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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 
 Zarządu  KTPS w  2017 roku. 

 
  

• KTPS  zostało zarejestrowane 14 maja 1990 r.  
• Od lutego 2006 roku posiadamy  status Organizacji Pożytku Publicznego. 
• Towarzystwo   liczy  obecnie 46  członków zwyczajnych oraz siedmiu członków  

honorowych są to : 
 p. Teresa  Radowicz-  malarka,  rodowita  Kórniczanka, mieszkanka Poznania 
 p. p. Barbara i Tomasz Sadowscy - założyciele poznańskiej Fundacji „Barka” 
 p. Joanna Jaśkowiak- notariusz  w Kórniku,  
 p. Lucjana Kuźnicka -Tylenda  prezes zarządu  TFP Dziećmierowo  
 p. p. Maria i Wojciech Przychodzcy- Firma „Anmed” WCZL w Kórniku. 
 
    Zarząd KTPS  pracował  w składzie : 
1.Krystyna Janicka - przewodnicząca  
2.Hanna Straus – zastępca przew. 
3.Eugenia Marciniak-skarbnik, 
4. Małgorzata Smolarkiewicz- Maliszewska – sekretarz  
5. Ewa  Soczyńska –członek zarządu  
6.Szczepan Antkowiak- członek   
7. Roman Czechoski –członek.  
 
     Komisja Rewizyjna pracowała w składzie:  
 Adam Lewandowski-  przewodniczący,  
 Anna Nowaczyk, Ewa Szybiak-Lewandowska i Leszek Orlewicz - członkowie. 
  Zarząd i Komisja Rewizyjna KTPS  pracują  nieodpłatnie.  
  Siedziba KTPS mieści się w bnińskim ratuszu, lokal zajmujemy na zasadzie użyczenia. 
 
W okresie sprawozdawczym Zarząd zebrał się na 8 posiedzeniach, podjął 6 uchwał w sprawie  
wydatkowania środków  na sfinansowanie następujących zadań:  

1. pomoc finansowa  na leczenie podopiecznych z gminy Kórnik,   
      2. organizacja kampanii dla  zbiórki  1 % podatku,  
      3. złożenia ofert w  konkursie na realizację zadań własnych  gminy, 
      4. zorganizowania  spotkania  gwiazdkowego  dla dzieci, 
      5. zorganizowania  26  Finału  WOŚP w Kórniku, 
      6. zorganizowania kolonii letniej. 
        Wszystkie decyzje dotyczące  wydatkowania środków  Zarząd podejmuje kolegialnie. 
  
Podstawowym celem statutowym  KTPS  jest niezależna pomoc społeczna osobom 
znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.  
  Realizując te cele KTPS może podejmować działania w zakresie:  
 a) działalności charytatywnej,  
 b) pomocy społecznej,  
 c) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych    
wykluczeniem społecznym,  
 d) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,  



 e) nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 
 f) wypoczynku dzieci i młodzieży, 
 g) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,  
 h) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 
 i)  turystyki i krajoznawstwa,  
 j) działalności na rzecz integracji europejskiej, 
 k) promocji i organizacji wolontariatu, 
 l)  ochrony i promocji zdrowia. 
 
              W związku z  w/w celami  w roku 2017 KTPS zrealizował   następujące zadania : 
 

      W zakresie edukacji  i opieki wychowawczej  
                    Jak co roku zorganizowaliśmy  kolonię letnią  dla dzieci 
                    oraz spotkanie  gwiazdkowe dla uczniów ze  szkół podstawowych a także  
                    zakupiono artykuły szkolne dla kilku uczniów. 
         W zakresie pomocy  prawnej i  psychologicznej 
                    Pomagaliśmy w załatwieniu różnych spraw urzędowych i sądowych 

m.in. sporządzono wnioski do burmistrza o przydział mieszkania, załatwiliśmy   
sprawę w ZUS osobie, która przez swoją nieporadność nie otrzymywała 
emerytury. Zaprzyjaźniona księgowa rozliczała PIT-y, a nasza koleżanka 
psycholog udzieliła  porad osobom, które się do niej zgłaszały ze swoimi 
problemami. 

    W zakresie pomocy medycznej i rehabilitacji  
zakupiono  leki dla  przewlekle chorych i  
opłacono rehabilitację dla kilku osób z  niepełnosprawnościami, 
dofinansowano  trzem osobom wyjazdy do  sanatorium,   
kontynuowano odwiedzanie w domu  osób obłożnie chorych przez nasze 
wolontariuszki. 

   W zakresie   pomocy   rzeczowej 
                    udzielono pomocy w opłatach za czynsz i  media, 
                    zakupiono kilka ton węgla  na zimę,  
                    udzielono pomocy w postaci zaopatrzenia w odzież, meble, sprzęt AGD oraz  
                   współfinansowano  przystosowanie łazienki dla osoby niepełnosprawnej. 
 

Sprawozdanie finansowe 
 

Fundusze KTPS to: składki członkowskie, dotacje, darowizny, 1 % podatku od osób 
fizycznych i odsetki bankowe.   
 
Składki członkowskie  w roku 2017             
 wyniosły   430,-zł 
 Wysokość składki członkowskiej wynosi 20 zł rocznie, renciści i emeryci płacą 50 % tej 
kwoty, czyli 10 zł .Członkowie honorowi są zwolnieni z płacenia składek. 
 
Dotacje w 2017 r.  otrzymaliśmy dwie - łączna kwota to  28.000,- zł 
 Pieniądze te, zgodnie z umową,  zostały wykorzystane  na zorganizowanie kolonii letniej 
oraz  na  pomoc  dla rodzin będących w potrzebie.  
 



Darowizny to największa część przychodów w 2017 roku.  Była to kwota 153.486,79  zł 
Wpływy z tyt. 1 %   to kwota 48.854,80,-zł   pieniądze te w większości przekazane  są przez 
podatników  na rzecz konkretnych   podopiecznych, w roku 2017  zbieraliśmy dla dziewięciu  
naszych  podopiecznych.  
Odsetki bankowe od lokat w 2017 r wyniosły 192,36 zł   
KTPS posiada rachunki złotowy i walutowy  w Banku Spółdzielczym w Kórniku. 
KTPS nie udziela pożyczek i nie udzieliło poręczeń.  
Sprawozdania finansowe i merytoryczne składa do Ministerstwa Rodziny Pracy  i Polityki 
Społecznej. 
Zeznanie podatkowe CIT 8 i CIT O składa w I  Urzędzie Skarbowym w Poznaniu. 
 
 
          PRZYCHODY   KTPS  w roku 2017  wyniosły łącznie  230.963,95 zł  były  to: 
 

1.składki członkowskie                                                     430.00 zł            0,19 % 
          2.dotacje                                                                       28.000.00 zł          12.15 %   
          3.darowizny                                                                153.486,79 zł          66,38  %    
          4. zbiórka  1 %  dla  OPP                                              48.854,80 zł            2,19 % 
          5. odsetki bankowe                                                             192,36 zł            0,09 % 
                                                                           razem         230.963,95 zł          100 % 
 
          WYDATKI  
 
  KTPS  w roku  2017 wydatkowało   184.653,05 zł    z podziałem na : 
 
1. pomoc rzeczową,                                                    26.647,94- zł                   14,44 %           
2. leczenie i rehabilitację,                                          75.238,61,- zł                    40,75 %    
3.  koszty dz. statutowej / w tym kolonie /,               53.636,23  zł                     29,05 %        
4. koszty administracyjne,                                           3.037,55,-zł                      1,64 % 
5. koszty imprez,                                                        16.615,99 zł                       9,00 % 
6. usługi,                                                                       1.982,73 zł                       1,07 % 
7. umowy zlecenia                                               7.494,00 zł                     4,05 % 
                                                          
                                                          razem    184.653,05 zł                         100 %  
 
Omówienie najważniejszych zadań realizowanych w roku 2017 r 
 
 Zbiórki publiczne i zbiórka   1 %    
Kampanię dotyczącą zbiórki 1% prowadzimy wykorzystując dostępne nam media : prasę 
lokalną, stronę internetową, reklamę w autobusach Kombusu oraz  ulotki informacyjne. 
W roku 2017 dla naszych podopiecznych podatnicy przekazali 48.854,80 zł - zł  jest to mniej  
jak w roku ubiegłym o ponad 15.000 zł.  Zbiórka prowadzona była dla ośmiu podopiecznych. 
Dziękujemy ofiarodawcom i prosimy wszystkich, szczególnie Kórniczan do tego odpisu, 
gdyż te pieniądze trafią głównie  dla  potrzebujących mieszkańców gminy. 
 Jak co roku  dochód z  Królewskiego Balu  Bractwa Kurkowego jest przeznaczany dla   
naszych podopiecznych. Wobec tego w tym roku  otrzymaliśmy kwotę 3.090 zł na leczenie 
sióstr bliźniaczek  chorych na cukrzycę, Kasi i Małgosi z  Czmonia. 
Ponad to zbieraliśmy  pieniądze dla Zbyszka, Sylwii, Tomka, Kamila, Stasia, Tobiasza i 
Piotra.  Dla Tobiasza w czerwcu ubr. Prowadzona była  zbiórka podczas wielkiego 
grillowania na Błoniach zebrano wówczas 7.571,45 zł pieniądze te pozwoliły przez 10 
miesięcy opłacać  rehabilitację chłopca. 



Nasze Towarzystwo regularnie wspierało leczenie i rehabilitację 20 osób. Finansujemy lub 
współfinansujemy:  ćwiczenia   usprawniające, turnusy rehabilitacyjne, zakup  sprzętu 
ortopedycznego, leków i artykułów  higienicznych dla obłożnie chorych. 
 POMOC RZECZOWA   
W gminie  przybywa mieszkańców, a więc i  rodzin borykających się z różnymi problemami. 
Niepełnosprawność, długotrwała  choroba, nieporadność życiowa, alkoholizm,   przemoc w 
rodzinie i bieda, to główne powody trudności życiowych naszych podopiecznych. Rodziny o 
niskim dochodzie  mają problemy z zapłatą  za prąd, gaz i  wodę, proszą o  zakup opału na 
zimę.  W związku z tym w roku 2017  zakupiliśmy 6 ton węgla, opłaciliśmy  kilkadziesiąt 
faktur  za energię elektryczną ,gaz i wodę. Przez 8 miesięcy opłacaliśmy  zakup żywności 
samotnej kobiecie  wychowującej dzieci. Dzięki staraniom rzecznika osób niepełnosprawnych 
oraz naszym, inwalida z Robakowa  doczekał się remontu łazienki która została  dostosowana 
do jego potrzeb.  
Kolonie    LATO  2017 r. 
 Ubiegłoroczne wakacje spędzaliśmy w Ośrodku Wczasowym  Jodełka w Zawoi 
województwo małopolskie kilka km od granicy ze Słowacją. Pojechała grupa 50 uczestników 
pod opieką  kierowniczki pani Ireny Żyto. W czasie dwutygodniowego turnusu koloniści 
zwiedzili  najważniejsze zabytki województwa  małopolskiego. Wybraliśmy się też  na cały 
dzień do Słowacji. Dzięki temu, że mieliśmy ze sobą autokar przejechaliśmy około 2000 
kilometrów  zwiedzając mniejsze i większe miasta oraz okoliczne  pasma górskie.   
Całkowity koszt  zadania  wyniósł  52.830,-  zł   
W imieniu  kolonistów dziękujemy  za wsparcie finansowe  wszystkim osobom i instytucjom 
dzięki którym możemy  organizować wakacje dla dzieci. 
  Gwiazdka  2017 r 
  Odbyła się 19 grudnia  w strażnicy OSP w Kórniku . Zaprosiliśmy dzieci z SP nr 1 i SP nr 2 
razem - 50 dzieci. Pan Leszek Orlewicz jak co roku udostępnia nam sale. Pan Artur Hoffmann 
zabezpieczył  nagłośnienie. Spotkania przy choince wpisały się na stałe w kalendarz imprez 
organizowanych przez nasze Towarzystwo a to  dzięki hojności państwa Marii i Wojciecha 
Przychodzkich do których dołączył kilka lat temu  pan Witold z Borówca. Dzieci dobrze się 
bawią, jest wesoło i słodko, na stołach do wyboru różne  ciasta i owoce.  
Na koniec spotkania  św. Mikołaj wręcza  każdemu dziecku bogatą  paczkę świąteczną. 
Dziękujemy   fundatorom   za  28  uroczystych i słodkich spotkań  przy choince. 
WOŚP w Kórniku organizowaliśmy po raz 13 !  
Zebrano 143.640,75 zł + 2 pary złotych kolczyków. W puszki zbierało 120 wolontariuszy. 
Orkiestra zagrała na dwóch scenach, w kórnickiej Oazie oraz na scenie w Szczytnikach. 
Najwięcej emocji jak zwykle wzbudziły licytacje złotego serduszka, w Kórniku licytujący 
zapłacił  20 tyś zł w Szczytnikach 3 tyś zł. Dziękujemy za współpracę: Przyjaciołom 
Orkiestry, Sponsorom, Darczyńcom, Wolontariuszom i mieszkańcom gminy za hojność  i 
wspaniałą atmosferę jaka nam towarzyszyła w trakcie przygotowań i podczas Finału. 
Praca nas wszystkich  na rzecz  Fundacji została doceniona przez Jurka Owsiaka i sztab 
kórnicki został wyróżniony Medalem 25- Lecia WOŚP.  
KTPS wspiera różne  lokalne inicjatywy. Współpracujemy ze  szkołami i organizacjami 
społecznymi z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Mosinie - Filia Kórnik z 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kórniku ze Stowarzyszeniem  Instytut Zachodni, należymy 
do sieci  „Działamy Razem”    
 Z radością pragnę poinformować że:  
 na wniosek Zarządu  KTPS starosta poznański pan Jan Grabkowski wyróżnił p. Krystynę 
Antkowiak   statuetką Wolontariusza Roku. Uroczysta Gala Wolontariatu odbyła się w 
Poznaniu. Pani Krystyna otrzymała to wyróżnienie w podziękowaniu za  13 letnią pracę na 



rzecz Finałów WOŚP, organizuje i kieruje  pracą  harcerzy,  którzy przeliczają   pieniądze z 
puszek wolontariuszy. 
 Za kolejny rok dobrej współpracy składam  podziękowania członkom KTPS oraz 
współpracującym z nami, wszystkim  wspaniałym i wrażliwym osobom.  
Dziękuję podatnikom za odpis  1 %  a także  zaangażowanym w organizację naszych  imprez 
służbom mundurowym. 
Dziękuję podopiecznym za zaufanie jakim nas obdarzają. 
  
                                                             Krystyna Janicka- Przewodnicząca Zarządu KTPS. 
 
                                                                                       
                                                                 
 
   
 


