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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 

Z DZIAŁALNOŚCI W 2020 ROKU 

TOWARZYSTWA  

IM. KS. PIOTRA WAWRZYNIAKA 

W ŚREMIE 

1a.Dane rejestracyjne: 

Towarzystwo im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie, 

Adres: ul. Ks. P. Wawrzyniaka 3, 63-100 Śrem, Towarzystwo wpisane w dniu  

06-12-2001 r. do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000066331 

Numer statystyczny REGON Towarzystwa: 41 1432840 

Numer identyfikacji podatkowej NIP: 785-16-19-186 

Towarzystwo posiada status Organizacji Pożytku Publicznego ( OPP )  

Zarząd Towarzystwa Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie 

Paweł Wojna – Prezes Zarządu 

Danuta Wojciechowska – Członek Zarządu  (Skarbnik) 

Janusz Wojciechowski – Członek Zarządu (Sekretarz) 

Danuta Szafrańska – Członek Zarządu 

Paweł Fabisiak – Członek Zarządu 

1b. Cele statutowe Towarzystwa:      

1) krzewienie  idei  pracy  organicznej, 

2) prowadzenie  działalności  oświatowej  i kulturalnej  rozwijającej  idee Ks. 

Piotra  Wawrzyniaka, 

3) kultywowanie  pamięci  o Ks. Piotrze  Wawrzyniaku, jego  dokonaniach i 

zasługach, 

4) podejmowanie  działań  na rzecz pobudzania  świadomości  narodowej i   

patriotyzmu  lokalnego,  

5) wspieranie  inicjatyw  oświatowych i  kulturalnych podejmowanych  przez inne 

podmioty i  zgodnych  z  celami  Towarzystwa, 

6) udzielanie  wsparcia  dla  działań  podejmowanych w  celu  rozwoju  życia  

gospodarczego  i  społecznego, 

http://www.wawrzyniak.srem.pl/
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7) udzielanie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej 

sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób. 

2a. Informacje o działalności statutowej w 2019 roku  

1.     Kontynuowano przyznawanie stypendiów dla studentów z powiatu 

śremskiego. Towarzystwo ufundowało stypendia. Zarząd przyznał dwa 

stypendia w kwocie 400,00 zł miesięcznie począwszy od   miesiąca grudnia 

2020 do czerwca 2021. Stypendium otrzymała Pani Anna Wójcik i  Paweł 

Grzelak. 

2.      28  stycznia Zarząd Towarzystwa na swoim zebraniu postanowił przyjąć 

pana Andrzeja Warteckiego w poczet członków Towarzystwa im. Ks. Piotra 

Wawrzyniaka w Śremie. Omawiano również postępy w pracach nad 

monografią Towarzystwa. Przekazano tekst i zdjęcia  Bibliotece Publicznej. 

Podjęto rozmowy z Panią Marią Stefaniak nt. współpracy z Kołem Smoki. 

3.      02 czerwca Zarząd Towarzystwa omawiał propozycje zmian w Statucie. 

Ustalił termin i porządek  Walnego Zebrania sprawozdawczego Członków 

Towarzystwa.  

4.     Na kolejnym posiedzeniu Zarządu prezes P. Wojna  przedstawił relację z 

przebiegu uroczystości poświęcenia  odnowionej figury Chrystusa 

Ukrzyżowanego w Ostrowie. Prezes ukazał rolę i  udział Towarzystwa w tej 

inicjatywie, zapoznał również zebranych z historią  rodziny Piaseckich 

(fundatorów figury po II wojnie światowej) oraz przedstawił  postać Leona 

Piaseckiego – Salezjanina zasłużonego dla misji w Indiach. Przyjęto kolejne 

deklaracje o przyjęcie do Towarzystwa pań Marii Bychawskiej i  Karoliny 

Karolak. Po przedstawieniu i przegłosowaniu zostały przyjęte przez Zarząd. 

Prezes Wojna poinformował o planach udziału Towarzystwa w pracach nad 

odnowieniem kolejnych figur: w Szymanowie i w Psarskim. Poświęcenie  

odnowionej figury w Szymanowie planowane jest na maj 2021 roku, w 100-

lecie fundacji figury.  

5.     19 października 2020 na zebraniu Zarządu   Prezes Paweł Wojna 

poinformował, że prace nad monografią Towarzystwa     opóźniają się w 

związku ze zmianą w budżecie biblioteki, która współuczestniczy w 

wydaniu monografii Towarzystwa.   Pani Danuta Wojciechowska 

przedstawiła wnioski o stypendium na rok 2020/ 2021, Zarząd ustalił, że 

stypendia będą przyznane od miesiąca grudnia na następnym posiedzeniu 

Zarządu Towarzystwa.  Pani Danuta Płygawko została przyjęta w poczet 

członków Towarzystwa. 
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6.     Prezes Paweł Wojna poinformował, że trwają prace nad odnowieniem 

           figury w Szymanowie. Uzgodniono do jakich jednostek prawnych 

Towarzystwo zwróci się o pomoc finansowa niezbędną na odnowienie 

figury.  

 

Pani Danuta Wojciechowska przedstawiła wnioski o stypendium na rok 

2020/2021,  

 

       

7. Informacje o działalności Towarzystwa publikowano na stronie 

internetowej www.wawrzyniak.srem.pl.  

 

8. W 2020 r. Towarzystwo współpracowało z wieloma instytucjami, a w 

szczególności z: 

• Urzędem Miejskim w Śremie, 

• Urzędem Miasta i Gminy w Mogilnie, 

• Spółdzielczym Bankiem Ludowym im. Ks. P. Wawrzyniaka z 

siedzibą w Śremie,  

• Muzeum Śremskim, 

• Szkołą Podstawową nr 2 w Śremie, 

• Parafią p.w. N.M.P. Wniebowziętej w Śremie, 

• Śremskim Ośrodkiem Kultury, 

• Redakcją „Tygodnia Ziemi Śremskiej”, 

• Unią Gospodarczą Regionu Śremskiego, 

• Biblioteką Miejską w Śremie. 

 

9. Na koniec 2020 r. w skład Towarzystwa im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w 

Śremie wchodziło 30 osób.  

2b. Zmiany prawne w Towarzystwie w 2020 roku. – nie dotyczy 

3. Informacje o prowadzonej działalności gospodarczej – nie dotyczy 

4. Informacja wysokości uzyskanych przychodów w 2020 roku                                                             

    - Składki członkowskie                                                              3 380,00  zł.                                                

    - wpłaty 1 % podatku od osób fizycznych                                    971,40  zł.  

    - otrzymane darowizny od osób fizycznych                            12 000,00  zł. 

    - otrzymane darowizny od osób prawnych                              32 227,00  zł. 

 

http://www.wawrzyniak.srem.pl/
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5.  Informacja o poniesionych kosztach w 2020 roku na: 

     a) realizację celów statutowych                                               

         w tym: 

         - koszty działalności nieodpłatnej pożytku publicznego,       

  stypendia ufundowane dla studentów                                 5 600,00  zł. 

       - koszty odnowienia figury Ostrowo                                  19 993,00  zł. 

-  koszty odnowienia figury Szymanowo                              6 000,00  zł. 

- świadczenia niepieniężne                                                          76,03  zł.   

    b) administrację                                                                                 0,00 zł. 

    c) działalność gospodarczą                                                         nie dotyczy 

    d) pozostałe koszty                                                                          12,00 zł 

6. Pozostałe dane o: 

a) liczbie zatrudnionych : 

Towarzystwo nie zatrudnia pracowników.   

   b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłacanych przez Towarzystwo z   podziałem 

na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia , z wyodrębnieniem 

całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności 

gospodarczej – nie dotyczy. 

   c)  wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 

wypłaconego łącznie członkom Zarządu i innych organów Towarzystwa 

oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem 

na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia – nie dotyczy. 

   d)  wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia –  0,00 zł.                                                    

e) udzielonych przez Towarzystwo pożyczkach pieniężnych – nie dotyczy. 

f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku – 

nie dotyczy. 

g) Wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych 

akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek – nie 

dotyczy. 

h) Nabytych nieruchomościach – nie dotyczy. 

i) Pozostałe nabyte środki trwałe – nie dotyczy. 

j) Wartości aktywów i zobowiązań Towarzystwa ujętych we właściwych 

sprawozdaniach finansowych sporządzonych dla celów statystycznych: 

Aktywa wg stanu na 31.12.2020 r.                                         25 506,73 zł. 

Zobowiązania wg stanu na 31.12.2020 r.                                        0,00 zł     
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7. Dane o działalności zleconej organizacji przez podmioty państwowe i  

samorządowe: 

        W 2020  roku Towarzystwo nie realizowało umów ww. rodzaju. 

 

8. Informacja o rozliczeniach ciążących zobowiązaniach podatkowych. 

    Zobowiązania podatkowe na dzień 31.12.2020  roku nie wystąpiły 

Śrem, 22.06.2021 r.   

             Zarząd 

  Towarzystwa im. Ks. Piotra Wawrzyniaka  w Śremie 

 

 

1.Prezes Zarządu Paweł Wojna              ………………………...... 

                           

2.Skarbnik Zarządu Danuta Wojciechowska   …………………………… 

 

3.Sekretarz  Janusz Wojciechowski       …………………………… 

                        

4.Członek Zarządu Danuta Szafrańska     ……………………………      

              

5.Członek Zarządu Paweł Fabisiak              …………………………… 

 


