
Informacja dodatkowa

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub
zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów nie posiada żadnych zobowiązań finansowych jak również zobowiązań
z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych
nieuwzględnionych w bilansie.

2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem
oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich
imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów nie udziela kredytów członkom organów administrujących,
zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i
poręczeń wszelkiego rodzaju.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Na aktywa obrotowe w punkcie "inwestycje krótkoterminowe" skladają się środki na rachunkach
bankowych oraz srodki pieniężne w kasie.  Kwota na rachunku podstawowym wynosi 34 941,33 PLN; na
rachunku pomocniczym 1% - 0,00 PLN oraz środki pieniężne w kasie w kwocie - 40,75 PLN.

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach
wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o
przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

Struktura zrealizowanych przychodów w roku 2021r.:

Przychody z działalności statutowej w roku 2020r. z podziałem na źródła finansowania wyniosły : 104 896,75 PLN + nadwyżka
przychodów nad kosztami roku 2020 
w wysokości  83 061,66 PLN.

1. Przychody z działalności odpłatnej – 83 508,75 PLN w tym:

Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce – Na organizację Konferencji Dialog Obywatelski –  16 000,00 PLN;
Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce – zamieszczenie 10 stronicowej wkładki w Poradniku Radnego i Sołtysa na 2022r. –
20 040,75 PLN (równowartość 4 500 EUR po kursie 4,4535)
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa – zamieszczanie materiałów informacyjnych w Gazecie Sołeckiej oraz w Poradniku radnego i
Sołtysa na 2022r. – 19 188,00 PLN
Grupa EPL w Parlamencie Europejskim Jarosław Duda – zamieszczenie materiałów informacyjnych w Poradniku Radnego i Sołtysa na
2022r. – 
6 780,00 PLN
Związek Województw RP - współfinansowanie finału ogólnopolskiego konkursu Fundusz Sołecki - najlepsza inicjatywa – 2 500,00
PLN
MENTOR SA – współfinansowanie finału ogólnopolskiego konkursu Fundusz Sołecki - najlepsza inicjatywa oraz rady Krajowej KSS -
8 000,00 PLN
Polskie Wydawnictwo Rolnicze Spółka z o.o. - współfinansowanie finału ogólnopolskiego konkursu Fundusz Sołecki - najlepsza
inicjatywa – 4 000,00 PLN
Województwo Łódzkie – zamieszczenie materiałów informacyjnych w Poradniku Radnego i Sołtysa na 2022r. - 4 500,00 PLN
INEA S.A. – współfinansowanie finału ogólnopolskiego konkursu Fundusz Sołecki - najlepsza inicjatywa - 2 500,00 PLN

2. Pozostałe dofinansowania na działalność statutową  -  21 388,00 PLN

w tym:  PLN w tym:

1. a) Dotacje i dofinansowania - 20 000,00 PLN w tym:

- Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” – wsparcie finału konkursu „Fundusz Sołecki najlepsza inicjatywa” – 7 500,00 PLN

- Syngenta Sp. z o.o. - wsparcie finału konkursu „Fundusz Sołecki najlepsza inicjatywa” – 5 500,00 PLN

- Związek Powiatów Polskich  - wsparcie finału konkursu „Fundusz Sołecki najlepsza inicjatywa”– 2 000,00 PLN
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- Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – wsparcie finału konkursu „Fundusz Sołecki najlepsza inicjatywa” oraz bieżącej działalności
Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów - 5 000,00 PLN

1. b) Aktywna Wieś – 1 100,00 PLN (Gmina Kawęczyn 1 000,00 PLN; 
Kłodziński 100,00 PLN)

2. d) Wpłaty z tytułu odpisu 1% - 262,00 PLN
3. e) W. Skóra – 26,00 PLN (zakup Poradnika Sołtysa i Radnego na 2022r.)

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Struktura zrealizowanych kosztów w roku 2021r.:

 

Koszty działalności statutowej w roku 2021r. wynosiły 150 476,33 PLN PLN :

1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego –  17 259,10 PLN ( w tym organizacja Pielgrzymki do Lichenia, organizacja
Rady Krajowej KSS)

2. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego – 126 865,83 PLN ( w tym koszty organizacji finału ogólnopolskiego konkursu
Fundusz sołecki najlepsza inicjatywa; organizacja Dialogu Obywatelskiego o tematyce rolniczej z przedstawicielami Komisji Europejskiej
w formie online; honoraria dla autorów Poradnika Sołtysa i radnego oraz Gazety Sołeckiej)

3. Pozostałe koszty działalności Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów – 4 242,63 PLN ( w tym koszty podróży służbowych, opłat
bakowych i pocztowych, usług obcych)

4. Pozostałe koszty operacyjne – 1 780,00 PLN ( Dar Ołtarza podczas Pielgrzymki, rozliczenie końcowe Projektu Gmina na czasie –
zwrot nadmiernie pobranej dotacji w wysokości dla Gminy Rogowo; nagroda za najlepszy pamiętnik zamieszczony na łamach Gazety
Sołeckiej)

5. Pozostałe koszty finansowe – 328,77 PLN (odsetki od udzielonej pożyczki)

 

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

NIE DOTYCZY

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów
i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1%
podatku dochodowego od osób fizycznych

KRAJOWE STOWARZYSZENIE SOŁTYSÓW POSIADA STATUS ORGANIZACJI POZYTKU PUBLICZNEGO - KWOTA Z
TYTUŁU ODPISU Z 1% ZA 2021 TO 262,00 PLN.

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik
finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości, o ile występują w jednostce

NIE DOTYCZY

Data sporządzenia: 2022-06-14

Data zatwierdzenia: 2022-07-03
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Aleksandra Lewandowska-Robak

Ireneusz Niewiarowski - prezes zarządu 
Barbara Czachura - wiceprezes zarządu 
Grzegorz Przybyło - wiceprezes zarządu 
Grażyna Jałgos-Dębska - wiceprezes zarządu 
Sławomir Królak - skarbnik zarządu 
Kazimierz Łebek - sekretarz zarządu 
Alfred Frydrychowicz - członek zarządu 
Janusz Rabka - członek zarządu 
Stanisław Małachwiej - członek zarządu

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości
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