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Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2020

• 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 2021-10-14

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina ŁĄCK

Powiat PŁOCKI

Ulica BRZOZOWA Nr domu 1 Nr lokalu 

Miejscowość ŁĄCK Kod pocztowy 09-520 Poczta ŁĄCK Nr telefonu 242614054

Nr faksu 242614054 E-mail stowgmin@wp.pl Strona www www.pojezierzegostyninskie.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2002-05-23

2004-09-03

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 61034637300000 6. Numer KRS 0000114218

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

Jadczak Krzysztof 
Mieczysław

Członek Zarządu TAK

Białecki Zbigniew Przewodniczący Zarządu TAK

Kalinowski Paweł Członek Zarządu TAK

Krysiak Mirosław Jan Członek Zarządu TAK

Boruszewski Arkadiusz Członek Zarządu TAK

Stępniak Barbara Członek Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Kraśniewski Jan Paweł Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Żabka Joanna Członek 
KomisjiRewizyjnej

TAK

Kozłowski Jacek Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

STOWARZYSZENIE GMIN TURYSTYCZNYCH POJEZIERZA GOSTYNIŃSKIEGO
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. Współdziałanie na rzecz wspólnej realizacji zadań publicznych, w 
szczególności:
 rozwoju proekologicznej infrastruktury technicznej tzn. 
współuczestniczenie w gazyfikacji
gmin, wspólnej budowie systemu odbioru, gromadzenia i utylizacji 
odpadów komunalnych
itp. służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów racjonalnego 
zagospodarowania
turystycznego obrzeży jezior i terenów leśnych,
 opracowanie ekspertyz i analiz w zakresie zanieczyszczenia jezior 

Pojezierza
Gostynińskiego oraz przeprowadzenie rekultywacji jezior nadmiernie 
zanieczyszczonych,
 wspieranie bezpieczeństwa publicznego w okresie sezonu turystycznego 

na terenach
letniskowych,
 wypracowanie systemu edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży w 
szkołach oraz w ramach
tzw. promocyjnego programu ochrony lasów na terenie parku 
krajobrazowego.
2. Wspieranie i popularyzacja lokalnego ruchu turystycznego.
3. Poszukiwanie nowatorskich rozwiązań gospodarczych i ekologicznych 
oraz wykorzystanie
i promocja produktu turystycznego.
4. Reprezentowanie interesów Stowarzyszenia wobec władz.
5. Prowadzenie pełnej ewidencji obiektów turystycznych i 
gastronomicznych oraz podmiotów
gospodarczych działających na rzecz turystyki w poszczególnych gminach.
6. Koordynacja lokalnej bazy turystycznej oraz prowadzenie akcji 
promujących ruch turystyczny.
7. Rozwój informacji turystycznej.
8. Propagowanie różnych form turystyki dla mieszkańców z terenu 
działania Stowarzyszenia.
9. Współudział w utrzymaniu szlaków turystycznych.
10. Współdziałanie z instytucjami, jednostkami, stowarzyszeniami 
zajmującymi się podobną
problematyką.
11. Wykorzystanie istniejącej bazy i przedsięwzięć kulturalnych i 
sportowych oraz organizacja
imprez tego rodzaju.
12. Utrzymanie szerokich kontaktów z podmiotami polskimi i 
zagranicznymi w celu wymiany
doświadczeń oraz podejmowanie wspólnych działań proekologicznych i 
proturystycznych.
13. Pozyskiwanie ze źródeł krajowych i zagranicznych funduszy 
finansowych na realizację zadań.
14. Uczestnictwo w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych 
targach turystycznych.
15. Wspieranie rozwoju lokalnego.
16. Prowadzenie działalności wydawniczej, szkoleniowej i promocyjnej 
dotyczącej problematyki
działania Stowarzyszenia i jego członków.
17. Podejmowanie realizacji i koordynacji przedsięwzięć ekologicznych, 
turystycznych,
sportowych, gospodarczych i kulturalnych mających znaczenie dla całego 
regionu.
18. Opracowanie bezkolizyjnego kalendarza imprez turystycznych, 
sportowych i kulturalnych.
19. Wszelkie inne działania mogące przyczynić się do realizacji celów 
Stowarzyszenia i interesów
jego członków.
Na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
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stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego.
Sfera zadań publicznych wynikająca z Ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie w zakresie, w którym działa Stowarzyszenie, 
obejmuje następujące zadania:
1) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
2) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy w tym rozwój 
przedsiębiorczości,
3) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 
4) nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
5) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
6) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
7) upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
8) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1. Stowarzyszenie prowadzić będzie działalność pożytku publicznego na 
zasadach określonych
w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Sfera zadań publicznych wynikająca z Ustawy O działalności pożytku 
publicznego
i o wolontariacie w zakresie w którym działa Stowarzyszenie obejmuje 
następujące zadania:
1) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 
rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
2) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy w tym rozwój 
przedsiębiorczości;
3) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
4) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
5) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
6) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
7) upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
8) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
9) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich,
a także działań wspomagających rozwój demokracji;
10) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 
współpracy między
społeczeństwami;
11) promocji i organizacji wolontariatu;
12) działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie 
lub finansowo
organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 
Ustawy
O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie 
określonym
w podpunktach 1-11.
3. Działalność pożytku publicznego prowadzona przez Stowarzyszenie w 
sferze zadań
publicznych określonych powyżej prowadzona będzie odpłatnie i 
nieodpłatnie,
z zastrzeżeniem, iż przychód z odpłatnej działalności pożytku publicznego 
będzie służył
wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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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

1.Kształcenie lokalnych liderów- warsztaty językowe -projekt na kwotę 6 410,00 zł. 
Celem zadania było stworzenie na poziomie lokalnym warunków do rozwoju i nauki języka angielskiego, wyrównanie różnic w 
dostępie do edukacji mieszkańców w zakresie kształcenia lokalnych liderów, a przede wszystkim większe możliwości 
zatrudnienia i szerszy dostęp do rynku pracy. W zadaniu wzięło udział 7 osób. Odbyły się 34 zajęcia po 90 min dwa razy w 
tygodniu w siedzibie SGTPG. Zadanie pn. "Kształcenie lokalnych liderów - warsztaty językowe z Native Speakerem" zostało 
dofinansowane w ramach projektu grantowego realizowanego przez Lokalną Grupę Działania AKTYWNI RAZEM w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Działanie 19 " Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy 
LEADER". Poddziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność"
2. "Rozwój infrastruktury rekreacyjnej na Pojezierzu Gostynińskim". W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie nr 
01899-6935-UM0713077/20 z dnia 04.09.2020 r. i realizację projektu w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" na terenie Stowarzyszenia Gmin turystycznych 
zamontowanych zostało 7 szt. altan rowerowych i 3 szt. lamp solarnych. Altany zlokalizowane zostały na terenie Powiatu 
Gostynińskiego, Miasta i Gminy Gąbin, oraz Gmin: Iłów, Słubice, Szczawin Kościelny, Łąck, Nowy Duninów. Lampy solarne zostały 
zamontowane na terenie Miasta i Gminy Sanniki. Projekt został rozliczony w kwocie 126 1 62,00 zł. kwota dofinansowania 119 
853,00 zł. Zadanie zostało dofinansowane przez Lokalną Grupę Działania AKTYWNI RAZEM w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020. Działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność".
3. " Atrakcyjne Pojezierze Gostynińskie -rozwój infrastruktury rekreacyjnej"
W wyniku realizacji operacji nastąpił rozwój infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej Pojezierza Gostynińskiego poprzez zakup i 
montaż 7 altan rekreacyjnych wraz z wyposażeniem. Altany umiejscowione zostały w Gminach : Iłów , Nowy Duninów, Słubice, 
Sanniki, Szczawin Kościelny, Łąck, Gąbin. Zadanie zostało dofinansowane przez Lokalną Grupę Działania AKTYWNI RAZEM w 
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020. Działanie 19 " Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność". Zadanie rozliczone w 2020 r. w kwocie 108 645,11 zł kwota 
dofinansowania 91 1052,00 zł. 
4. Promocja regionu.
Odbywała się w trakcie przedsięwzięć:
- Walne Zebranie LGD Aktywni Razem (16 stycznia 2020 r.)
- Spotkanie dotyczące możliwości pozyskiwania funduszy zewnętrznych z UM WM, MCPS i Starostwa Powiatowego w Płocku (4 
lutego 2020 )
- Spotkanie noworoczne +plan na 2020 rok - PLOT (5 lutego 2020 r.)
- Posiedzenie Rady Naukowo-Społecznej LKP Lasy Gostynińsko Włocławskie (25 lutego 2020 r.)
Pozostałe działania:
- Modernizacja strony internetowej
- kontrola z Urzędu Marszałkowskiego 4 marca 2020 r. 
- spotkanie informacyjno-szkoleniowe online - Mazowieckie Kuratorium Oświaty
- współpraca z Lokalną Grupą Działania AKTYWNI RAZEM
- współpraca z Mazowiecką Regionalną Organizacją Turystyczną 
- współpraca z Płocką Lokalną Organizacją Turystyczną 
- kampania 1%
- sprawozdawczość
- inne
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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)

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

0

12

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 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

1.Kształcenie lokalnych liderów- warsztaty 
językowe -projekt na kwotę 6 410,00 zł. 
Celem zadania było stworzenie na poziomie 
lokalnym warunków do rozwoju i nauki języka 
angielskiego, wyrównanie różnic w dostępie do 
edukacji mieszkańców w zakresie kształcenia 
lokalnych liderów, a przede wszystkim większe 
możliwości zatrudnienia i szerszy dostęp do 
rynku pracy. W zadaniu wzięło udział 7 osób. 
Odbyły się 34 zajęcia po 90 min dwa razy w 
tygodniu w siedzibie SGTPG. Zadanie pn. 
"Kształcenie lokalnych liderów - warsztaty 
językowe z Native Speakerem" zostało 
dofinansowane w ramach projektu grantowego 
realizowanego przez Lokalną Grupę Działania 
AKTYWNI RAZEM w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. 
Działanie 19 " Wsparcie dla rozwoju lokalnego w 
ramach inicjatywy LEADER". Poddziałanie 19.2 
"Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność"

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

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

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. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

2 turystyka i krajoznawstwo

2. "Rozwój infrastruktury rekreacyjnej na 
Pojezierzu Gostynińskim". W związku z 
podpisaniem umowy o dofinansowanie nr 01899
-6935-UM0713077/20 z dnia 04.09.2020 r. i 
realizację projektu w ramach poddziałania 19.2 
"Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność" na terenie Stowarzyszenia Gmin 
turystycznych zamontowanych zostało 7 szt. 
altan rowerowych i 3 szt. lamp solarnych. Altany 
zlokalizowane zostały na terenie Powiatu 
Gostynińskiego, Miasta i Gminy Gąbin, oraz 
Gmin: Iłów, Słubice, Szczawin Kościelny, Łąck, 
Nowy Duninów. Lampy solarne zostały 
zamontowane na terenie Miasta i Gminy Sanniki. 
Projekt został rozliczony w kwocie 126 1 62,00 zł. 
kwota dofinansowania 119 853,00 zł. Zadanie 
zostało dofinansowane przez Lokalną Grupę 
Działania AKTYWNI RAZEM w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020. 
Działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność".

79 12 Z 0,00 zł

3 turystyka i krajoznawstwo

3. " Atrakcyjne Pojezierze Gostynińskie -rozwój 
infrastruktury rekreacyjnej"
W wyniku realizacji operacji nastąpił rozwój 
infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej 
Pojezierza Gostynińskiego poprzez zakup i 
montaż 7 altan rekreacyjnych wraz z 
wyposażeniem. Altany umiejscowione zostały w 
Gminach : Iłów , Nowy Duninów, Słubice, 
Sanniki, Szczawin Kościelny, Łąck, Gąbin. Zadanie 
zostało dofinansowane przez Lokalną Grupę 
Działania AKTYWNI RAZEM w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020. 
Działanie 19 " Wsparcie na wdrożenie operacji w 
ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność". Zadanie rozliczone w 2020 r. 
w kwocie 108 645,11 zł kwota dofinansowania 
91 1052,00 zł.

79 12 Z 0,00 zł
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708,20 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 172 463,12 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) 339 651,48 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 173 271,32 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 166 380,16 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 148 800,00 zł

2.4. Z innych źródeł 17 680,16 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

172 463,12 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

w 
tym:

148 700,00 zł

100,00 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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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 808,20 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

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: 241 516,23 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

172 463,12 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

2,56 zł

60 397,34 zł

8 653,21 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

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

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
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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)

3 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)

1,40 etatów

1 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

2.1. Organizacja posiada członków

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

12 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)

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.

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2021-10-14 9



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 73 257,96 zł

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

73 257,96 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)  

1 526,21 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

69 417,96 zł

66 867,70 zł

- nagrody

- premie

1 000,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 1 550,26 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 3 840,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 73 257,96 zł

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2021-10-14 11



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

4 600,00 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

Zbigniew Białecki - Przewodniczący 
Zarządu

Magdalena Grzelak - Dyrektor Biura
Data wypełnienia sprawozdania

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

1 Fundacja AKTYWNI RZAEM

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2021-10-14
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