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Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2021

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

Data zamieszczenia sprawozdania 2022-08-16

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

Grażyna Jałgos-Dębska Wiceprezes TAK

Grzegorz Przybyło Wiceprezes TAK

Sławomir Królak Skarbnik TAK

Kazimierz Łebek 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) 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

styczeń 2021 r.
Ogłoszenie Konkursu „Sołtys Roku 2020”. Przyjmowanie zgłoszeń do końca maja 2021 r.

15 lutego 2021 r.
Spotkanie Prezesa KSS Ireneusza Niewiarowskiego i redaktora naczelnego Ryszarda Jałoszyńskiego z Dr Adamem Koziolek 
Prezesem Polskich Wydawnictw Rolniczych.

18 lutego 2021 r.
Spotkanie Prezesa KSS z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego Markiem Woźniakiem i Wicemarszałkiem Krzysztofem 
Grabowskim.

Luty 2021 r.
Nawiązanie współpracy z Europejską Akademią Młodych Liderów Wsi.

22 lutego 2021 r.
Spotkanie Prezesa KSS z Janem Klemt – Prezesem Fundacji Kuźnica.
4 marca 2021 r.
Wydarzenie online. Wspólnie z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce zorganizowano Dialog Obywatelski z  
Januszem Wojciechowskim – komisarzem Unii Europejskiej ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich. Spotkanie było okazją 
do dyskusji o planie działania na rzecz rolnictwa ekologicznego oraz strategiach na rzecz bioróżnorodności „od pola do stołu”. 
Bezpośrednio po Dialogu Obywatelskim odbył się panel ekspertów, którzy skoncentrowali się na szansach i wyzwaniach, jakie 
przed polskim rolnictwem stawia Europejski Zielony Ład. Wśród ekspertów znaleźli się: Ryszard Bartosik – Sekretarz Stanu w 
Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Iwona Nurzyńska – Niezależny ekspert; Mieczysław Babalski - Stowarzyszenie Ekołan.

10 marca 2021 r
Udział delegacji: Ireneusz Niewiarowski, Grażyna Jałgos-Dębska, Grzegorz Przybyło oraz licznych członków SSZK na uroczystości 
pogrzebowej Feliksa Januchty.

11 marca 2021 r
Konferencja online zorganizowana przez SSM – „Sołtys w pandemii”.

23 marca 2021 r.
Webinar zorganizowany przez SSM „Sposoby pozyskiwania funduszy zewnętrznych” 
z ekspertem Łukaszem Wachowskim (animator w Mazowieckim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzonym przez 
Fundację Fundusz Współpracy, ekspert Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 
oceniający wnioski w programie FIO i PROO).

26 marca 2021 r.
Webinar zorganizowany przez SSM „Jak zyskać przychylność i złapać kontakt 
z mieszkańcami oraz jak radzić sobie z hejtem?”.

29 marca 2021 r.
Webinar zorganizowany przez SSM „Statuty sołectw pomocne rady, uwagi przy opracowywaniu nowych statutów”. Ekspert 
Szymon Osowski.

marzec 2021 r.
Wydanie specjalne „Gazety Sołeckiej” na Europejskie Forum Rolnicze w Jasionce.

marzec 2021 r.
Ogłoszenie laureatów wojewódzkich IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu " Fundusz Sołecki - najlepsza Inicjatywa".

23 kwietnia 2021 r.
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Webinar „Sołtysowanie w czasie pandemii” – Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich i MSS. 

24 kwietnia 2021 r.
V Pielgrzymka Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego do Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu.

1 maja 2021 r.
IX edycja Majowego Marszu Po Zdrowie organizowanego przez Stowarzyszenie Sołtysów Ziemi Wolińskiej.

maj 2021 r.
Pierwsze wydanie cyfrowej wersji „Gazety Sołeckiej" dostępnej pod linkami:
https://www.e-kiosk.pl oraz https://www.nexto.pl
29 – 30 maja 2021 r.
Zjazd Sołtysów Iłża 2021 r. w tym warsztaty metodą World Cafè, prezentacja dorobku twórców lokalnych, KGW, WTZ i DPS.
Wydarzenie odbyło się dzięki wsparciu finansowemu i pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego, Burmistrza 
Gminy Iłża, LGD Wspólny Trakt oraz lokalnych sponsorów. Zjazd został zorganizowany przez Sołtysów Ziemi Iłżeckiej przy 
współpracy Stowarzyszenia Sołtysi Mazowsza, KSS pod patronatem medialnym Gazeta Solecka online.

31 maja 2021 r.
Spotkanie Prezesa KSS z Janem Kumalą kustoszem Sanktuarium Maryjnego w Licheniu.

11 czerwca 2021 r.
Udział Prezesa KSS w Walnym Zgromadzeniu Unii Miasteczek Polskich w gm. Sadki.

17 czerwca 2021 r.
Nagroda im. ks. bpa Romana Andrzejewskiego dla RI „Solidarność” w siedzibie Episkopatu Polski – udział Prezesa KSS.

20 czerwca 2021 r.
Uroczystość poświęcenia Sztandaru Stowarzyszenia Sołtysów ZIEMI Wolińskiej.

3 lipca 2021 r.
Zebranie Zarządu Głównego KSS w Licheniu. To czas na wymianę informacji jak stowarzyszenia lokalne zniosły pandemię, plany 
na rok 2021 i sprawozdania z działań. W planach finał IV edycji krajowego konkursu „Fundusz sołecki - najlepsza inicjatywa”, 5 
października „Sołtys Roku” w Senacie RP i 2 października Rada Krajowa KSS w Poznaniu, a także ocena stanu i działania na rzecz 
wzmocnienia pozycji sołectwa i sołtysa.

4 lipca 2021 r.
XXIX Pielgrzymka Sołtysów i Środowisk Wiejskich do Lichenia z 12 pocztami sztandarowymi i dobrą frekwencją. Uczczenie 18 
rocznicy śmierci Duszpasterza Rolników ks. bp. Romana Andrzejewskiego poprzez złożenie kwiatów na grobie.

Lipiec 2021 r.
Specjalny numer Gazety Sołeckiej z okazji 30-lecia Ruchu Sołeckiego. 

1 sierpnia 2021 r.
Stowarzyszenie Sołtysów Ziemi Wolińskiej uczciło 77 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego poprzez wystawienie o 
godzinie W pocztu sztandarowego przed remizą Strażacką w Wolinie.

5 sierpnia 2021 r.
Rozmowy Prezesa KSS z dyrektorem biura EPL w Warszawie.

9 sierpnia 2021 r.
Rozmowy Prezesa KSS z firmą Mentor.

21 sierpnia 2021 r.
W Wąchocku odbył się Zjazd Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Kieleckiej, wybrano nowego prezesa. Został nim Kazimierz Łebek, 
Tomasza Rzepkę wybrano na nowego członka Zarządu. Obecny skład władz: prezes Kazimierz Łebek, wiceprezes Andrzej 
Staniec, skarbnik Grażyna Wawszczak, sekretarz Zdzisław Treliński, członkowie Elżbieta Kania, Grażyna Kozubek, Janusz Bednarz 
i Tomasz Rzepka. 
W Zjeździe brali udział: Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz, Prezes Związku Miast i Gmin Regionu a zarazem Burmistrz 
Chęcin Ryszard Jaworski, Wiceburmistrz Wąchocka Sebastian Staniszewski, pierwszy prezes Stowarzyszenia Mieczysław 
Szczodry oraz Prezes KSS Ireneusz Niewiarowski. W programie m. in. prezentacje Państwowej Inspekcji Pracy i KRUSu. 
Rozstrzygnięto konkurs regionalny na Sołtysa Roku. Nie zabrakło więc podziękowań, pucharów i upominków. 
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25 sierpnia 2021 r.
Jubileusz 20-lecia Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Sołtysów Powiatu Brzozowskiego.

Sierpień 2021 r.
Kapituła Konkursu „Sołtys Roku” wyłoniła laureatów dziewiętnastej edycji Konkursu „Sołtys Roku”. 

1 września 2021 r.
Stowarzyszenie Sołtysów Ziemi Wolińskiej uczciło 82 rocznicę Wybuchu II Wojny Światowej. Wzięli udział w uroczystościach na 
Cmentarzu Komunalnym w Wolinie. W tym dniu szczególnie upamiętnili poległych Sołtysów i ludzi wsi.

9-10 września 2021 r.
udział Prezesa KSS i Red. Naczelnego Gazety Sołeckiej Ryszarda Jałoszyńskiego w Zgromadzeniu Ogólnym członków 
stowarzyszenia Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi w Jemielnicy oraz konferencji „Najciekawsze i SMART” Sieć Najciekawszych 
Wsi i nowoczesne technologie wraz z warsztatami. Wizyty studyjne: zwiedzanie Jemielnicy, Gąsiorowa i Centawy pod nazwą 
„Cysterskie dziedzictwo i skarby wiejskiej architektury”. Projekt Najciekawszych Wsi rozwija się, przystąpiły do niego nowe wsie, 
pojawił się też nowy produkt „Ciekawe miejsce”. 

Wrzesień 2021 r.
Przygotowanie do wydania 30. Poradnika Radnego i Sołtysa na 2022 rok.

Wrzesień 2021 r.
Stowarzyszenie Sołtysów Ziemi Wolińskiej brało udział w Marszu Charytatywnym ze Szczecina do Dziwnowa liczącego 110 km.  
XII Festyn Komandosa zebrał w sumie 7 682,00 zł.

2 października 2021 r.
Rada Krajowa KSS na Międzynarodowych Targach Poznańskich.
W pierwszej części wystąpił Wicemarszałek Woj. Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, który mówił o Odnowie Wsi Wlkp., 
Targach Smaki Regionów i innych działaniach na rzecz obszarów wiejskich. Niclas Fjellström koordynator Europejskiej Sieci 
Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego o działaniach sieci. Dominik Bekasiak przedstawił działania w ramach ”Wielkopolska 
Odnowa Wsi 2020+”. 
W drugiej części przedstawiono sprawozdania z działań w roku 2020 i informację o roku 2021, zaprezentowano stanowisko w 
którym RK KSS domaga się pełnej rekompensaty dla gmin funduszu sołeckiego w trzecim roku jego działania (20%, 30% i 40%). 
Uzupełniono wakat na członka Zarządu Głównego, wybrano Kazimierza Łebka, stowarzyszenia lokalne przedstawiały swoją 
działalność, była informacja o współpracy z firmą brokerską Mentor a także prezentacja działań legislacyjnych w ciągu 30 lat 
aktywności.
Po posiedzeniu Rady zebrał się Zarząd Główny aby się ukonstytuować. Skład zarządu:
prezes Ireneusz Niewiarowski, wiceprezesi Barbara Czachura, Grażyna Jałgos-Dębska, Grzegorz Przybyło, sekretarz Kazimierz 
Łebek, skarbnik Sławomir Królak, członkowie Alfred Frydrychowicz, Stanisław Małachwiej, Janusz Rabka.

3 października 2021 r.
Udział członków Rady Krajowej KSS w Targach Smaki Regionów.

5 października 2021 r.
W Senacie RP finał 19. edycji konkursu „Sołtys Roku” i konferencja „Silniejszy sołtys, silniejsze sołectwo”. W części 
konferencyjnej poseł Ryszard Wilczyński przedstawił proponowane zmiany prawne a prezes Ireneusz Niewiarowski mówił o już 
dokonanych zmianach prawnych, które były sukcesami KSS, m.in. Ust. o funduszu sołeckim. Odbyła się krótka ciekawa dyskusja 
a następnie uroczyste wręczenie licznych nagród. 
Lista laureatów w kolejności alfabetycznej:
Wioletta Dzienniak, sołectwo Spławie, gm. Kołaczkowo, woj. wielkopolskie;
Alicja Jamorska-Kurek, sołectwo Piaseczna Gorka, gm. Morawica, woj. świętokrzyskie;
Józef Kremer, sołectwo Wawelno, gm. Komprachcice, woj. opolskie;
Barbara Ostrowska, sołectwo Nowa Wieś, gm. Iława, woj. warmińsko-mazurskie;
Jerzy Raczyński, sołectwo Łapczyca, gm. Bochnia, woj. małopolskie;
Alicja Rymszewicz, sołectwo Trygort, gm. Węgorzewo, woj. warmińsko-mazurskie;
Kamil Stepnowski, sołectwo Aleksandrowo, gm. Lelis, woj. mazowieckie;
Roman Topor, sołectwo Moroczyn, gm. Hrubieszów, woj. lubelskie;
Jacek Warnkowski, sołectwo Rychlik, gm. Trzcianka, woj. wielkopolskie
Violetta Zbytek, sołectwo Biały Zdrój, gm. Kalisz Pomorski, woj. Zachodniopomorskie
Najdłużej pełniącym swoją funkcję w tej edycji Konkursu, bo aż 47 lat, jest sołtys Henryk Kołecki, sołectwo Kozjaty w gm. 
Topólka w woj. kujawsko-pomorskim. Za wieloletnie zasługi dla swojej społeczności i zaufanie jakim cieszy się od tylu lat został 
uhonorowany tytułem „Sołtys Roku” za najdłuższy staż sołtysowania.
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11-12 października 2021 r.
Udział Prezesa KSS w konferencji samorządowej Local Trends

15 października 2021 r.
Finał IV Ogólnopolskiego Konkursu „Fundusz sołecki - najlepsza inicjatywa” odbył się w Koninie. Uroczystości rozpoczął Prezes 
KSS, który zaprezentował historię powstania ruchu stowarzyszeń sołtysów, jego działania a także osiągnięcia legislacyjne w tym 
najważniejsze - ustawa o funduszu sołeckim. Stąd liczne szkolenia i popularyzacja poprzez wydawnictwa i konkurs. Pierwszy 
miał miejsce w 2011 r. w Koninie, od 2013 objął Wielkopolskę i Opolszczyznę a od 2018 całą Polskę. Sylwia Staszewska prof. 
UAM mówiła o „SMARTdziałania mieszkańców obszarów wiejskich”. Następnie zebrani obejrzeli występy taneczne młodzieży z 
MDK Konin.
W IV edycji konkursu uczestniczyło 186 przedsięwzięć zrealizowanych przez wspólnoty mieszkańców wsi w 16 województwach. 
Wyniki:
I miejsce sołectwo Karski gmina Ostrów Wielkopolski w woj. wielkopolskim. Nazwa przedsięwzięcia: Wiśniowy Zakątek - 
Centrum Rekreacji i Wypoczynku w Karskach. Nagrodę finansową – okolicznościowy czek na kwotę 7 500 zł – wręczył Maciej 
Piskorski, dyrektor Departamentu Produktów Agro Paribas Bank Polska SA. Delegacja sołectwa z sołtyską Małgorzatą Czarnotą 
na czele otrzymała również statuetkę „Sołeckiej Nike”. Sołectwo zostało docenione przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Wielkopolskiego.
II miejsce sołectwo Sadłóg gmina Topólka w woj. kujawsko-pomorskim. Nazwa przedsięwzięcia: Bezpieczna świetlica. Nagrodę 
finansową w postaci czeku na kwotę 4 500 zł sołtysowi Arkadiuszowi Jąkalskiemu wręczyła Beata Grelowska, dyrektor 
Wielkopolskiego Biura Regionalnego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”. Natomiast Rafał Chruścicki Naczelnik 
Wydziału Rozwoju Wsi w Departamencie Rolnictwa i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
przekazał okolicznościowy czek na kwotę 1 000 zł.
III miejsce sołectwo Żelisławie gmina Czaplinek w woj. zachodniopomorskim. Nazwa przedsięwzięcia: Rekreacyjna przystań w 
Żelisławiu. Delegacja sołectwa z Rafałem Biegajło na czele, odebrała nagrodę finansową w wysokości 4 500 zł, którą wręczył 
Tomasz Cichocki z firmy Syngenta Polska sp. z o.o.
Wyróżnienia otrzymały:
• Sołectwo Skowronów gmina Janów w woj. śląskim. Nazwa przedsięwzięcia: Zakup domku wolnostojącego dla mieszkańców 
Skowronowa.
• Sołectwo Brzeziny gmina Szydłów w woj. świętokrzyskim. Nazwa przedsięwzięcia: Adaptacja byłego sklepu GS na siedzibę 
Koła Gospodyń Wiejskich w Brzezinach. Zdobywcy wyróżnień otrzymali nagrody finansowe po 2 500 zł ufundowane przez 
Związek Województw RP i Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.
Pozostali finaliści zostali uhonorowani dyplomami i czekami o wartości 1 000 zł, były to:
• Sołectwo Owiesno gmina Dzierżoniów w woj. dolnośląskim. Nazwa przedsięwzięcia: „Zamkowa przystań” - przestrzeń dla 
radości i aktywności.
• Sołectwo Ułęż gmina Ułęż w woj. lubelskim. Nazwa przedsięwzięcia: Upiększenie centrum Ułęża.
• Sołectwo Janczewo gmina Santok w woj. lubuskim. Nazwa przedsięwzięcia: W poszukiwaniu własnej tożsamości śladami 
egipskiej księżniczki z Janczewa.
• Sołectwo Wolbórz gmina Wolbórz w woj. łódzkim. Nazwa przedsięwzięcia: „Z całego serca wszyscy RAZEM”- budowa Wiaty 
Sołeckiej, wraz z miejscem na ognisko z ławami i stołami.
• Sołectwo Piorunka gmina Krynica-Zdrój w woj. małopolskim. Nazwa przedsięwzięcia: Przystosowanie pomieszczeń w Szkole 
Podstawowej im. Zbigniewa Wodeckiego w Piorunce na organizację oddziału przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej oraz 
pomieszczeń kuchennych do przygotowania posiłków.
• Sołectwo Jastrzębiec gmina Czernice Borowe w woj. mazowieckim. Nazwa przedsięwzięcia: Instalacja paneli fotowoltaicznych 
na budynku świetlicy wiejskiej w Jastrzębcu.
• Sołectwo Wawelno gmina Komprachcice w woj. opolskim. Nazwa przedsięwzięcia: Wieloletnia modernizacja obiektu 
sportowo – rekreacyjno - wypoczynkowego i kulturalnego w Wawelnie ul Sportowa 10.
• Sołectwo Antoniki gmina Lubaczów w woj. podkarpackim. Nazwa przedsięwzięcia: Wzrost integracji i aktywizacji społeczności 
sołectwa Antoniki poprzez stworzenie warunków do rekreacji i sportu.
• Sołectwo Pieńczykowo gmina Rajgród w woj. podlaskim. Nazwa przedsięwzięcia: Zagospodarowanie działki gminnej w 
miejscowości Pieńczykowo.
• Sołectwo Kierzkowo gmina Choczewo w woj. pomorskim. Nazwa przedsięwzięcia: Wiata drewniana wolnostojąca Kierzkowo.
• Sołectwo Żabiny gmina Rybno w woj. warmińsko-mazurskim. Nazwa przedsięwzięcia: Zagospodarowanie terenu wokół jeziora 
miejscowości Żabiny (budowa deptaka wraz z oświetleniem i przyległą infrastrukturą).

13 listopada 2021 r.
Szkolenie sołtysów w gminie Rusiec w pow. bełchatowskim woj. Łódzkie na temat podstaw prawnych funkcjonowania sołectwa, 
zadań i kompetencji sołtysów w tym organizacja zebrań wiejskich.
Druga część spotkania dotyczyła założenia wojewódzkiego stowarzyszenia Sołtysi Ziemi Łódzkiej. Członkowie założyciele podjęli 
uchwałę o założeniu organizacji, uchwalili statut i wybrali organy stowarzyszenia. Obecnie trwa proces rejestracji w KRS. 
Zarząd nowego Stowarzyszenia:
Kasia Bartnicka - prezeska
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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

Lucja Skarzyńska - wiceprezeska
Robert Wujek - wiceprezes, 
Adrian Jastrzebowski - sekretarz,
Artur Jędrzejczyk - skarbnik.
Komisja rewizyjna:
Krystyna Wardal - przewodnicząca, Ewelina Sosnowska i Andrzej Korbel 
19 listopada 2021 r.
W Brzesku odbyło się spotkanie sołtysów pow. brzeskiego z udziałem władz MSS oraz SSWP i SSZK. W trakcie wystąpili goście, a 
prezes KSS I. Niewiarowski przedstawił prezentację m.in. o 30-leciu stowarzyszeń sołtysów. Punktem kulminacyjnym spotkania 
było podpisanie dokumentu „Forum Współpracy Sołtysów Regionu Galicji” przez prezesów wyżej wymienionych stowarzyszeń: 
Grzegorza Przybyło, Stanisława Lawerę i Kazimierza Łebka. Jest to zrealizowanie dawnej propozycji śp. Antoniego Rapacza.
Był czas na rozmowy i biesiadę. Spotkanie umilał zespół Niedźwiedzioki objęty patronatem MSS.

Listopad 2021 r.
Druk i początek dystrybucja 30. wydania „Poradnika Radnego i Sołtysa”. Prace związane z Poradnikiem trwają od czerwca 2021 
do marca 2022.

Jesień 2021 r.
Rozpoczęcie działań promocyjnych wydawnictw: „Gazeta Sołecka” oraz „Poradnik Radnego i Sołtysa”. Prenumerata na 2022 r.

16 grudnia 2021 r.
Prezes KSS uczestniczył w zdalnym posiedzeniu Komisji ds. Żywności Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej. 
Przedstawił po raz kolejny idee konkursu „Fundusz sołecki - najlepsza inicjatywa” i stan przygotowań do V ogólnokrajowej 
edycji. Fundusz sołecki w 2021 roku realizowany był 1498 gminach, a suma środków zaplanowanych na realizację wyniosła 692 
mln zł.
Podczas posiedzenia komisji dyskutowano także o konkursie „Nasze kulinarne dziedzictwo. Smaki regionów”, o Targach Polskich 
Win, o Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego oraz planowano działania komisji w roku 2022.
Gośćmi komisji byli: Izabela Byszewska prezes Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego, Niclas Fjellstrom lider 
Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego, Dariusz Wawrzyniak z Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Grudzień 2021 r. 
Ogłoszenie V edycji ogólnopolskiego konkursu na najlepszą inicjatywę z funduszu sołeckiego.
Współpraca ze Związkiem Województw RP (Dyrektor Jakub Mielczarek) i pozyskanie kolejnych Urzędów Marszałkowskich 
organizujących etap wojewódzki: Województwo Kujawsko-Pomorskie, Województwo Podlaskie, Województwo Wielkopolskie i 
Województwo Pomorskie.

Całoroczne 
Prowadzenie stron internetowych oraz Facebooków KSS i Gazety Sołeckiej.
www.kss.org.pl oraz www.gazetasolecka.pl

Współpraca z firmami: 
INEA, TUW „TUW”, PARIBAS, SYNGENTA, ZPU ROMEX SP. Z O.O., Mentor SA (broker), InsERT, Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. 
z o.o.
oraz z instytucjami: 
Agencje Rolne, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Polsko-Amerykańska Fundacja 
Wolności, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin, Związek Powiatów Polskich, Urząd 
Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Związek Województw RP, Polska Sieć Odnowy.
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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 gospodarczy, w tym 
rozwój przedsiębiorczości

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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262,00 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) 104 896,75 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 21 388,00 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 83 508,75 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: 0,00 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 104 634,75 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 4 128,90 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -43 357,08 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 0,00 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: 150 476,33 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

17 259,10 zł 0,00 zł

126 865,83 zł 0,00 zł

0,00 zł

328,77 zł

4 242,63 zł

1 780,00 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

0,00 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)

0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,50 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)

0,00 etatów

12 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

24 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 76 232,00 zł

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

76 232,00 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)  

529,39 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

0,00 zł

0,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 76 232,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 71 592,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 4 640,00 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)

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

9 160,00 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

GRAŻYNA SĘDZIAK - DYREKTOR 
BIURA Data wypełnienia sprawozdania

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2022-08-16
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