
 

 
 
 

1 

 

 

     Sygnatura  sprawozdania (wypełnia MPiPS) 

 

 

 

    

          

 

Ministerstwo Pracy  
i Polityki Społecznej 

 

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności  
organizacji pożytku publicznego 

 
 

 
 

 

 Formularz należy wypełnić w języku polskim, drukowanymi literami; 
 Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola; 
 We wszystkich pytaniach, w których istnieje możliwość wyboru odpowiedzi, należy zaznaczyć właściwe odpowiedzi znakiem 

X;  
 We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (-); 

 

Miejsce na notatki MPiPS 

 

Data wpłynięcia sprawozdania  
(wypełnia MPiPS) 
 

 

I.Dane organizacji pożytku publicznego 

1. Nazwa organizacji STOWARZYSZENIE GMIN TURYSTYCZNYCH POJEZIERZA GOSTYNIŃSKIEGO 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe 

Kraj POLSKA Województwo MAZOWIECKIE  Powiat PŁOCK 

Gmina ŁĄCK Ulica BRZOZOWA Nr domu 1 Nr lokalu - 

Miejscowość ŁĄCK Kod pocztowy 09-520 Poczta ŁĄCK Nr telefonu 24 261 40 54 

 Nr faxu 24 261 40 54 E-mail stowgmin@wp.pl Strona www.pojezierzegostyninskie.pl 

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym 

23.05.2002 

4. Data uzyskania statusu organizacji 
pożytku publicznego 

03.09.2004 

5. Numer REGON 610346373 6. Numer KRS  0000114218 

za rok 2019 
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7. Skład organu 
zarządzającego organizacji 
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz 
informacje o funkcji pełnionej przez 
poszczególnych członków organu 
zarządzającego)  

BIAŁECKI ZBIGNIEW – PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU 

KRYSIAK MIROSŁAW JAN – CZŁONEK ZARZĄDU 

WIECZOREK GABRIEL PAWEŁ – CZŁONEK ZARZĄDU 

ZIELIŃSKI EDMUND – CZŁONEK ZARZĄDU 

JADCZAK KRZYSZTOF MIECZYSŁAW – CZŁONEK ZARZĄDU 

KALINOWSKI PAWEŁ – CZŁONEK ZARZĄDU 

BORUSZEWSKI ARKADIUSZ– CZŁONEK ZARZĄDU 

STĘPNIAK BARBARA– CZŁONEK ZARZĄDU 

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

KRAŚNIEWSKI JAN PAWEŁ – PRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJ 

ŻABKA JOANNA – CZŁONEK KOMISJI REWIZYJNEJ 

KOZŁOWSKI JACEK – CZŁONEK KOMISJI REWIZYJNEJ 
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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 pro turystycznych. 

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. 
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Na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
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, 
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. 

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

SGTPG realizuje cele statutowe poprzez: 
 

1) promocję regionu poprzez organizowanie własnych i udział w imprezach 
kulturalnych, turystycznych, sportowych, edukacyjnych, 

2) szkolenia, warsztaty, konkursy z zakresu edukacji ekologicznej dla dzieci 
i młodzieży, 

3) zaangażowanie w prace organizacji działających na rzecz rozwoju 
turystyki i ochrony środowiska (SGTPG jest członkiem Mazowieckiej 
Regionalnej Organizacji Turystycznej i Płockiej Lokalnej Organizacji 
Turystycznej),  

4) odnawianie rowerowych szlaków turystycznych Pojezierza 
Gostynińskiego, 

5) realizację zadań z pozyskanych środków finansowych ze źródeł 
krajowych i zagranicznych,  

6) wydawanie publikacji, 
7) współudział w pracach dot. rekultywacji jezior nadmiernie 

zanieczyszczonych. 
 

 
 

11. Najważniejsze sfery działalności pożytku 
publicznego 
 
(Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, 
pod względem wielkości wydatkowanych środków, 
sfery 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), zaczynając od 
najważniejszej) 

 
1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji. 
2. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa 
przyrodniczego. 
3. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. 
 

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

1. Opis działalności pożytku publicznego  
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Opis głównych działań 
podjętych przez 
organizację 

1. „Turniej Tenisa Stołowego” – zadanie własne. Zadanie polegało                           
na zorganizowaniu w dniu 11 maja 2019 r. turnieju tenisa stołowego, w którym udział 
wzięli pracownicy samorządowi, służby mundurowe i inne instytucje 
i organizacje z powiatów: gostynińskiego, mławskiego, płockiego, sochaczewskiego. 
W rozgrywkach wzięło udział ponad 120 tenisistów w 6 kategoriach: żak, młodzik, kadet 
junior, młodzieżowiec i OPEN dorośli. Sędziami stolikowymi byli sędziowie – członkowie 
GKS FALA Nowy Duninów. Atrakcjami towarzyszącymi stały się konkursy                              
dla najmłodszych kibiców i zawodników przygotowane przez Komendę Miejską Policji   
w Płocku z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zadanie zostało 
dofinansowane ze środków Powiatu Płockiego i Banku Spółdzielczego w Starej Białej. 
Wsparcia w organizacji udzielili: Hala Sportowa w Łącku, Gminny Klub Sportowy FALA 
Nowy Duninów, Okręgowy Związek Tenisa Stołowego w Płocku. 
 
2. „Pojezierze Gostynińskie w zgodzie z naturą – konkurs fotograficzny  
o tematyce ekologicznej”. W ramach zadania został zorganizowany konkurs 
fotograficzny o tematyce ekologicznej na dzieci i młodzieży z terenów działania 
Stowarzyszenia.  W dniu 16 maja 2019 r. Komisja konkursowa zapoznała się z 73 
fotoreportażami, które wpłynęły do siedziby Organizatora w 3 kategoriach: DZIECI 
(klasy IV – VI szkół podstawowych) - 32 prace, MŁODZIEŻ (klasy VII-VIII szkół 
podstawowych, szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne, do 18 lat) - 31 prac, DOROŚLI 
– AMATORZY FOTOGRAFII (pozostali, po ukończeniu 18 lat) - 10 prac..  
Zadanie pn. „Pojezierze Gostynińskie w zgodzie z naturą – konkurs fotograficzny                
o tematyce ekologicznej” 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 wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.” 
 
3. Rajd rowerowy „Pojezierzem na rowerze” – zadanie własne. 
Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego przy współpracy                
z Klubem Turystyki Kolarskiej BeneqTeam zorganizowało 31 sierpnia 2019 r. rajd 
rowerowy. Udział w nim wzięła około 60-osobowa grupa cyklistów amatorów                       
i doświadczonych kolarzy. Trasę rajdu wyznaczono na terenie działania 
Stowarzyszenia.  
Zadanie dofinansowane z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego                       
i przez Zarząd Powiatu Płockiego. 
Każdy z uczestników otrzymał kamizelkę odblaskową oraz apteczkę rowerową, 
 
4. „17. Ekowarsztaty plastyczne dla młodzieży z subregionu Pojezierza 
Gostynińskiego” – zadanie własne. 
Zadanie odbyło się w dniach 8-12 lipca 2019 r. i uczestniczyło w nim 25 dzieci                     
i młodzieży z Gminnych oraz Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej. W jego ramach 
zorganizowano wycieczki: do Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, ZOO w Płocku, 
Ogrodu Botanicznego w Powsinie oraz odbyły się zajęcia tematyczne dotyczące 
ekologii i warsztaty rozwijające zdolności twórcze i manualne. 
Zadanie dofinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. 
 
5. 14. Festiwal Folkloru i Kultury Ziemi Kujawskiej i Mazowieckiej „Od Kujawiaka 
do Oberka” – zadanie własne. 

 zadanie odbyło się w Łącku w dniu 6 października 2019 r. 

 w Przeglądzie zespołów folklorystycznych w trakcie Festiwalu wzięło 
udział 8 zespołów reprezentujących członków SGTPG 

 około 50 wystawców (osoby prywatne, instytucje, rzemieślnicy, twórcy 
ludowi, domy pomocy społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, koła 
gospodyń wiejskich) prezentowało na stoiskach wyroby artystyczne, 
produkty i wyroby kulinarne oraz inne wytwory związane z kulturą 
regionów 

 w konkursach kulinarnych wzięło udział ok. 90 osób 

 patronat honorowy: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marszałek 
Województwa Mazowieckiego. 

 gość specjalny: Zespół BRATHANKI 
Zadanie dofinansowane przez: Narodowe Centrum Kultury w ramach Programu                   
EtnoPolska 2019, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Powiat Płocki, 
Muzeum Mazowieckie w Płocku, Bank Spółdzielczy w Starej Białej, Westmore,                   
LGD Aktywni Razem. 
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6. „Przystanek Pojezierze Gostynińskie – budowa wiat rowerowych na terenie 
gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego”  
W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie i realizację projektu pod nazwą 
„Przystanek Pojezierza Gostynińskiego – budowa wiat rowerowych na terenie gmin 
Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego” 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. wiat rowerowych.   
Wiaty zlokalizowane zostały na terenie Miasta i Gminy Gąbin, Miasta i Gminy Sanniki 
oraz Gmin: Iłów, Słubice, Szczawin Kościelny, Łąck, Nowy Duninów. Rozliczenie 
projektu. 
 
7. Zatrzymaj się na chwilę! – Promocja Pojezierza Gostynińskiego. 

Zadanie polegało na promocji regionu poprzez wykonanie przewodników oraz map 
turystycznych obejmujących teren działania Stowarzyszenia tj. powiaty (płocki                     

i gostyniński), miasta (Gostynin, Płock, Miasto i Gmina Sanniki, Miasto i Gmina Gąbin), 
gminy (Gostynin, Iłów, Łąck, Nowy Duninów, Słubice i Szczawin Kościelny) 
Zadanie 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 wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.” 
 
8. „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 i Gąbin. 
 Zadanie 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 wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.” 
 

9. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu” - zadanie miało na celu promocję 
regionalnego dziedzictwa kulturowego i kulinarnego regionu. Polegało ono na zakupie: 
aparatu fotograficznego, 15 stoisk (kramów regionalnych) i ich bezpłatnym użyczaniu. 
Zadanie 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 wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.” 
 
10. Promocja regionu. 
  
Odbywała się w trakcie przedsięwzięć:  
 

 Warsztatu refleksyjnego LGD Aktywni Razem w Holendrach (19 lutego)  

 Spotkania informacyjno-szkoleniowego Mazowieckiego Kuratorium 
Oświaty (15 marca)  

 Szkolenia Mazowieckiego dobre praktyki i tradycje kulinarne – dobre 
praktyki pszczelarskie – czy tylko miód? LGD Aktywni Razem w Iłowie (20 
marca) 

 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Płockiej LOT w Płocku (26 
marca)  

 Walnego Zebrania MROT + warsztaty w Julinku (9-10 kwietnia)  

 Powiatowego Dnia Ziemi w Słubicach (12 maja)  

 Otwarcia Sezonu Turystycznego na Mazowszu w Płocku (14 kwietnia) 

 XXVIII Giełdy Rolniczej w Łącku (19 maja)  

 Posiedzenia Zarządu LGD Aktywni Razem w Gąbinie (24 maja) 

 Powiatowego Festiwalu Tańca Sanniki 2019 (25 maja) 

 IX Kongresu Promocji Mazowsza w Pruszkowie (27 maja) 

 Szkolenia RODO Starostwo Powiatowe w Płocku (28 maja)  

 51 Niedzieli Sannickiej (7 lipca) 

 Regat Żeglarskich w Nowym Duninowie (13 lipca) 
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 Pikniku rodzinnego w Szczawinie Kościelnym (17 sierpnia) 

 Dożynek Powiatu Płockiego w Brudzeniu Dużym (25 sierpnia) 

 XII Gminnych Dożynek Ekologicznych w Lucieniu (15 września) 

 Konferencji „Pałac dla każdego – dla dużego i małego” w Europejskim 
Centrum Artystycznym im. Fryderyka Chopina w Sannikach (3 grudnia) 

 
SGTPG promowało działalność organizacji na własnym stoisku 
wystawienniczym w trakcie realizowanych projektów. 
 

11. Pozostałe działania: 
 

 Modernizacja strony internetowej  

 Warsztat refleksyjny LGD Aktywni Razem 

 Walne Zebranie MROT 

  „Budowanie Partnerstwa Lokalnego na rzecz ożywienia społeczno-
gospodarczego i aktywizacji rynku pracy 

 Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Płockiej LOT 

 Cykl szkoleń dla branży turystycznej – PLOT 

 Spotkanie informacyjno – szkoleniowe – Mazowieckie Kuratorium Oświaty   
Otwarcie Sezonu Turystycznego na Mazowszu 

 Spotkanie aktywizujące dotyczące możliwości pozyskania środków 
finansowych z budżetu Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy LEADER 

 Szkolenie poświęcone zmianom przepisów związanych z ochroną danych 
osobowych, Centrum Organizacji Pozarządowych Płock  

 spotkanie dla touroperatorów i przewodników 

 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. Zasięg terytorialny 
prowadzonej przez 
organizację 
działalności pożytku 
publicznego 

(Należy wskazać np. „gmina”, 
„powiat”, „województwo”, „cały kraj”, 
„zagranica”) 

POWIATY: GOSTYNIŃSKI, PŁOCKI, MIASTA: GOSTYNIN, PŁOCK, MIASTO I GMINA SANNIKI, 
MIASTO I GMINA GĄBIN ORAZ GMINY: GOSTYNIN, IŁÓW, ŁĄCK, NOWY DUNINÓW, SŁUBICE I 

SZCZAWIN KOŚCIELNY 

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie 
sprawozdawczym 

1. Organizacja prowadziła placówki zapewniające 
całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, 
przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, 
centra integracji społecznej, domy pomocy społecznej, 
placówki opiekuńczo-wychowawcze określone w 
przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki 
publiczne określone w przepisach o systemie oświaty 
lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej 

 

 

 

 

X 

  

2. Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1 
 

L.p. Nazwa placówki 
Miejscowość/ci, w 
której/ych placówka 
prowadzi działania 

Liczba odbiorców działań placówki w okresie 
sprawozdawczym 

1       

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

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 

-----    

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

1.Opis przedmiotu nieodpłatnej 
działalności pożytku publicznego 
(Należy podać informację na temat rodzaju 
działalności nieodpłatnej organizacji w 
okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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) 

 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA  
NP. 14. FESTIWAL FOLKLORU I KULTURY ZIEMI KUJAWSKIEJ 
I MAZOWIECKIEJ „OD KUJAWIAKA DO OBERKA” 

 
 

 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM NP. „TURNIEJ TENISA 

STOŁOWEGO” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kod PKD:  93 29 Z  

Kod PKD: 93 19 Z 

2. Zasięg terytorialny prowadzonej 
przez organizację nieodpłatnej 
działalności pożytku publicznego 
 

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, 
„województwo”, „cały kraj”, „zagranica”) 

POWIATY: GOSTYNIŃSKI, PŁOCKI, MIASTA: GOSTYNIN, PŁOCK, MIASTO I GMINA 

GĄBIN ORAZ GMINY: GOSTYNIN, IŁÓW, ŁĄCK, NOWY DUNINÓW, SANNIKI, SŁUBICE I 

SZCZAWIN KOŚCIELNY 

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji 
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm
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1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku 
publicznego 

 

 

 X 

 

2. Opis przedmiotu działalności 
odpłatnej pożytku publicznego 
 
 
 
 
 
(Należy podać informację na temat rodzaju 
działalności odpłatnej organizacji w okresie 
sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem 
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) 

  
 

 WYDAWANIE KSIĄŻEK 

 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 

 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI 

 
 

Kod PKD: 58 11 Z 

Kod PKD: 58 19 Z 

Kod PKD: 79 12 Z 

3. Zasięg terytorialny prowadzonej 
przez organizację odpłatnej 
działalności pożytku publicznego 
 

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, 
„województwo”, „cały kraj”, „zagranica”) 

POWIATY: GOSTYNIŃSKI, PŁOCKI, MIASTA: GOSTYNIN, PŁOCK, MIASTO I GMINA GĄBIN, 
MIASTO I GMINA SANNIKI ORAZ GMINY: GOSTYNIN, IŁÓW, ŁĄCK, NOWY 

DUNINÓW, SŁUBICE I SZCZAWIN KOŚCIELNY 

3. Organizacja prowadziła działalność 
gospodarczą 

 

 

 

 X 

4. Opis przedmiotu 
działalności 
gospodarczej 

 
(Należy podać informację na temat 
rodzaju działalności gospodarczej 
prowadzonej przez organizację w okresie 
sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem 
kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych 
tej działalności. Jeśli organizacja 
prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności 
gospodarczej wg klasyfikacji PKD, należy 
podać informację na temat trzech 
głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od 
głównego przedmiotu działalności) 

 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

Kod PKD:   

Kod PKD:   

Kod PKD:   

6.Zasięg terytorialny 
prowadzonej przez organizację 
działalności gospodarczej 
 

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, 
„województwo”, „cały kraj”, „zagranica”) 

 
 
 
--------- 
 
 
 
 

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym  

 nie 

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm
http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm
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1. Informacja o przychodach organizacji 

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

 

390208,34 
 

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji 

  

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego  
201188,34 

 

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 
 

3. Przychody z działalności gospodarczej 
 

4. Przychody z działalności finansowej 
 

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
528,30 

6. Ze źródeł publicznych ogółem:  
200660,04 

 -  

 
w tym: 
 
 

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach 
publicznych - 

b) ze środków budżetu państwa 
- 

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego 
201188,34 

d) z dotacji z funduszy celowych 
 

7. Ze źródeł prywatnych ogółem:  
189020,00 

w tym: 

a) ze składek członkowskich 185420,00 

b) z darowizn od osób fizycznych 
0,00 

c) z darowizn od osób prawnych 
2500,00 

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest) 
- 

e) ze spadków, zapisów 
- 

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaż lub wynajem 
składników majątkowych) 1100,00                    

g) z nawiązek sądowych 
- 

h) ze świadczeń pieniężnych   
- 

8. Z innych źródeł 
 

3. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym 

 
 
1. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł 

2. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł 

 w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową  ,zł 

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób 
fizycznych 
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1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych 

- 

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

528,30 
 

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 kwoty przeznaczone na te działania 
 

1 
12.FESTIWAL FOLKLORU I KULTURY ZIEMI KUJAWSKIEJ 
I MAZOWIECKIEJ „OD KUJAWIAKA DO OBERKA 

528,30 

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 kwotą 

1    ,    zł 

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie 
sprawozdawczym 

Koszty ogółem: 

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych 

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 358336,41   

w tym : 

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej 
działalności pożytku publicznego 

200660,04 528,30 

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności 
pożytku publicznego 

 ,zł  ,zł 

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności 
gospodarczej 

  

d)koszty administracyjne, w tym: zużycie materiałów i 
energii, usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia 
oraz ubezpieczenia i inne świadczenia, amortyzacja 

92929,36  ,zł 

e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej 
związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych 

 ,zł  ,zł 

f)pozostałe koszty ogółem: 64747,01  ,zł 

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym 

1. Organizacja korzystała z 
następujących zwolnień 
 
 
 

 

x  

x 

 

     

 

 
->jakich?_________ ___________________ 

2. Organizacja korzystała z prawa do 
nieodpłatnego informowania przez jednostki 
publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej 
działalności 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 podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień

z podatku od czynności cywilnoprawnych 

nie  X 

tak.   
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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 
umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub 
użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo: 

  

  x  

 

 
 V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 

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 osób 

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) 

2,05 etaty 

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

   
11 osób 

  

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji) 

1. Organizacja ma członków 

     x  

 

2. Liczba członków organizacji wg stanu na 
ostatni dzień roku obrotowego 

      0 osób fizycznych 
 
      12 osób prawnych 

   
  

3. Zmiana członkostwa w organizacji 
organizacja pozyskała 0 członków 
 
organizacja straciła 0 członków 

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym 

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 wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę 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) 

x  

 

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) 

 1 osób 
 

w tym: a) członkowie organizacji  

 o
s
ó
b 

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie  korzystała  

nie   

nie  X 
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b) pracownicy organizacji   osób 

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
 

1 osób 

d)członkowie organu zarządzającego  osób 

e) inne osoby  osób 

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

                            -osób 

w tym: 

a) członkowie organizacji   osób 

b) pracownicy organizacji   osób 

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej osób 

d) członkowie organu zarządzającego 
 

 osób 

e) inne osoby 
 

 osób 

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym  

1. Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację 
w okresie sprawozdawczym 

 

 
95984,11 

 

w tym: 

a) z tytułu umów o pracę 89394,11  

 

wynagrodzenie zasadnicze 87206,25 

nagrody  

premie - 

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód)  2187,86 

 b) z tytułu umów cywilnoprawnych 6590,00   

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

2750,00 

w tym: 
a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego - 

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 2750,00 

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

- 

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

- 

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne 

- 

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

612,93 
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7. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne 

-  ,  zł 

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

-  ,    zł 

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

4 600,00 zł 

10. 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) 

   Nie dotyczy 

VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie 
sprawozdawczym 

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych 
 

 

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych   , zł 

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych   

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną 
 w okresie sprawozdawczym 

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy 
jednostek samorządu terytorialnego 

 

 
2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację 
 

 

Lp Nazwa zadania Kwota 

1    ,     zł 

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała 
zadania zlecone przez organy administracji rządowej 

 

 
4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację 
 

 

Lp Nazwa zadania Kwota 

1    ,    zł 

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego zamówień publicznych 
 w okresie sprawozdawczym 

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia 
publiczne 

 
 

 

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

 

Lp Nazwa zamówienia Kwota 

1    ,    zł 

 nie  X 

nie  X 

nie  X 

nie X 

tak 
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2 
 

   ,    zł 

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 
 

 

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki 
% udziałów lub akcji 

w kapitale 

% udziału w ogólnej liczbie 
głosów  

1      %  % 

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem 
 
 

1 FUNDACJA AKTYWNI RAZEM 

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym 

 

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia kontroli 

1       

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) 

 

x 

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

Nie dotyczy  

Sporządził/a 
Imię i nazwisko 

Funkcja 
 

Joanna Piegat 
inspektor ds. promocji  

i ekologii 
 

Zofia Skiba 
główna księgowa 

Podpis 

 
 
 
 

Data wypełnienia 
sprawozdania 

04.03.2020 r. 

Miejsce na pieczęć organizacji o ile organizacja posiada 
pieczęć 

 

 
 

 

 

 


