wiejskich. 
Konkurs ukazał ogromną mobilizację, współpracę i zaangażowanie mieszkańców wsi  
w działania na rzecz swoich małych ojczyzn. Z wniosków aplikacyjnych i bogatej dokumentacji fotograficznej wynika, że w wielu 
miejscowościach fundusz sołecki jest ważnym instrumentem integracji społecznej i realizacji lokalnych celów, poprawiających 
jakość życia mieszkańców.  Powstały lokalne strategii rozwoju miejscowości, w których zapisano wypracowane w drodze 
konsultacji własne listy zadań do realizacji, których chcą się podjąć w najbliższym okresie. Widoczna jest znacząca poprawa 
jakości funkcjonowania społeczności lokalnych, przejawiająca się m.in. wzrostem zdolności planowania, ustalania priorytetów i 
oraz integracją wewnętrzną, w tym także z samorządem lokalnym. 
Konkurs pokazał, że społeczności lokalne w wysokim stopniu wykorzystały możliwości jakie daje montaż finansowy. Na wiele 
działań pozyskano zewnętrzne dofinansowanie, np. z funduszy europejskich lub dodatkowych środków pochodzących z budżetu 
gminy. Ważnym sukcesem jest też widoczne wsparcie merytoryczne lokalnych władz samorządowych, zarówno na etapie 
wdrożeniowym jak i podczas przygotowania dokumentacji konkursowej. 
Kluczowe znaczenie ma jednak ogromny wkład własny mieszkańców w postaci pracy, użyczonego sprzętu oraz darowizn, 
przekazanych przez sponsorów. Niejednokrotnie wartość wkładu w postaci społecznej pracy mieszkańców przekraczała wartość 
środków z funduszu sołeckiego. 
Zrealizowane inicjatywy przyczyniły się do wyeksponowania wartości polskiej kultury, z jej regionalną różnorodnością i 
dziedzictwem lokalnych społeczności z jednej strony, a poprawą jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich z drugiej. 
Zrealizowane projekty pokazują w jak efektowny sposób można zmienić oblicze wsi bazując na optymalnym wykorzystaniu 
zasobów środowiska naturalnego.
Konkurs sprzyja aktywizacji, mobilizacji, inspirowaniu i pobudzaniu mieszkańców wsi do realizacji inicjatyw zmierzających do 
rozwoju swoich małych ojczyzn, podejmowania współpracy, tworzenia partnerstw oraz  krzewienia społeczeństwa 
obywatelskiego na wsi. 
Konkurs jak i zorganizowana konferencja finałowa umożliwiły prezentację przykładów inicjatyw i aktywności mieszkańców, 
którzy w sposób bezinteresowny podejmują się działań rozwijających aktywność lokalną, poprawiają wizerunek swoich wsi.  
Rozbudowują poczucie własnej wartości i dumy z miejscowości w której mieszkają, pozwalają poznać historię miejsca 
zamieszkania i regionu, tradycje ludowe, tradycje kulinarne, a także zwiększać udział mieszkańców w realizacji zadań 
publicznych i integrować współpracę z władzami samorządowymi i lokalnymi partnerami.
Uroczystości finałowe były okazją do podziękowania i nagrodzenia (podziękowania/dyplomy i nagrody finansowe) za 
zaangażowanie i aktywność, wszystkich, którzy przyczyniają się do rozwoju terenów wiejskich. 
I Kategoria – Najciekawszy projekt sfinansowany ze środków funduszu sołeckiego
W kategorii I  - Najciekawszy projekt sfinansowany ze środków funduszu sołeckiego:
I miejsce zajął projekt: „Centrum Rekreacyjno-Kulturalne w Rychliku”, sołectwo RYCHLIK, gmina Trzcianka (kwota nagrody 4 300 
zł)
II miejsce przypadło w udziale sołectwu STARE GRĄDY w gminie GRODZIEC za projekt pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej i 
zagospodarowanie działki nr 164/1” (kwota nagrody 3 300 zł).
III miejsce zajął projekt pn.: Rewitalizacja zbiornika wodnego przy ulicy Stawnej w Łuszczanowie wraz z doposażeniem 
infrastruktury rekreacyjno-edukacyjnej, sołectwo ŁUSZCZANÓW, Gmina JAROCIN ( 2 300 zł)
Dwa równorzędne wyróżnienia i nagrodę finansową w kwocie 1 700 zł otrzymały: projekt pn. UCZŃMY NASZ PARK 
PIĘKNIEJSZYM przez sołectwo RADOLINA w gminie GOLINA, oraz UTWORZENIE MIEJSCA WYPOCZYNKU I REKREACJI SPOSOBEM 
NA LOKALNĄ TRADYCJĘ I KULTURĘ zrealizowany przez sołectwo GRÓJEC WIELKI w gminie SIEDLEC.
W II kategorii – Najaktywniejszy mieszkaniec
I miejsce zajęła Pani Gabriela Szeszycka, sołtyska sołectwa Mielżyn, gmina Witkowo (kwota nagrody 1 400 zł)
II miejsce zajął Pan Łukasz Witczak, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Integracji i Rozwoju Wsi Łuszczanów w gminie Jarocin (kwota 
nagrody 1 200 zł)   
III miejsce zajęła Pani Jadwiga Hirt, sołtyska sołectwa Grójec Wielki, gmina Siedlec (kwota nagrody 1 100 ZŁ)
Wyróżnienie otrzymała pani Agnieszka Warnkowska, prezeska Stowarzyszenia Towarzystwo Przyjaciół Wsi Rychlik, gmina 
Trzcianka.
Zorganizowana konferencja umożliwiła wspólną refleksję nad stanem aktualnym w zakresie działań, instrumentów służących 
budzeniu aktywności społeczności lokalnej. Wygłoszone prelekcje zaproszonych gości stały się zaczynem rozmów, dyskusji, 
które prowadzone były przez uczestników (w trakcie konferencji oraz w rozmowach kuluarowych podczas serwisu kawowego), 
którzy szukają pomysłów, inspiracji na rozwój swoich małych ojczyzn. 
Zrealizowane działania umożliwiły wymianę doświadczeń, promocję wsi jako miejsca do życia  i rozwoju społeczno-
zawodowego.
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

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

nie dotyczy

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

4000

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność wspomagająca rozwój 
wspólnot i społeczności lokalnych

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

94.99.Z 600,00 zł

2

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

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

58.11.Z 500,00 zł
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Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1
działalność wspomagająca 
rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnych

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

94.99.Z 0,00 zł

2

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

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

58.11.Z 0,00 zł

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 139 215,14 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 110 415,14 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 28 800,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 86 550,00 zł

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

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 244,10 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 26 740,06 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

26 740,06 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych
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2.4. Z innych źródeł

25 680,98 zł

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 20 367,86 zł

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

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 1 032,33 zł

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

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 165 626,61 zł 1 100,00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

90 047,28 zł 1 100,00 zł

28 800,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

46 779,33 zł 0,00 zł

1 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT LOKALNYCH - DZIAŁALNOŚC SZKOLENIOWA 1 100,00 zł

0,00 zł

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

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

86 550,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

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

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

2 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

2,00 etatów

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

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. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

32 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

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

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 72 027,35 zł

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

72 027,35 zł

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

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

0,00 zł

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

0,00 zł

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

0,00 zł

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

2 253,00 zł

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

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)

3 osób

w 
tym:

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

3 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

14 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

54 077,35 zł

54 077,35 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 17 950,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 72 027,35 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0,00 zł

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

0,00 zł

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

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

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

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

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

0,00 zł

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

2 300,00 zł

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

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

Zwiększenie aktywizacji 
społeczności wiejskich,  w 
trakcie i po zakończeniu 
realizacji operacji, poprzez 
włączenie partnerów 
społecznych i gospodarczych do 
podejmowania lokalnego 
dialogu, planowania i wdrażania 
lokalnych inicjatyw, które służą 
wzmocnieniu wiejskiej 
wspólnoty, poprawie warunków 
życia na wsi oraz kreowaniu 
nowych miejsc pracy na 
obszarach wiejskich.

Samorząd Województwa 
Wielkopolskiego

26 740,06 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

X. Informacje uzupełniające

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. 
w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

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

organizacji

Ireneusz Niewiarowski
Sławomir Królak Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2020-10-08
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