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Data zamieszczenia sprawozdania 2021-10-06

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

Stanisław Małachwiej Członek TAK

Alfred Frydrychowicz Członek TAK

Janusz Rabka 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

Edward Jednoszewski Sekretarz TAK

Grażyna Wawszczak Członek TAK

Jarosław Maciejewski 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).
1. Reprezentowanie i obrona wspólnych społecznych i  prawnych  
interesów społeczności wiejskich i samorządów mieszkańców wsi.
2. Wypracowanie zasad współdziałania i form dalszej integracji środowiska 
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10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

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

4 stycznia 2020 r.
Na zaproszenie Marszałka Woj. Wielkopolskiego, Pana Marka Woźniaka, Prezes KSS Ireneusz Niewiarowski oraz Grzegorz 
Siwiński, uczestniczyli w Noworocznym Spotkaniu w Poznaniu.
9 stycznia 2020 r.
Spotkanie Prezesa KSS Ireneusza Niewiarowskiego z:
1) Ryszardem Kamińskim podsekretarzem stanu MR i RW
2) Markiem Zagórskim ministrem Ministerstwa Cyfryzacji
3) Arturem Balazsem i Krzysztofem Podhajskim z EFRWP

13 stycznia 2020 r.
Wydanie 28 edycji „Poradnika Radnego i Sołtysa”. Pozyskiwanie odbiorców oraz dystrybucja.

15 stycznia 2020 r.
Prezes Ireneusz Niewiarowski uczestniczył w II Nadzwyczajnym Wielkopolskim Kongresie Samorządowym w Poznaniu.
Spotkanie Ireneusza Niewiarowskiego z Michałem Bartkowiakiem prezesem INEII.

16 stycznia 2020 r.
Spotkanie z Anną Mańsk wiceprezesem NFOŚiGW.

19 stycznia 2020 r.
Szkolenie dla sołtysów z gminy Iłża na temat podstaw prawnych funkcjonowania sołectwa, prowadzone przez członka Zarządu 
KSS, Grażynę Jałgos-Dębską.

24 stycznia 2020 r.
Konin Gala Powiatu Konińskiego.

27 stycznia 2020 r.
Spotkanie z Andrzejem Furmanem z Alfofarmy.

28 stycznia 2020 r.
Spotkanie z Łukaszem Hołubowskim dyr. w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

styczeń  2020 r. województwo Mazowieckie wyłoniło swojego laureata w III ogólnopolskim konkursie „FS-NI” Laureatem zostało 
sołectwo Stopin Gmina Rościszewo.

Styczeń/luty  2020 r. praca członków komisji III Ogólnopolskiej edycji Konkursu „Fundusz Sołecki – najlepsza inicjatywa”. 
Wyłonienie zwycięzców.

1 lutego 2020 r.
Organizacja Konferencji „Wiejska Polska – Polska wieś w Unii Europejskiej” podczas Centralnych Targów Rolniczych w 
Nadarzynie.

8 lutego 2020 r.
Szkolenie dla sołtysów z gminy Lelis na temat podstaw prawnych funkcjonowania sołectwa, prowadzone przez członka Zarządu 
KSS, Grażynę Jałgos-Dębską.

10 lutego 2020 r.
Ogłoszenie przez Gazetę Sołecką konkursu „Sołtys Roku 2019” z terminem przyjęć wniosków do dnia 15 kwietnia 2020 r. 

12 lutego 2020 r.
Spotkanie z Krzysztofem Podhańskim, prezesem EFRWP.
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14 lutego 2020 r.
Prezes KSS Ireneusz Niewiarowski wręczył Certyfikat przynależności do klubu „Aktywna wieś” Gminie Kawęczyn podczas 
uroczystego zebrania Koła Gminnego (największego 
w Wielkopolsce).

17 lutego 2020 r.
Ireneusz Niewiarowski uczestniczył w Konferencji Banku Żywności w Koninie podsumowującej działalność Banku w 2019 r. min, 
zakup nowego samochodu chłodni MAN.

19 lutego 2020 r.
Spotkanie z Cezarym Trutkowskim prezesem FRDL.

26 lutego 2020 r.
Spotkanie Zespołu wspierającego prace w zakresie projektu rozwoju obszarów wiejskich 
i rolnictwa ze środków europejskich na lata 2021-2027 .

Luty 2020 r.
Objęcie patronatem honorowym przez KSS Kongresu Perły Samorządowe 2020 
w Gdyni organizowanym przez Dziennik „Gazeta Prawna”.

11 marca 2020 r.
Wydanie specjalne „Gazety Sołeckiej” na Europejskie Forum Rolnicze w Jasionce.

Maj 2020 r.
Po pozytywnej ocenie wniosku wstępnego KSS otrzymało zaproszenie do dalszego aplikowania i złożyło wniosek w konkursie 
PROO 1a 2020 na wsparcie i realizację działań misyjnych (statutowych) oraz wzmocnienie instytucjonalne. Oczekujemy wyników 
konkursu.

Maj/czerwiec 2020 r.
Wydanie specjalne „Gazety Sołeckiej” z okazji 30 -lecia odrodzonego samorządu. W powiększonym 160-stronicowym 
egzemplarzu znalazły się reportaże, felietony, porady prawne oraz aktualności rolnicze z obszernym dodatkiem specjalnym 
MRiRW. W numerze zamieszczono bogaty wybór tekstów nawiązujących do pierwszych w powojennej Polsce wolnych wyborów 
do rad gmin w 1990 roku. Zaprezentowano liczne przykłady składające się na obraz dorobku gmin, miast, powiatów i 
województw na przestrzeni minionych trzech dekad. 

Maj/czerwiec 2020 r.
Działania związane z propozycjami Związku Gmin Wiejskich RP, zagrażającymi funduszowi sołeckiemu. Stanowiska i opinie.

18 czerwca 2020 r.
Kapituła Konkursu wyłoniła laureatów 18. edycji Konkursu „Sołtys Roku”.

Czerwiec 2020 r.
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów objęło honorowym patronatem pierwszą ogólnopolską kampanię edukacyjną poświęconą 
niebarwnikowemu nowotworowi złośliwemu skóry, rakowi kolczystokomórkowemu skóry.  

5 lipca 2020 r.
Posiedzenie ZG KSS w Licheniu. Przedstawienie sprawozdania oraz planów związanych 
z organizacją przełożonych z powodu pandemii przedsięwzięć. Inne tematy: Promocja Klubu Aktywna Wieś. Przeciwdziałanie 
degradacji funduszu sołeckiego poprzez próby zmian prawnych. Nawiązanie współpracy z prawnikami potrzebnymi do porad 
prawnych oraz prac legislacyjnych.

5 lipca 2020 r.
XXVIII Pielgrzymka Sołtysów i Środowisk Wiejskich w Licheniu. Msza Św. oraz złożenie kwiatów pod pomnikiem ks. bpa Romana 
Andrzejewskiego. 
W pielgrzymce uczestniczyli reprezentanci:
1. Małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów,
2. Stowarzyszenia Sołtysów Mazowsza,
3. Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
4. Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego,
5. Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Kieleckiej,
6. Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów,
7. Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów.
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14 lipca 2020 r.
Zebranie Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów. Dyskutowano o planach 
w tym o przygotowywanym specjalnym wydaniu „Gazety Sołeckiej” z okazji 25-lecia Wielkopolskiego Pikniku Sołtysów, o 
niepokojących informacjach dotyczących funduszu sołeckiego, o przełożonych spotkaniach organizowanych przez KSS oraz o 
nowej inicjatywie - Klub Aktywna Wieś.

24 lipca 2020 r.
Szkolenie zorganizowane przez SSM „Fundusz sołecki szansą rozwoju lokalnego" dla sołtysów wiejskiej gminy Elbląg. Poruszono 
tematykę przygotowań wniosków i organizacji Zebrań Wiejskich zgodnie z wymogami pandemicznymi.

4 sierpnia 2020 r.
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa – rozmowy Prezesa Ireneusza Niewiarowskiego.

10 sierpnia 2020 r.
Warsztaty „Fundusz sołecki szansą rozwoju lokalnego” w Opypach w ramach regionalnych spotkań Forum Aktywizacji Obszarów 
Wiejskich prowadzone przez sekretarz ZG KSS Grażynę Jałgos-Dębską.

20 sierpnia 2020 r.
Zdalna konferencja z udziałem ZGWRP i  przedstawiciela Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (sekretarz Szymon 
Wróbel) poświęcona propozycjom zmian w ustawie o funduszu sołeckim.  

Sierpień 2020 r.
Wydanie specjalne „Gazety Sołeckiej” z okazji 25-lecia Wielkopolskiego Pikniku Sołtysów odwołanego z powodu epidemii.

3 września 2020 r.
Obrady Rady Krajowej KSS w Otrębusach. Po przedstawieniu Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw przez Daniela 
Łagę przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego delegaci wysłuchali sprawozdań z 2019 r. i informacji z 
2020 r. Dyskutowano nad planem działań na 2020 r. i 2021 r. Następnie nad propozycją powołania Klubu Aktywna Wieś, 
tradycyjnie przedstawiono działania prowadzone przez lokalne stowarzyszenia. Podczas obrad swoja ofertę przedstawiła 
reprezentacja firmy Mentor-Brokera Ubezpieczeniowego.
Delegaci przyjęli stanowisko przeciwko zamysłom ograniczania funduszu sołeckiego, postulując jednocześnie o „stworzenie 
prawnych możliwości, aby, w czasie i na obszarze obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub stanu 
nadzwyczajnego, wnioski sołectwa w sprawie przeznaczenia środków funduszu oraz w sprawie zmiany przeznaczenia środków 
funduszu mogły być uchwalane przez radę sołecką, a nie przez zebranie wiejskie, jak to ma miejsce w trybie określonym obecnie 
ustawą”. Po zakończeniu obrad uczestniczący w nich sołtysi zaproszeni zostali do udziału w warsztatach przygotowanych przez 
sołtyski z Mazowsza, absolwentki programu Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

4 września 2020 r.
Otrębusy - Konferencja „Wieś jest kobietą” zorganizowana przez SSM i prowadzona przez Grażynę Jałgos-Dębską oraz Agnieszkę 
Palmowską. Bogaty program obejmował wystąpienia kolejnych gości: prof. Magdalena Fikus, dr Wioletta Knapik, dr Bogusława 
Filipowicz, Katarzyna Żak, Alicja Rymszewicz, Anna Szpura. Następnie panel dyskusyjny poprowadziła Agata Dąmbska z udziałem 
Bożeny Żelazowskiej, Doroty Zmarzlak i Barbary Kawy.
Podczas Konferencji rozstrzygnięto III edycję Ogólnopolskiego Konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”. Wyniki:
I miejsce - Sołecka Nike, wieża Panasonic oraz 7 500 zł otrzymało zwycięskie sołectwo Jędrychowo z gminy Sorkwity w woj. 
warmińsko – mazurskim. 
Na II miejscu znalazło się sołectwo Wierzbowo, gmina Lisewo, woj. kujawsko-pomorskie 
z nagrodą 5 500 zł. 
III miejsce przypadło sołectwu Brożec, gmina Walce, woj. opolskie za co otrzymało nagrodę 4 500 zł.
Komisja przyznała dwa wyróżnienia. Po 2 500 zł otrzymały sołectwa: 
Rychlik w gminie Trzcianka z woj. wielkopolskiego
Bińcze w gminie Czarne z woj. pomorskiego.  
Pozostali finaliści odebrali nagrody finansowe po 1 000 zł. Byli to kolejno: sołectwo Siemczyno z gminy Czaplinek w woj. 
zachodniopomorskim; sołectwo Strzelce z gminy Marcinowice w woj. dolnośląskim; sołectwo Klikawa z gminy Puławy w woj. 
lubelskim; sołectwo Stopin z gminy Rościszewo  w woj. mazowieckim; sołectwo Sołki z gminy Rajgród w woj. podlaskim; 
sołectwo Mokrzyska z gminy Brzesko w woj. małopolskim; sołectwo Boruszowice z gminy Tworóg w woj. śląskim oraz sołectwo 
Brzeżanka z gminy Strzyżów w woj. podkarpackim.
Na zakończenie przed uczestnikami wystąpił zespół "Mazowsze".

16 września 2020 r.
Konferencja zorganizowana we współpracy z Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich 
w gminie Rzgów, woj. wielkopolskie. Głównym mówcą był dr. Andrzej Hałasiewicz a tematem wiodącym Smart Villages czyli 
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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

Inteligentna Wioska. Ten temat znajdzie swoje miejsce w okresie nowego programowania, jest szansą na ożywienie odnowy wsi, 
na wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań i wykorzystania nowych technologii. 

29 września 2020 r.
Konferencja w Senacie RP „Fundusz sołecki, czy czas na zmiany? ” i finał konkursu „Sołtys Roku”. Równorzędne wyróżnienia 18. 
edycji konkursu otrzymali:
Maria Adamczyk, sołectwo Kornatowo, gmina Lisewo, powiat chełmiński, woj. Kujawsko-pomorskie,
Zbigniew Czarczyński, sołectwo Koszewnica, gm. Kotuń, p. siedlecki, woj. Mazowieckie,
Maria Gałązka, sołectwo Jędrychowo, gm. Sorkwity, p. mrągowski, woj. Warmińsko-mazurskie,
Roman Kołomański, sołectwo Ciekoty, gm. Masłów, p. kielecki, woj. Świętokrzyskie,
Iwona Kościelska, sołectwo Przyjma, gm. Golina, p. koniński, woj. Wielkopolskie
Krystyna Kryczka, sołectwo Kluczewo, gm. Czaplinek, p. drawski, woj. Zachodniopomorskie,
Artur Słabosz, sołectwo Bystrzanowice, gm. Janów, p. częstochowski, woj. Śląskie,
Henryk Zagozda, sołectwo Szadów Księży, gm. Turek, p. turecki, woj. Wielkopolskie,
Krzysztof Zawada, sołectwo Zgorzelec, gm. Rychtal, p. kępiński, woj. Wielkopolskie,
Sołtysem Roku – Seniorem, o najdłuższym stażu spośród uczestników tej edycji, została Łucja Rucińska, sołectwo Dąbrówno, gm. 
Dąbrówno, p. ostródzki, woj. Warmińsko-mazurskie.

9 października 2020 r.
Organizacja szkolenia dla sołtysów w Płocinie przez Stowarzyszenie Sołtysów ZIEMI Wolińskiej.

Lipiec - październik 2020 r.
Działania związane z powstrzymanie niekorzystnych propozycji nowelizacji w ustawie 
o funduszu sołeckim.

Jesień 2020 r.
Rozpoczęcie działań promocyjnych wydawnictw: „Gazeta Sołecka” oraz „Poradnik Radnego i Sołtysa”. Prenumerata na 2021 r.

Grudzień 2020 r.
Druk i dystrybucja 29. wydania „Poradnika Radnego i Sołtysa”. 

Listopad 2020 r. – luty 2021 r.
Ogłoszenie IV edycji ogólnopolskiego konkursu na najlepszą inicjatywę z funduszu sołeckiego oraz przyjmowanie zgłoszeń i 
ocena wniosków.

Sierpień 2020 r. – lipiec 2021 r.
Współpraca z firmą Mentor SA (broker).

Lipiec 2020 r. – lipiec 2021 r.
Współpraca z firmami: 
INEA, TUW „TUW”, PARIBAS, SYNGENTA, ZPU ROMEX SP. Z O.O.
oraz z instytucjami: 
Ministerstwo Cyfryzacji, Agencje Rolne, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Polsko-
Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin.
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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

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

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

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
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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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545,20 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł

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) 159 010,20 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 70 970,20 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 88 040,00 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: 70 425,00 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

w 
tym:

0,00 zł

0,00 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
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2.4. Z innych źródeł 88 040,00 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 -8 982,42 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 88 040,00 zł

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

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 176,43 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 0,00 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: 80 697,08 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

79 952,62 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

696,01 zł

0,00 zł

48,45 zł 0,00 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

70 425,00 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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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)

0,60 etatów

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

2. Członkowie

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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2.1. 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 38 120,33 zł

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

38 120,33 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)  

2 230,00 zł

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

0 osób

w 
tym:

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

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

20 453,33 zł

17 853,33 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 2 600,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 17 667,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 38 120,33 zł

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

KRAJOWE STOWARZYSZENIE SOŁTYSÓW OD 1 MAJA 
2020R. NIE ZATRUDNIAŁO PRACOWNIKÓW NA 
UMOWĘ O PRACĘ - STĄD ŚREDNIA WYLICZONA ZA 
MIESIĄCE STYCZEŃ - KWIECIEŃ 2020

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

0,00 zł

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

3 279,00 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 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. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2021-10-06
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