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Data zamieszczenia sprawozdania 2018-07-06

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 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

Stanisław Lawera Zastępca Prezesa TAK

Feliks Januchta Zastępca Prezesa TAK

Barbara Czachura Wiceprezes TAK

Sławomir Królak Skarbnik TAK

Stanisław Kaszyk Sekretarz TAK

Grażyna Jałgos-Dębska Członek TAK

Alfred Frydrychowicz Członek TAK

Adam Radłowski Członek TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

KRAJOWE STOWARZYSZENIE SOŁTYSÓW
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Waldemar Małaczyński Przewodniczący TAK

Zbigniew Micał Zastępca 
Przewodniczącego

TAK

Wincenty Pawelczyk Sekretarz TAK

Grażyna Waszczak Członek TAK

Edward Jednoszewski Członek TAK
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Celem statutowym Stowarzyszenia jest realizacja zadań publicznych w 
zakresie:
1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
1a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 
1 b) 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. Stowarzyszenie osiąga swoje cele w szczególności poprzez: 
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.
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10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

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. Reprezentowanie członków wobec organów i instytucji centralnych i na 
forum międzynarodowym.
8. Organizowanie działań międzystowarzyszeniowych o zasięgu krajowym 
i regionalnym, w tym konferencji, zjazdów, seminariów, szkoleń, 
warsztatów i konkursów.
9. Współdziałanie z organami samorządowymi oraz państwowymi i innymi 
organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami, w tym jednostkami 
zaplecza naukowo-badawczego i dydaktycznego ruchu samorządowego.
10. Prowadzenie działalności wydawniczej i kolportażowej w zakresie 
publikacji 
specjalistycznych, propagowania doświadczeń i opinii sfederowanych 
stowarzyszeń, opracowań własnych i innych.
11. Propagowanie, wspomaganie i prowadzenie działalności szkoleniowej i 
edukacyjnej w zakresie wiedzy samorządowej i obywatelskiej środowisk 
wiejskich, w szczególności w kontekście regulacji prawnych wynikających z 
członkostwa w Unii Europejskiej.
12. 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.
13. Formułowanie zaleceń  wobec członków Stowarzyszenia istotnych z 
punktu widzenia realizacji celów statutowych.
14. Podejmowanie doradztwa społeczno-prawnego w sprawach 
prawidłowego funkcjonowania organów sołectwa, a w szczególności 
sołtysów jako organów wykonawczych wsi, zebrań wiejskich jako organów 
uchwałodawczych wsi oraz rad sołeckich jako organów pomocniczych 
sołtysów.
15. Organizowanie pomocy fachowej sołtysom w szczególności w takich 
kwestiach  jak:
• tworzenie jednostek pomocniczych gmin,
• sposobu prowadzenia konsultacji z mieszkańcami,
• zasad opracowywania planów oraz programów rozwoju gospodarki 
sołeckiej,
• prawidłowych form oraz metod zarządzania, korzystania oraz 
rozporządzania dochodami z mienia komunalnego w zakresie określonym 
w statutach oraz korzystania ze środków z funduszu sołeckiego oraz 
innych możliwości wsparcia dla sołectw,
• optymalnych sposobów samodzielności działania względem 
przysługującego sołectwom mienia.
16. Inicjowanie i podejmowanie czynności zapewniających stałe 
doskonalenie organizacji działań międzystowarzyszeniowych w zakresie 
kultury fizycznej, sportu na wsi, działalności kulturalnej, integracji 
społecznej oraz ochrony środowiska naturalnego.
17. 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 
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odnoszących się do poprawy warunków pracy sołtysów w środowisku 
lokalnym w celu zwiększenia jej efektywności.
18. Podejmowanie wyróżnień społecznych dla sołtysów mających 
szczególnie dodatnie wyniki pracy.
19. Opiniowanie projektów przepisów prawnych oddziałujących na 
poziom i efektywność społeczno–kulturalnych jak i gospodarczych 
warunków życia mieszkańców.
20. Wypracowanie opinii i przekazywanie informacji dotyczących  
gospodarki finansów i ustawodawstwa.
21. Rozwijanie współpracy i kontaktów między społecznościami lokalnymi 
w kraju i za granicą a ich reprezentantami w ciałach przedstawicielskich.
22. Wspieranie lub popieranie kandydatów do organów 
przedstawicielskich.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Konferencja w Senacie pn. „Kierunki zmian statusu prawnego sołectwa”
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów zorganizowało w Senacie przy współpracy Senacką Komisją 
Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej konferencję pn. „Kierunki zmian statusu 
prawnego sołectwa”. KSS reprezentował I. Niewiarowski, udział w spotkaniu  wzięła udział liczna 
reprezentacja stowarzyszeń członkowskich KSS. Analizując status prawny sołectwa w kontekście 
podmiotowości prawnej gminy dr Edyta Hadrowicz, adiunkt i wykładowca akademicki, doradca prawny 
i ekspert OFOP, postulowała upodmiotowienie sołectwa, które obecnie nie ma prawnej odrębności i nie 
dysponuje władztwem publicznym. Dr Rafał Trykozko w swoim wystąpieniu skupił się statusie prawno-
finansowym sołectwa. Sędzia Wiesław Kozielewicz odniósł się do kwestii naruszenia prawa podczas 
wyborów sołeckich.  Leszek Świętalski podkreślił, że często samorząd zamyka się na poziomie gmin 
wiejskich, a zapomina o sołectwie. Natomiast Dr Jarosław Zbieranek omówił problemy sołeckie 
poruszane w pismach do biura RPO. Pokłosiem spotkania było opracowanie i wydanie publikacji 
pokonferencyjnej.

XXII Gala Konkursu HIT Gospodarczo-Samorządowy Regionu 2016
Podczas XXII Gali Konkursu HIT Gospodarczo-Samorządowy Regionu 2016, Koło Gminne 
Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów z Kawęczyna otrzymało  wyróżnienie tytuł  Złoty HIT 2016 za 
projekt „25 lat działalności Gminnego Koła Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów w Kawęczynie 
jako przykład wsparcia rozwoju lokalnych społeczności”.

Ogólnopolska konferencja naukowa z okazji Dnia Sołtysa pn. „Fundusz sołecki jako instrument rozwoju 
lokalnego” (Konstancin Jeziorna)
Rozmowom na najważniejsze dla lokalnych społeczności tematy oraz podkreśleniu roli sołtysów, a także 
ich wkładu w rozwój polskiej wsi – temu służyła ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Fundusz 
Sołecki jako instrument rozwoju lokalnego” zorganizowana przez Stowarzyszenie Sołtysi Mazowsza oraz 
gminę Konstancin-Jeziorna. Składała się z 3 sesji: praktycznej, naukowej i dyskusyjnej. Marszałek Adam 
Struzik przedstawił perspektywę wsparcia unijnego po roku 2020 – Politykę Spójności i Wspólną 
Politykę Rolną. Najaktywniejsi sołtysi ze Śląska, Mazowsza i województwa świętokrzyskiego 
opowiedzieli o niekonwencjonalnych działaniach podejmowanych 
w swoich sołectwach. Ekonomiści ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie mówili o różnych 
instrumentach rozwoju lokalnego, funduszach – partycypacyjnym i sołeckim oraz podatku katastralnym 
jako potencjalnym źródle rozwoju lokalnego. 
W dyskusji wzięło udział 150 najaktywniejszych sołtysów z całej Polski, a także posłowie, ministrowie, 
dziennikarze, włodarze gmin, działacze samorządowi oraz radni. Dyrektor KSS Grzegorz Siwiński 
dokonał analizy i podsumowania funkcjonowania funduszu sołeckiego.
W kwietniu członkowie zarządu Stowarzyszenia Sołtysi Mazowsza uczestniczyli 
w  imieninowym spotkaniu z ministrem Ryszardem Zarudzkim (MRiRW). Podziękowali za udział w 
konferencji naukowej zorganizowanej z okazji Dnia Sołtysa oraz omówili szanse i możliwości dalszej 
współpracy. 

Obchody 20 – lecia Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego
Inauguracja jubileuszowych obchodów 20 – lecia Stowarzyszenia Sołtysów Województwa 
Wielkopolskiego miała miejsce w Kórniku. Następnie uroczystości były kontynuowane w Wysocku 
Wielkim, w Mszczyszynie i  w Opatówku podczas spotkania Sołtysów Powiatu Kaliskiego. Zakończenie 
uroczystości nastąpiło w Gostyniu, podczas Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia.
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Maróz 2017 
ZANIM BĘDZIE ZA PÓŹNO – pod takim hasłem odbyło się tegoroczne spotkanie organizacji działających 
na obszarach wiejskich w Marózie. Jego uczestnicy poznali procedury i narzędzia, za pomocą których 
mogą wyrazić swój głos, tak aby ich interesy zostały uwzględnione w lokalnym prawie i decyzjach 
samorządu. Dowiedzieli się, jak współdziałać, by ich lokalna przestrzeń była zgodna z ich marzeniami, 
by byli w niej gospodarzami i decydowali o jej kształcie. 

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów rośnie w siłę – kolejne stowarzyszenie członkowskie zarejestrowane.
Sołtysi z Warmii i Mazur założyli stowarzyszenie. Jego prezesem został Zbigniew Cieśla - sołtys 
Aniołowa. Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Sołtysów ma doradzać w sprawach dotyczących 
polskiej wsi. Stowarzyszenie sołtysów na Warmii i Mazurach założyli sołtysi z powiatu elbląskiego, 
braniewskiego 
i lidzbarskiego. Deklarację założenia stowarzyszenia i chęć poszerzenia struktur KSS sołtysi wyrazili 
podczas j konferencji pn. „Porozmawiajmy z Sołtysami”, która odbyła się  4 kwietnia 2017 r. w Elblągu.

Forum Praktyków Partycypacji w Lublinie
W dniach 5-6 czerwca odbyła się 4. edycja Forum Praktyków Partycypacji, czyli 2-dniowe wydarzenia 
mające na celu wymianę doświadczeń między osobami na co dzień zajmującymi się procesami 
włączania mieszkańców w procesy podejmowania decyzji. Uczestnicy wydarzenia zastanawiali się 
podczas dyskusji, paneli wymiany doświadczeń co zrobić, by procesy partycypacyjne były jak najlepsze?  
(uczestnicy: Grażyna Jałgos-Dębska, Grzegorz Siwiński). Grażyna Jałgos-Dębska poprowadziła sesję 
dyskusyjną: Fundusz sołecki - szansa czy pułapka partycypacji?

Finał konkursu „SOŁTYS ROKU 2017”
W Senacie wręczono nagrody laureatom 15. edycji konkursu „Sołtys Roku”, organizowanego przez 
redakcję „Gazety Sołeckiej” i Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów. Uroczystość poprzedziła konferencja 
„Aktywne sołectwa – obywatelskie społeczeństwo”, przygotowana przez organizatorów konkursu przy 
współpracy 
z Komisją Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisją Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Podczas konferencji Ilona Matysiak z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w 
Warszawie mówiła o sołeckiej aktywności z punktu widzenia socjologicznego. Przykłady dobrego 
funkcjonowania sołectw, m.in. dzięki współpracy z lokalnymi władzami samorządowymi, przedstawił 
burmistrz Gogolina Joachim Wojtala. Prezes Ireneusz Niewiarowski zwrócił uwagę, że w sołectwach 
może być wypracowywany cenny kapitał społeczny. Podsumowania 15. edycji konkursu „Sołtys Roku” 
dokonała Joanna Iwanicka, naczelna redaktor „Gazety Sołeckiej”. Tytuł Sołtysa Roku 2016 zdobyli: 
Franciszek Armatowski ze Szczodrowa w woj. pomorskim, Małgorzata Dąbrowska z Bończy w woj. 
mazowieckim, Dorota Domagała z Rogalinka w woj. wielkopolskim, Anna Fąfara z Brzeżanki w woj. 
podkarpackim, Beata Grzechnik z Woli Kamieńskiej w woj. warmińsko-mazurskim, Danuta Łukasiak z 
Jastrzębia w woj. opolskim, Michał Olejniczak z Siemczyna w woj. zachodniopomorskim, Joanna 
Pestkowska z Owiesna w woj. dolnośląskim, Grażyna Pietrak z Jastkowa w woj. lubelskim, Maria 
Ratyńska z Zastania  w woj. zachodniopomorskim, Elżbieta Szumska z Ciemnoszyj w woj. podlaskim, 
Monika Wyrwał z Komornik w woj. świętokrzyskim. 

Forum cyfrowej wsi
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów zorganizowało panel podczas czerwcowego „Forum cyfrowej wsi" w 
Gdańsku. Paneliści prezentowali cyfrowe idee dla wsi i przedstawili dobre praktyki z ostatnich lat. W 
konferencji wzięli udział Patryk Węgierkiewicz, J. Piwowarski.
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów należy do szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych 
w Polsce. Prezes Ireneusz Niewiarowski wraz z Patrykiem Węgierkiewiczem uczestniczyli w konferencji 
pn. „Umiejętności cyfrowe 2017” w Warszawie.

Konferencja ,,Wiejska Polska”
Finał V edycji konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”
Finał kolejnej edycji konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” odbył się 9 lipca 2017 r. w Domu 
Pielgrzymka Arka w Licheniu, podczas corocznie organizowanej konferencji „Wiejska Polska”. Konkurs 
po raz piąty realizowany był przy współpracy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego. Celem 
konkursu jest promowanie najlepszych projektów służących aktywizacji lokalnej społeczności, 
sfinansowanych w sołectwach w ramach funduszu sołeckiego. Konkurs przyczynia się również do 
identyfikacji i promocji najbardziej aktywnych mieszkańców terenów wiejskich, którzy pracują na rzecz 
społeczności lokalnej oraz podniesienia świadomości i aktywizacji społeczności wiejskiej.
Konkurs skierowany był do sołectw z terenu województwa wielkopolskiego, które podejmują inicjatywy 
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z wykorzystaniem funduszu sołeckiego.
Realizowany był w II kategoriach:
I.     Najciekawszy projekt sfinansowany ze środków funduszu sołeckiego.
II.    Najaktywniejszy mieszkaniec wsi.

W kategorii I  - Najciekawszy projekt sfinansowany ze środków funduszu sołeckiego:
I miejsce zajął projekt pn.: „Kiermasz umiejętności, dziedzictwa i talentów”. Inicjatywę tą zrealizowali 
mieszkańcy sołectwa Spławie w gminie Golina.
Dyplom, statuetkę „Sołecka NIKE” oraz nagrodę finansową o wartości 4 300 zł przekazano członkom 
rady sołeckiej z  Panią Sołtys Anną Kapturską na czele, która przypomnijmy, za swoją działalność na 
rzecz sołectwa i mieszkańców otrzymała w zeszłorocznej edycji zaszczytne, pierwsze miejsce w 
kategorii Najaktywniejszy mieszkaniec wsi.
II miejsce przypadło w udziale sołectwu Wąchabno, w gminie Siedlec  za projekt pn.: „Powiększenie 
plaży w Wąchabnie, jako miejsca rekreacji mieszkańców sołectwa i okolic”. Dyplom i nagrodę w kwocie 
3 300 zł wręczono sołtysowi Panu Zdzisławowi Kasprzakowi.
III miejsce zajął projekt pn.: „Nasze miejsce na Bielawach” zrealizowany w sołectwie Modła w gminie 
Rzgów. Dyplom i nagrodę o wartości 2 300 zł przekazano sołtysowi Panu Andrzejowi Pawlickiemu i 
towarzyszącemu mu radnemu Grzegorzowi Gorzelańczykowi.
Dwa równorzędne wyróżnienia otrzymały projekty: „Święto Korbola” – ciekawe przedsięwzięcie z dynią 
w roli głównej, zrealizowane przez mieszkańców sołectwa Śródka w gminie Kleszczewo oraz projekt pn. 
„Budowa placu rekreacyjno- piknikowego w Siedlcu” sołectwa Siedlec w gminie Siedlec. Wsie również 
otrzymały nagrody finansowe o wartości 1 700 zł każda.
W kategorii II - Najaktywniejszy mieszkaniec wsi: 
I miejsce zajął Pan Stefan Miedziński, Lider Odnowy Wsi Pasierby w gminie Pępowo. Otrzymał on 
dyplom oraz nagrodę finansową o wartości 1 400 zł. Dodatkowo Pan Stefan otrzymał, jako dowód 
szczególnego uznania efektów aktywności społecznej, statuetkę „Sołecka Nike”.
II miejsce zajęła Pani Anna Stempin, sołtyska sołectwa Piaski w gminie Łęka Opatowska. Wartość jej 
nagrody finansowej wyniosła 1 200 zł.
III miejsce zajął Pan Radosław Kelm, sołtys sołectwa Kazimierz Biskupi w gminie Kazimierz Biskupi, 
któremu również wręczono dyplom i nagrodę finansową o wartości 1 100 zł.
Nagrody, dyplomy dla laureatów i podziękowania dla wszystkich sołectw, które wzięły udział w 
konkursie wręczył Pan Krzysztof Grabowski, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego oraz 
Ireneusz Niewiarowski, Prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów. Marszałek przekazał sołectwom 
słowa uznania i podziękowanie za wkład i zaangażowanie przy realizacji inicjatyw sołeckich, które służą 
aktywizacji mieszkańców wsi, wzajemnej współpracy i rozwojowi naszych małych ojczyzn.
Spotkanie było również okazją do uhonorowania Wójta Gminy Kawęczyn Pana Jana Nowaka Odznaką 
Honorową za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego , którą wręczył Wicemarszałek Krzysztof 
Grabowski. Natomiast Medalionem im. Dr Aleksandra Hrabiego Szembeka za działalność na Rzecz 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wielkopolskiej uhonorowano prezesa Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów 
Ireneusza Niewiarowskiego. Wręczył go Pan Piotr Walkowski, prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej i 
Jolanta Nawrocka, członek Zarządu WIR. 

XXV Jubileuszowa Pielgrzymka Sołtysów i Środowisk Wiejskich do Sanktuarium Matki Boskiej 
Licheńskiej
Jubileuszowa pielgrzymka, przypadająca w przededniu 50. rocznicy koronacji Cudownego Obrazu Matki 
Bożej Bolesnej, była doskonałą sposobnością do podziękowań za dotychczasowe spotkania i wspólne 
modlitwy. Na mszy świętej w Sanktuarium Matki Bolesnej w Licheniu, sołtysi i mieszkańcy wsi z całego 
kraju dziękowali licheńskiej Pani za liczne łaski jakie za jej pośrednictwem otrzymali i prosili o 
błogosławieństwo na dalsze lata pielgrzymowania. Przed rozpoczęciem Mszy Św. nastąpiło powitanie i 
przemarsz pocztów sztandarowych przedstawicieli sołtysów z całej Polski. Tradycyjnie jeszcze przed 
Mszą Św. miało miejsce wystąpienie Ireneusza Niewiarowskiego, Prezesa Krajowego Stowarzyszenia 
Sołtysów. Po nabożeństwie uczestnicy udali się złożyć kwiaty na grób śp. Biskupa Romana 
Andrzejewskiego, byłego Duszpasterza Rolników.
Z okazji jubileuszu Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów wydało broszurę podsumowującą dorobek 
dotychczasowych pielgrzymek pt.: „25 lat pielgrzymowania sołtysów i środowisk wiejskich do 
Sanktuarium Matki Bolesnej w Licheniu”.  

Specjalne wydanie miesięcznika „Gazeta Sołecka”
Organizacja przez KSS i WSS przy współpracy z „Przeglądem Konińskim” i Gminą Sompolno 
Wakacyjnego Pikniku Sołtysów. Wśród uczestników wydarzenia dystrybuowano opracowane wydanie 
specjalne miesięcznika „Gazeta Sołecka”. Tytuł „Najpopularniejszego Sołtysa Regionu Konińskiego 
2018”  otrzymała Pani Agnieszka Trawińska, sołectwo Zakrzewek, gmina Wierzbinek. 
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Opracowanie i wysyłka na zlecenie Instytutu Obywatelskiego „Leksykonu Dobrych Praktyk”
W okresie od maja  do sierpnia KSS prowadziło intensywne działania związane 
z pozyskaniem przykładów inicjatyw zrealizowanych na terenie kraju, w których fundusz sołecki był 
głównym lub jednym ze znaczących narzędzi pobudzania 
i organizowania aktywności mieszkańców. Przykłady zostały zamieszczone 
w Leksykonie Dobrych Praktyk. Przedsięwzięcia te, starannie wybrane 
i zweryfikowane, stanowią dobry przykład oraz inspirację dla innych społeczności lokalnych, które 
planują podjęcie podobnych przedsięwzięć w najbliższej przyszłości. 
Zamysłem wydawcy i autorów, poprzez ukazanie bardzo różnorodnych pomysłów na wykorzystanie 
funduszy sołeckich, było nie tylko zachęcanie do podejmowania podobnych działań, ale też 
uświadomienie, bogactwa możliwości powiększania kapitału społecznego. W publikacji znalazły się 
działania charakteryzujące się dobrym planowaniem, dużym zaangażowaniem mieszkańców wsi, 
a także wsparciem i partnerskim podejściem ze strony samorządów lokalnych. Opracowanie 
przygotowywane było na zlecenie Instytutu Obywatelskiego. Leksykon trafił bezpłatnie do ponad 40 
tysięcy sołtysów 
w Polsce. 

25-lecie Małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów
Sołtysi z całej Małopolski obchodzili swoje święto w Krakowie: uroczystość z udziałem zaproszonych 
gości rozpoczęła się mszą świętą w Bazylice Mariackiej, następnie goście przeszli przez krakowski Rynek 
do auli Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie prezes Małopolskiego Stowarzyszenia 
Sołtysów, pan Grzegorz Przybyło, wręczył podziękowania i pamiątkowe medale instytucjom oraz 
osobom zasłużonym dla rozwoju stowarzyszenia (uczestnik: prezes Ireneusz Niewiarowski).

Organizacja Konferencji „Wieś Polska – Wieś Innowacyjna”  podczas  TARGÓW POL-ECO-SYSTEM w 
Poznaniu (18 października 2017 r.)
Konferencja poświęcona była problemom utrzymania bioróżnorodności obszarów wiejskich, edukacji 
ekologicznej i cyfryzacji wsi.
Podczas konferencji Wieś Polska-Wieś Innowacyjna rozstrzygnięto konkurs na najlepszą wiejską stronę 
internetową „Sołectw@ w sieci. Konkurs miał charakter otwarty. Mogły w nim wziąć udział wszystkie 
zainteresowane osoby, które są autorami wiejskich stron internetowych, czyli stron sołectw lub wsi. 
Projekty można było realizować i zgłaszać zarówno indywidualnie, jak i zespołowo. Oceny zostały 
przyznane przez każdego z jurorów na podstawie ich unikalnych i różnorodnych perspektyw. 
Konferencja i konkurs odbyły się pod patronatem Ministra Cyfryzacji Anny Streżyńskiej, którą 
reprezentował Sekretarz Stanu Marek Zagórski. 
Zwycięzcy w kategorii stron indywidualnych 
I miejsce www.niedary.pl (administrator: Jerzy Lewandowski, gmina Zawonia)
II miejsce www.krempna4u.pl (administrator: Adrian Farbaniec, gmina Krempna)
III miejsce www.dulowa.pl (administrator: Łukasz Smółka, gmina Trzebinia)
W kategorii najlepszej strony na portalu www.naszawioska zwyciężyła strona 
www.mnichow.naszawioska.pl prowadzona przez panią Halinę Myślińska-Kuśmierz z gminy Jędrzejów.

Obchody 25-lecia „Gazety Sołeckiej” podczas Centralnych Tragów Rolniczych w Nadarzynie.
Rozpoczynając konferencję ,,Wiejska Polska – wyzwania na następne 25 lat” Krzysztof Jurgiel, minister 
rolnictwa i rozwoju wsi podkreślił wielką rolę Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów w wspieraniu działań 
sołtysów i środowisk wiejskich. Ireneusz Niewiarowski, prezes KSS omawiając ,,Lepsze prawo dla 
samorządu pomocniczego” odniósł się do pierwszych prac związanych z ochroną prawną sołtysa. 
Omówił również szereg późniejszych działań KSS, aby dojść do jednego z najważniejszych sukcesów czyli 
powstania Funduszu Sołeckiego. Dr. Piotr Matczak z Zakładu Badań Społeczności Lokalnych i 
Regionalnych omówił zmianę społeczną na wsi wczoraj i dziś. Kwestie związane z Unią Europejską 
przedstawił członek Rady Programowej Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej prof. 
Walenty Poczta. 
Kolejnym prelegentem podczas konferencji był Hanna Marliere, szefowa Zespołu Doradztwa 
Środowiskowego Green Management Group Sp. z o.o., która odniosła się do wyzwań ekologicznych 
wsi.  Temat ,,Silne sołectwo – utopia czy realne możliwości”  omówił poseł Ryszard Wilczyński, twórca 
programu odnowy wsi w woj. opolskim. Senator Marian Poślednik opowiedział o inicjatywach Lokalnej 
Grupy Działania ,,Gościnna Wielkopolska”, która zrzesza 13 gmin. Konferencję zakończył panel 
dyskusyjny na temat Wiejska Polska za 25 lat. Redakcja „Gazety Sołeckiej” została m.in. uhonorowana 
przez marszałka województwa mazowieckiego 
i wielkopolskiego. Swoje życzenia przesłali również Bogdan Borusewicz, Wicemarszałek Senatu i Jerzy 
Buzek, europoseł. Życzenia złożył również Jerzy Stępień z Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz 
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Marek Prawda – dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Z tej okazji zostało 
opracowane wydanie specjalne miesięcznika „Gazeta Sołecka” wraz z dodatkiem pn.: „Przyjaciele 
Gazety Sołeckiej”. 
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów zorganizowało transport dla przedstawicieli środowisk wiejskich z 
całej Polski na CTR w Nadarzynie (44 autokary, 15 busów).
 
Organizacja małopolskiej edycji konkursu „Fundusz sołecki najlepsza inicjatywa” i ogłoszenie I edycji 
ogólnopolskiego tegoż konkursu 
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego 
przeprowadziło dla sołectw z terenu województwa małopolskiego edycję wojewódzką konkursu 
„Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”. Był on realizowany pod honorowym patronatem Pana Jacka 
Krupy - Marszałka Województwa Małopolskiego. Wyłoniono laureatów i przekazano nagrody (I miejsce 
sołectwo zajęło sołectwo Chrząstowice, gmina Wolbrom, II miejsce sołectwo Malec, gmina Kęty, III 
miejsce sołectwo Moszczenica, gmina Bochnia).
Ogłoszona została I ogólnopolska edycja tegoż konkursu. Nabór wniosków trwał do 10 stycznia 2018 r. 
Następnie eksperci z ramienia KSS dokonali oceny formalnej i merytorycznej blisko 100 zgłoszonych 
inicjatyw. Był to pierwszy etap oceny. Na podstawie przyznanej punktacji wyłonione zostały zwycięskie 
inicjatywy – laureaci  z każdego województwa. W kolejnym etapie Komisja konkursu, w skład której 
weszli eksperci KSS i przedstawiciele Urzędów Marszałkowskich, dokonała oceny szczęśliwej 15-stki 
laureatów wojewódzkich i wyłoniła zwycięzców. Oficjalne ogłoszenie wyników i wręczenie nagród 
laureatom nastąpiło podczas naukowej konferencji z okazji Dnia Sołtysa pn.: „Niepodległa i inspirująca 
wieś polska…” zorganizowanej  przez Stowarzyszenie Sołtysi Mazowsza i Gminę Nadarzyn we 
współpracy z Krajowym Stowarzyszeniem Sołtysów w dniu 9 marca 2018 r. w Nadarzynie.

2.  Zrealizowane przez KSS projekty/granty:

Projekt „Rozsmakowani w kulturze”

Zleceniodawca: Ministerstwo Rodziny, Pracy  i Polityki Społecznej, Rządowy Program na Rzecz 
Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.
Termin realizacji: 1 marca 2017 r. - 31 grudnia 2017 r. 
Gminy objęte projektem: Kawęczyn, Rzgów.
Uczestnicy bezpośredni: osoby  w wieku 60+, w sumie 41 osób.
Cel projektu:
Kształcenie potrzeb i zainteresowań kulturalnych osób w wieku 60+ poprzez stworzenie możliwości 
różnorodnych w treści i formie doświadczeń i kontaktów 
z kulturą (głównie edukacyjnych i artystycznych), ale także dostarczanie wzorów takich kontaktów 
podejmowanych przez konkretne osoby i środowiska. 
Działania:
1.  Organizacja i przeprowadzenie cyklu 4 warsztatów integracyjno-rozwojowych.
2.  Organizacja i przeprowadzenie cyklu 16 warsztatów wokalnych. 
3.  Organizacja 8 zajęć z rękodziełem.
4.  Organizacja 3 wyjazdowych spotkań z kulturą „Rozsmakowani w kulturze” oraz wyjazdu studyjnego 
„Podróże z Panem Tadeuszem”.
5.  Organizacja 4 spotkań z lokalną kulturą „Z kulturą za Pan Brat”.
6.  Organizacja 2 rajdów rowerowych „Z kulturą mi po drodze”
7.  Organizacja 2 Festiwali Kultury Lokalnej.

PROJEKT „KULTURA ŁĄCZY POKOLENIA”

Darczyńca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Kultury.
Termin realizacji: 1 marca 2017 r. - 31 grudnia 2017 r. 
Teren objęty projektem: gmina Golina.
Uczestnicy bezpośredni: młodzież, dorośli, seniorzy, w sumie 32 osoby
Cel: rozwijanie kompetencji kulturalnych, społecznych, osobistych oraz pobudzanie kreatywności i 
ekspresji kulturalnej mieszkańców gminy Golina w powiecie konińskim (ze szczególnym 
uwzględnieniem młodzieży i seniorów) oraz stwarzanie przestrzeni do ich integracji z pozostałymi 
członkami małej ojczyzny na rzecz rozwoju i krzewienia lokalnej kultury.
Działania i rezultaty:
Wyłoniony w drodze rekrutacji międzypokoleniowy zespół uczestników uczestniczył 
w 2 warsztatach integracyjno-rozwojowych prowadzonych metodą dramy. która stwarza możliwość 
wchodzenia w role i świat fikcji w celu edukacyjnym. Krótka ale energetyczna i zaskakująca rozgrzewka 
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w postaci tego rodzaju spotkań to bardzo pożyteczne „ożywienie” (na początku przygody z projektem), 
po którym uczestnicy nie mogli się doczekać kolejnych zadań i wspólnej pracy podczas zaplanowanych 
serii   zajęć wokalnych. Dzięki tym zajęciom uczestnicy mogli zjednoczyć się poprzez śpiew, pokazać 
swoje możliwości i umiejętności wokalne. 
Uczestnicy „szlifowali” swój warsztat wokalny, rozwijając swoje pasje, bawiąc się znakomicie przy 
wykonywaniu wielu szlagierów, które złożyły się na bogaty repertuar nowo utworzonego zespołu 
wokalnego pn. „Wokaliza”. Jego dumą jest opracowana piosenka międzypokoleniowa pn.: „Moje 
miasto”, która „wyrosła” do rangi hymnu gminy. Jej słowa stanowią doskonałe odzwierciedlenie 
bogatej historii gminy Golina, jej mieszkańców i zasobów. Podkład muzyczny do tekstu został 
skomponowany przez trenera. 
Zorganizowany w dniu 3 grudnia 2017 r. Festiwal Kultury Lokalnej stanowił zwieńczenie 10-miesięcznej 
pracy międzypokoleniowej grupy z gminy Golina. Przed licznie zgromadzoną publicznością swój 
dorobek prezentowali zaproszeni przedstawiciele różnych grup wiekowych: ludowi artyści, 
rękodzielnicy, wokaliści, soliści oraz zespoły dziecięce i młodzieżowe, które uświetniły spotkanie 
przepięknie przygotowanym programem artystycznym. Przysłowiową wisienkę na torcie stanowił 
występ nowo powstałego w ramach projektu zespołu, który zaprezentował bogaty repertuar oraz 
napisany hymn Goliny, którego wykonanie zostało przyjęte gromkimi oklaskami. Przebojem okazała się 
również ciekawa muzyczna aranżacja utworu „Oczy zielone”. Gorące rytmy utworu porwały za serca 
przybyłych gości, którzy licznie włączyli się do wspólnego śpiewania, również pozostałych utworów. 

Posiedzenie Rady Krajowej, Drzonków 21- 22 lipca 2017 r.
Spotkanie odbyło się pod patronatem Pani Marszałek Elżbiety Anny Polak, która zaszczyciła swoją 
obecnością najpierw podczas konferencji prasowej a potem obrad. Na spotkaniu gościli również 
wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn, Stanisław Myśliwiec – prezes Lubuskiej Izby Rolniczej duszpasterz 
rolników ks. Paweł Mydłowski oraz gospodarze obiektu. O roli sołtysa na współczesnej wsi mówił 
Stanisław Myśliwiec – prezes Lubuskiej Izby Rolniczej. Po serdecznym powitaniu ze strony gości, obrady 
Zjazdu otworzył Prezes Ireneusz Niewiarowski. Delegaci spotkali się nie tylko po to aby dokonać 
zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Stowarzyszenia w 2016 r. ale 
przede wszystkim rozmawiać na tematy ważne dla wsi i jej mieszkańców, żeby szukać rozwiązań 
pojawiających się problemów i co najważniejsze wymieniać się doświadczeniem, szukać inspiracji, 
pomysłów na rozwój swoich małych ojczyzn. Ważnym punktem spotkania było przyjęcie w  struktury 
KSS nowego członka, zarejestrowane w marcu tego roku Stowarzyszenie Sołtysów Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego, na czele którego stanął niezwykle aktywny sołtys Aniołowa, Pan Zbigniew 
Cieśla. Podczas obrad Zarząd KSS  uzupełnił swój skład osobowy, nowym członkiem Komisji Rewizyjnej, 
został Pan Edward Jednoszewski. Członkowie Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego 
skierowali na ręce prezesa Niewiarowskiego i dyrektora biura Grzegorza Siwińskiego swoje wyrazy 
wdzięczności za wsparcie i pomoc w ciągu 20 lat funkcjonowania SSWW. Podziękowanie skierowano 
również pod adresem redaktor naczelnej „Gazety Sołeckiej”, pani Joanny Iwanickiej. O element 
integracyjno-edukacyjny zatroszczyła się Grażyna Jałgos-Dębska, prezes SSM, która ze swoimi 
przyjaciółmi sołtysami: Izą Filipowicz-Żaroń z Mazowsza, Dagmarą Rucińską z Wielkopolski i 
Krzysztofem Węgrzyniakiem z Lubelszczyzny, poprowadzili inspirujące warsztaty, o ciekawej tematyce. 
W drugi dzień Zjazdu poświęcony został prezentacji kierunków rozwoju województwa lubuskiego i 
działań podejmowanym przez Samorząd Województwa Lubuskiego, które  przedstawił pan Arkadiusz 
Dąbrowski, wicedyrektor Departamentu PROW. 

Obsługa stron internetowych:
www.kss.org.pl
www.funduszesoleckie.eu
www.facebook.com/kss

Publikacje wydane w 2017 r.:
- "Fundusz sołecki - leksykon dobrych praktyk"
- "25 lat pielgrzymowania sołtysów i środowisk wiejskich do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w 
Licheniu".
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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)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

3000

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność wspomagająca 
rozwój wspólnot i 
społeczności lokalnych

Reprezentowanie i 
obrona wspólnych 
społecznych i  
prawnych  interesów 
społeczności wiejskich i 
samorządów 
mieszkańców wsi. 
Współdziałanie z 
organizacjami, 
stowarzyszeniami, 
instytucjami oraz 
organami administracji 
rządowej w sprawach 
dotyczących rozwoju 
oraz doskonalenia 
samorządu 
terytorialnego. 
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). 
Organizowanie 
międzystowarzyszenio
wych działań 

94.99.Z

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

Druk: MPiPS 11
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dotyczących wspierania 
inicjatyw 
podejmowanych przez 
sołtysów i samorządy 
wiejskie na rzecz 
szeroko rozumianego 
rozwoju środowisk 
wiejskich. 
Reprezentowanie 
członków wobec 
organów i instytucji 
centralnych i na forum 
międzynarodowym.
Organizowanie działań 
międzystowarzyszenio
wych o zasięgu 
krajowym i 
regionalnym, w tym 
konferencji, zjazdów, 
seminariów, szkoleń, 
warsztatów i 
konkursów. 
Podejmowanie 
doradztwa społeczno-
prawnego w sprawach 
prawidłowego 
funkcjonowania 
organów sołectwa, a w 
szczególności sołtysów 
jako organów 
wykonawczych wsi, 
zebrań wiejskich jako 
organów 
uchwałodawczych wsi 
oraz rad sołeckich jako 
organów pomocniczych 
sołtysów.
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację 
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

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, 
pielęgnowania 
polskości oraz rozwoju  
świadomości 
narodowej, 
obywatelskiej i 
kulturowej.  
Propagowanie, 
wspomaganie i 
prowadzenie 
działalności 
promocyjnej, 
szkoleniowej i 
edukacyjnej w zakresie  
kultury fizycznej i 
sportu, środowiska 
naturalnego i rozwoju 
turystyki, równości 
praw kobiet i mężczyzn 
oraz osób zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym.

58.11.Z
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 231,217.41 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 231,217.41 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 0.00 zł

e) Pozostałe przychody 0.00 zł

0.00 zł

152,722.52 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 36,200.00 zł

0.00 zł

1,200.00 zł

35,000.00 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

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)

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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 549.20 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 152,722.52 zł
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2.4. Z innych źródeł 41,745.69 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 -4,607.92 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 312.23 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 200.00 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 236,825.33 zł 200.00 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

235,825.33 zł 200.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

1,000.00 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

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

0.00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

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

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

2.0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

2.0 etatów

21.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

32.00 osób prawnych

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł
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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)

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

2.00 osób

4.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 101,070.00 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

54,000.00 zł

54,000.00 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 47,070.00 zł

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

101,070.00 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 101,070.00 zł

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

0.00 zł

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

0.00 zł

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

0.00 zł

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

0.00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

366.20 zł

26.00 osób

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

21.00 osób

5.00 osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6
 miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

30.00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 20.00 osób

10.00 osóbb) inne osoby
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0.00 zł

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

0.00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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

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

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

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

0.00 zł

11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz 
wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

3,600.00 zł

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

1 "Rozsmakowani w kulturze" Kształcenie potrzeb i 
zainteresowań kulturalnych 
osób w wieku 60+ poprzez 
stworzenie możliwości 
różnorodnych w treści i formie 
doświadczeń i kontaktów 
z kulturą (głównie edukacyjnych 
i artystycznych), ale także 
dostarczanie wzorów takich 
kontaktów podejmowanych 
przez konkretne osoby i 
środowiska.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej, Rządowy 
Program na Rzecz Aktywności 
Społecznej Osób Starszych na lata 
2014-2020.

99,000.00 zł

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

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

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2 "Kultura łączy pokolenia" rozwijanie kompetencji 
kulturalnych, społecznych, 
osobistych oraz pobudzanie 
kreatywności i ekspresji 
kulturalnej mieszkańców gminy 
Golina w powiecie konińskim 
(ze szczególnym 
uwzględnieniem młodzieży i 
seniorów) oraz stwarzanie 
przestrzeni do ich integracji z 
pozostałymi członkami małej 
ojczyzny na rzecz rozwoju i 
krzewienia lokalnej kultury.

Samorząd Województwa 
Wielkopolskiego, Departament 
Kultury

20,000.00 zł

3 Konkurs "Fundusz sołecki - 
najlepsza inicjatywa" edycja 
małopolska

Celem konkursu jest 
promowanie najlepszych 
projektów służących aktywizacji 
lokalnej społeczności, 
sfinansowanych w sołectwach 
w ramach funduszu sołeckiego.

Urząd Marszałkowski Województwa 
Małopolskiego

10,000.00 zł

4 V edycja konkursu „Fundusz 
sołecki – najlepsza 
inicjatywa” skierowanego do 
sołectw z terenu 
województwa 
wielkopolskiego i 
konferencja finałowa

Promocja najlepszych 
projektów służących aktywizacji 
lokalnej społeczności, 
sfinansowanych w sołectwach 
w ramach funduszu sołeckiego 
oraz identyfikacja i promocji 
najbardziej aktywnych 
mieszkańców terenów 
wiejskich, którzy pracują na 
rzecz społeczności lokalnej oraz 
podniesienia świadomości i 
aktywizacji społeczności 
wiejskiej.

Samorząd Województwa 
Wielkopolskiego

23,722.52 zł
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4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

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

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Ireneusz Niewiarowski - prezes
Sławomir Królak - skarbnik Data wypełnienia sprawozdania
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