Narodowy Instytut
tŽůŶŽƑĐŝͲĞŶƚƌƵŵ
Rozwoju
^ƉŽųĞĐǌĞŷƐƚǁĂ
Obywatelskiego






ZŽĐǌŶĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŶŝĞŵĞƌǇƚŽƌǇĐǌŶĞǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
za rok 2019

&ŽƌŵƵůĂƌǌŶĂůĞǏǇǁǇƉĞųŶŝđǁũħǌǇŬƵƉŽůƐŬŝŵ͖
^ƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐĂǁǇƉĞųŶŝĂƚǇůŬŽƉƌǌĞǌŶĂĐǌŽŶĞĚůĂŶŝĞŐŽďŝĂųĞƉŽůĂ͖
tƚƌĂŬĐŝĞǁǇƉĞųŶŝĂŶŝĂĨŽƌŵƵůĂƌǌĂŝƐƚŶŝĞũĞŵŽǏůŝǁŽƑđĚŽĚĂǁĂŶŝĂǁŝĞƌƐǌǇŽƌĂǌǌĂǁŝũĂŶŝĂƚĞŬƐƚſǁǁƉŽůĂĐŚ͖
tĞǁƐǌǇƐƚŬŝĐŚƉŽůĂĐŚ͕ǁŬƚſƌǇĐŚŶŝĞďħĚČǁƉŝƐĂŶĞŽĚƉŽǁŝĞĚŶŝĞŝŶĨŽƌŵĂĐũĞ͕ŶĂůĞǏǇǁƐƚĂǁŝđƉŽũĞĚǇŶĐǌǇǌŶĂŬŵǇƑůŶŝŬĂ (--ʹͿ͘

Data zamieszczenia sprawozdania

2020-09-22

/͘ĂŶĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
1. Nazwa organizacji

^dKtZz^E/<Z/EZt%z/W^B%</

2. Adres siedziby i dane
kontaktowe

Kraj

'ŵŝŶĂBh<d

POLSKA

tŽũĞǁſĚǌƚǁŽtZD/F^<KͲ
MAZURSKIE

Powiat OSTRÓDZKI

Ulica UL. MAZURSKA

Nr domu 30

Nr lokalu

DŝĞũƐĐŽǁŽƑđBh<d

Kod pocztowy 14-105

WŽĐǌƚĂBh<d

Nr telefonu 896475745

Nr faksu 896475745

E-mail leader@frrl.org.pl

Strona www leader.frrl.org.pl

ϯ͘ĂƚĂƌĞũĞƐƚƌĂĐũŝǁ<ƌĂũŽǁǇŵZĞũĞƐƚƌǌĞ^ČĚŽǁǇŵ

2015-08-03

ϰ͘ĂƚĂƵǌǇƐŬĂŶŝĂƐƚĂƚƵƐƵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵ
publicznego

2017-12-28

5. Numer REGON

36216575200000

ϳ͘^ŬųĂĚŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ
;EĂůĞǏǇǁƉŝƐĂđŝŵŝŽŶĂ͕ŶĂǌǁŝƐŬĂŽƌĂǌŝŶĨŽƌŵĂĐũĞŽĨƵŶŬĐũŝ
ƉĞųŶŝŽŶĞũƉƌǌĞǌƉŽƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚĐǌųŽŶŬſǁŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽͿ

ϴ͘^ŬųĂĚŽƌŐĂŶƵŬŽŶƚƌŽůŝůƵďŶĂĚǌŽƌƵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ
;EĂůĞǏǇǁƉŝƐĂđŝŵŝŽŶĂ͕ŶĂǌǁŝƐŬĂŽƌĂǌŝŶĨŽƌŵĂĐũĞŽĨƵŶŬĐũŝ
ƉĞųŶŝŽŶĞũƉƌǌĞǌƉŽƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚĐǌųŽŶŬſǁŽƌŐĂŶƵŬŽŶƚƌŽůŝůƵď
nadzoru)

Druk: NIW-CRSO

6. Numer KRS

0000569739

/ŵŝħŝŶĂǌǁŝƐŬŽ

Funkcja

Wpisany do KRS

tĂŶĚĂDĂƌŝĂBĂƐǌŬŽǁƐŬĂ

Prezes

TAK

Anna Danuta Próchnicka

Wiceprezes

TAK

ůǏďŝĞƚĂWŝŽƚƌĂŬ

Skarbnik

TAK

Zofia Stankiewicz

ǌųŽŶĞŬĂƌǌČĚƵ

TAK

:ĂŶ^ŽŬŽųŽǁƐŬŝ

ǌųŽŶĞŬĂƌǌČĚƵ

TAK

/ŵŝħŝŶĂǌǁŝƐŬŽ

Funkcja

<ĂƚĂƌǌǇŶĂKƌųŽǁƐŬĂ

WƌǌĞǁŽĚŶŝĐǌČĐĂ

TAK

Grzegorz Roman
Wojciechowski

tŝĐĞƉƌǌĞǁŽĚŶŝĐǌČĐǇ

TAK

Dorota Perzanowska

ǌųŽŶĞŬ<ŽŵŝƐũŝ

TAK

Wpisany do KRS

1

9. Cele statutowe organizacji
;EĂůĞǏǇŽƉŝƐĂđĐĞůĞŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƐƚĂƚƵƚƵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝͿ

^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĞ<ƌĂŝŶĂƌǁħĐǇŝWĂƐųħŬŝǌŽƐƚĂųŽƉŽǁŽųĂŶĞǁĐĞůƵ
ƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƐƉŽųĞĐǌŶŝĞƵǏǇƚĞĐǌŶĞũǁǌĂŬƌĞƐŝĞ͗
1ͿĚǌŝĂųĂŶŝĂŶĂƌǌĞĐǌǌƌſǁŶŽǁĂǏŽŶĞŐŽƌŽǌǁŽũƵŽďƐǌĂƌƵĚǌŝĂųĂŶŝĂ͕
ǌǁųĂƐǌĐǌĂŽďƐǌĂƌſǁǁŝĞũƐŬŝĐŚ͕
2ͿĂŬƚǇǁŝǌŽǁĂŶŝĂůƵĚŶŽƑĐŝǁŝĞũƐŬŝĞũŝƉƌŽŵŽĐũŝŽďƐǌĂƌſǁǁŝĞũƐŬŝĐŚ͕
3) realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) opracowanej przez LGD,
4ͿƉŽĚƚƌǌǇŵǇǁĂŶŝĂƚƌĂĚǇĐũŝŶĂƌŽĚŽǁĞũ͕ƉŝĞůħŐŶŽǁĂŶŝĂƉŽůƐŬŽƑĐŝŽƌĂǌ
ƌŽǌǁſũƑǁŝĂĚŽŵŽƑĐŝŶĂƌŽĚŽǁĞũ͕ŽďǇǁĂƚĞůƐŬŝĞũŝŬƵůƚƵƌŽǁĞũ͕
5ͿĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝǁƐƉŽŵĂŐĂũČĐĞũƌŽǌǁſũŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌǇ͕ǁƚǇŵƌŽǌǁſũ
ƉƌǌĞĚƐŝħďŝŽƌĐǌŽƑĐŝ͕
6ͿĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝǁƐƉŽŵĂŐĂũČĐĞũƌŽǌǁſũǁƐƉſůŶŽƚŝƐƉŽųĞĐǌŶŽƑĐŝůŽŬĂůŶǇĐŚ͕
7ͿƉƌŽŵŽĐũŝǌĂƚƌƵĚŶŝĞŶŝĂŝĂŬƚǇǁŝǌĂĐũŝǌĂǁŽĚŽǁĞũŽƐſďƉŽǌŽƐƚĂũČĐǇĐŚďĞǌ
ƉƌĂĐǇŝǌĂŐƌŽǏŽŶǇĐŚǌǁŽůŶŝĞŶŝĞŵǌƉƌĂĐǇ͕
8ͿĞŬŽůŽŐŝŝŝŽĐŚƌŽŶǇǌǁŝĞƌǌČƚŽƌĂǌŽĐŚƌŽŶǇĚǌŝĞĚǌŝĐƚǁĂƉƌǌǇƌŽĚŶŝĐǌĞŐŽ͕
9) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
10) ochrony i promocji zdrowia,
11ͿĚǌŝĂųĂŶŝĂŶĂƌǌĞĐǌŽƐſďŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚ͕
12ͿƌĂƚŽǁŶŝĐƚǁĂŝŽĐŚƌŽŶǇůƵĚŶŽƑĐŝ͕
13ͿƉŽŵŽĐǇŽĨŝĂƌŽŵŬĂƚĂƐƚƌŽĨ͕ŬůħƐŬǏǇǁŝŽųŽǁǇĐŚ͕ŬŽŶĨůŝŬƚſǁǌďƌŽũŶǇĐŚŝ
ǁŽũĞŶǁŬƌĂũƵŝǌĂŐƌĂŶŝĐČ
14) upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
15ͿŶĂƵŬŝ͕ĞĚƵŬĂĐũŝ͕ŽƑǁŝĂƚǇŝǁǇĐŚŽǁĂŶŝĂ͕
16ͿƉŽŵŽĐǇƐƉŽųĞĐǌŶĞũ͕ǁƚǇŵƉŽŵŽĐǇƌŽĚǌŝŶŽŵŝŽƐŽďŽŵǁƚƌƵĚŶĞũ
ƐǇƚƵĂĐũŝǏǇĐŝŽǁĞũŽƌĂǌǁǇƌſǁŶǇǁĂŶŝĂƐǌĂŶƐƚǇĐŚƌŽĚǌŝŶŝŽƐſď͕
17ͿĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝĐŚĂƌǇƚĂƚǇǁŶĞũ͕
18ͿĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶĂƌǌĞĐǌŵŶŝĞũƐǌŽƑĐŝŶĂƌŽĚŽǁǇĐŚ͕
19ͿƵƉŽǁƐǌĞĐŚŶŝĂŶŝĂŝŽĐŚƌŽŶǇƉƌĂǁŬŽďŝĞƚŽƌĂǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶĂƌǌĞĐǌ
ƌſǁŶǇĐŚƉƌĂǁŬŽďŝĞƚŝŵħǏĐǌǇǌŶ͕
20ͿŽĐŚƌŽŶǇƉƌǌĞĐŝǁƉŽǏĂƌŽǁĞũ͕ƉŽƌǌČĚŬƵŝďĞǌƉŝĞĐǌĞŷƐƚǁĂƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
ŽƌĂǌƉƌǌĞĐŝǁĚǌŝĂųĂŶŝĂƉĂƚŽůŽŐŝŽŵƐƉŽųĞĐǌŶǇŵ͕
21ͿƵƉŽǁƐǌĞĐŚŶŝĂŶŝĂŝŽĐŚƌŽŶǇǁŽůŶŽƑĐŝŝƉƌĂǁĐǌųŽǁŝĞŬĂŽƌĂǌƐǁŽďſĚ
ŽďǇǁĂƚĞůƐŬŝĐŚ͕ĂƚĂŬǏĞĚǌŝĂųĂŷǁƐƉŽŵĂŐĂũČĐǇĐŚƌŽǌǁſũĚĞŵŽŬƌĂĐũŝ͕
22ͿŬƌĂũŽǌŶĂǁƐƚǁĂŽƌĂǌǁǇƉŽĐǌǇŶŬƵĚǌŝĞĐŝŝŵųŽĚǌŝĞǏǇ͕
23) upowszechniania i ochrony praw konsumentów,
24ͿĚǌŝĂųĂŷŶĂƌǌĞĐǌŝŶƚĞŐƌĂĐũŝĞƵƌŽƉĞũƐŬŝĞũŽƌĂǌƌŽǌǁŝũĂŶŝĂŬŽŶƚĂŬƚſǁŝ
ǁƐƉſųƉƌĂĐǇŵŝħĚǌǇƐƉŽųĞĐǌĞŷƐƚǁĂŵŝ͕
25) promocji i organizacji wolontariatu,
26ͿƵƉŽǁƐǌĞĐŚŶŝĂŶŝĂǁŝĞĚǌǇŝƵŵŝĞũħƚŶŽƑĐŝŶĂƌǌĞĐǌŽďƌŽŶŶŽƑĐŝƉĂŷƐƚǁĂ͕
27ͿĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚŽƌĂǌƉŽĚŵŝŽƚſǁ
wymienionych w art. 3 ust. 3hƐƚĂǁǇŽĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽŝ
wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003ƌ͘;ǌƉſǍŶ͘ǌŵ͘Ϳ͕ǁǌĂŬƌĞƐŝĞ
ŽŬƌĞƑůŽŶǇŵǁƉƵŶŬĐŝĞ1-26.

^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĞƌĞĂůŝǌƵũĞƐǁŽũĞĐĞůĞŝǌĂĚĂŶŝĂ͕ǁƐǌĐǌĞŐſůŶŽƑĐŝƉŽƉƌǌĞǌ͗
1ͿǁƐƉſųƉƌĂĐħŝǁǇŵŝĂŶħĚŽƑǁŝĂĚĐǌĞŷǌŽƌŐĂŶĂŵŝĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐũŝƌǌČĚŽǁĞũ
ŝƐĂŵŽƌǌČĚŽǁĞũ͕ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŵŝǁƚǇŵŵŝħĚǌǇŶĂƌŽĚŽǁǇŵŝ͕ƌǌČĚŽǁǇŵŝ͕
10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji ƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇŵŝ͕ƐĂŵŽƌǌČĚŽǁǇŵŝ͕ƐƉŽųĞĐǌŶǇŵŝŝǌǁŝČǌŬŽǁǇŵŝ͕ĂƚĂŬǏĞ
podmiotami gospodarczymi.
;EĂůĞǏǇŽƉŝƐĂđƐƉŽƐſďƌĞĂůŝǌĂĐũŝĐĞůſǁƐƚĂƚƵƚŽǁǇĐŚŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝŶĂ 2) organizowanie i finansowanie:
ĂͿƉƌǌĞĚƐŝħǁǌŝħđŽĐŚĂƌĂŬƚĞƌǌĞŝŶĨŽƌŵĂĐǇũŶǇŵůƵďƐǌŬŽůĞŶŝŽǁǇŵ͕ǁƚǇŵ
podstawie statutu organizacji)
ƐĞŵŝŶĂƌŝſǁ͕ƐǌŬŽůĞŷ͕ŬŽŶĨĞƌĞŶĐũŝŝŬŽŶŬƵƌƐſǁ͕
ďͿŝŵƉƌĞǌƚĂŬŝĐŚũĂŬĨĞƐƚŝǁĂůĞ͕ƚĂƌŐŝ͕ƉŽŬĂǌǇŝǁǇƐƚĂǁǇ͕ƐųƵǏČĐǇĐŚǌǁųĂƐǌĐǌĂ
ƉƌŽŵŽĐũŝƌĞŐŝŽŶƵŝũĞŐŽƚŽǏƐĂŵŽƑĐŝŬƵůƚƵƌŽǁĞũ͕
ĐͿĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉƌŽŵŽĐǇũŶĞũ͕ŝŶĨŽƌŵĂĐǇũŶĞũŝƉŽůŝŐƌĂĨŝĐǌŶĞũ͕ǁƚǇŵ͗
- opracowywanie i druk broszur, folderów, plakatów, przewodników, map,
itp.
ͲŽƉƌĂĐŽǁǇǁĂŶŝĞŝƌŽǌƉŽǁƐǌĞĐŚŶŝĂŶŝĞŵĂƚĞƌŝĂųſǁĂƵĚŝŽǁŝǌƵĂůŶǇĐŚ͕
- tworzenie i prowadzenie stron internetowych,
ͲƉƌǌǇŐŽƚŽǁǇǁĂŶŝĞŝƌŽǌƉŽǁƐǌĞĐŚŶŝĂŶŝĞŝŶŶǇĐŚŵĂƚĞƌŝĂųſǁŽĐŚĂƌĂŬƚĞƌǌĞ
informacyjnym i promocyjnym,
3ͿƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞďĞǌƉųĂƚŶĞŐŽĚŽƌĂĚǌƚǁĂǁǌĂŬƌĞƐŝĞƉƌǌǇŐŽƚŽǁǇǁĂŶŝĂ
ƉƌŽũĞŬƚſǁǌǁŝČǌĂŶǇĐŚǌƌĞĂůŝǌĂĐũČ>^Z͕
4ͿƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞŝŶŶǇĐŚĚǌŝĂųĂŷƉƌǌĞǁŝĚǌŝĂŶǇĐŚĚůĂ>'͘
Druk: NIW-CRSO
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//͘ŚĂƌĂŬƚĞƌǇƐƚǇŬĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ
ϭ͘KƉŝƐĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
ϭ͘ϭ͘KƉŝƐŐųſǁŶǇĐŚĚǌŝĂųĂŷƉŽĚũħƚǇĐŚƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħ
1͘tŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵƉŽĚũħƚŽŶĂƐƚħƉƵũČĐĞĚǌŝĂųĂŶŝĂ͗
a) W dniu 22 stycznia 2019ƌŽŬƵǁƌĂŵĂĐŚWƌŽŐƌĂŵƵ&ƵŶĚƵƐǌ/ŶŝĐũĂƚǇǁKďǇǁĂƚĞůƐŬŝĐŚǌŽƐƚĂųǌųŽǏŽŶǇƉƌŽũĞŬƚƉŶ͘ ͣĂĂŶŐĂǏƵũ
mnie to zrozumiem͘͟ĂųŽǏĞŶŝĞŵƉƌŽũĞŬƚƵďǇųŽƉŽŬĂǌĂŶŝĞŵųŽĚǌŝĞǏǇǁǁŝĞŬƵ 12-16ůĂƚǌŽďƐǌĂƌƵŐŵŝŶǇBƵŬƚĂ͕ǁŽůŽŶƚĂƌŝĂƚƵ
ũĂŬŽďĞǌŝŶƚĞƌĞƐŽǁŶĞũ͕ĚŽďƌŽǁŽůŶĞũ͕ƑǁŝĂĚŽŵĞũŝďĞǌƉųĂƚŶĞũƉŽŵŽĐǇŝŶŶǇŵ͕ŬƚſƌǇĚǌŝħŬŝƐǇƐƚĞŵĂƚǇĐǌŶǇŵĚǌŝĂųĂŶŝŽŵǁĚĂŶǇŵ
ŵŝĞũƐĐƵŵŽǏĞƉƌǌĞŵŝĞŶŝđũĞŶĂůĞƉƐǌĞ͘tŶŝŽƐŬŽǁĂŶĂŬǁŽƚĂĚŽƚĂĐũŝͲ195 264,00ǌų͘
b) W dniu 25 stycznia 2019 roku i 19 grudnia 2019ƌŽŬƵŽĚďǇųǇƐŝħǁĂƌƐǌƚĂƚǇƌĞĨůĞŬƐǇũŶŽͲĞǁĂůƵĂĐǇũŶĞ͕ǁŬƚſƌǇĐŚƵĐǌĞƐƚŶŝĐǌǇůŝ
ŵŝĞƐǌŬĂŷĐǇǌƚĞƌĞŶƵ>^Z͕ĐǌųŽŶŬŽǁŝĞ^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĂ͕ŽƐŽďǇƌĞĂůŝǌƵũČĐĞǁŶŝŽƐŬŝǁƌĂŵĂĐŚWZKt͕ƉƌĂĐŽǁŶŝĐǇďŝƵƌĂ>'ǁƌĂǌǌ
ĂƌǌČĚĞŵŽƌĂǌŝŶŶŝŐŽƑĐŝĞǌĂŝŶƚĞƌĞƐŽǁĂŶŝǁĚƌĂǏĂŶŝĞŵ>ŽŬĂůŶĞũ^ƚƌĂƚĞŐŝŝZŽǌǁŽũƵ͘WŽĚĐǌĂƐǁĂƌƐǌƚĂƚſǁƉŽĚƐƵŵŽǁĂŶŽ
ĚŽƚǇĐŚĐǌĂƐŽǁǇŽŬƌĞƐǁĚƌĂǏĂŶŝĂ>^Z<ƌĂŝŶǇƌǁħĐǇŝWĂƐųħŬŝŶĂůĂƚĂ2014-2020͕ǌĂƉƌĞǌĞŶƚŽǁĂŶŽƐƚĂŶƌĞĂůŝǌĂĐũŝ>^ZͲŽƐŝČŐŶŝħƚĞ
ǁƐŬĂǍŶŝŬŝƉƌŽĚƵŬƚƵŝƌĞǌƵůƚĂƚƵ͘WƌǌĞĚƐƚĂǁŝŽŶŽƉŽǌŝŽŵǁǇŬŽƌǌǇƐƚĂŶŝĂďƵĚǏĞƚƵǁƌĂŵĂĐŚƉŽĚĚǌŝĂųĂŶŝĂ19.2͕ĂƚĂŬǏĞŽŵſǁŝŽŶŽ
ŚĂƌŵŽŶŽŐƌĂŵƉůĂŶŽǁĂŶǇĐŚŬŽŶŬƵƌƐſǁŶĂŬŽůĞũŶĞůĂƚĂŽƌĂǌĚǌŝĂųĂŶŝĂŶĂƐǌĞũŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͘EĂƐƉŽƚŬĂŶŝĂĐŚďĞŶĞĨŝĐũĞŶĐŝ͕ŬƚſƌǌǇ
ŽƚƌǌǇŵĂůŝĚŽƚĂĐũĞǁƌĂŵĂĐŚWZKtŵŝĞůŝŽŬĂǌũħŽƉŽǁŝĞĚǌŝĞđũĂŬƉƌǌĞďŝĞŐĂųĂŽĐĞŶĂŝƌĞĂůŝǌĂĐũĂŝĐŚƉƌŽũĞŬƚſǁŽƌĂǌǌĂƉŽǌŶĂđ
ƵĐǌĞƐƚŶŝŬſǁǌŵŽĐŶǇŵŝŝƐųĂďǇŵŝƐƚƌŽŶĂŵŝĚŽĨŝŶĂŶƐŽǁĂŶŝĂ͘tƐǌǇƐƚŬŝĞƐĨŽƌŵƵųŽǁĂŶĞǁŶŝŽƐŬŝǌŽƐƚĂųǇƵũħƚĞǁƐƉƌĂǁŽǌĚĂŶŝĂĐŚǌ
realizacji LSR za rok 2018 i 2019͕ŬƚſƌĞƉĞųŶŝČƌſǁŶŝĞǏƌŽůħƌĂƉŽƌƚſǁǌďĂĚĂŷĞǁĂůƵĂĐǇũŶǇĐŚǌĂƌŽŬ 2018 i 2019.
c) W okresie od 12 do 26 lutego 2019ƌŽŬƵŵŝĞƐǌŬĂŷĐǇǌĂŵŝĞƐǌŬƵũČĐǇŽďƐǌĂƌ>'ŵŽŐůŝǌŐųĂƐǌĂđƐǁŽũĞƵǁĂŐŝ͕ǁŶŝŽƐŬŝŝ
ƉƌŽƉŽǌǇĐũĞǌŵŝĂŶǁ>ŽŬĂůŶĞũ^ƚƌĂƚĞŐŝŝZŽǌǁŽũƵ<ƌĂŝŶǇƌǁħĐǇŝWĂƐųħŬŝŶĂůĂƚĂ2014-2020ĚŽƚǇĐǌČĐĞƌĞĂůŝǌĂĐũŝǁƐŬĂǍŶŝŬſǁ>^Z͕
ƉůĂŶƵĚǌŝĂųĂŶŝĂ͕ďƵĚǏĞƚƵ͕ǌǁŝħŬƐǌĞŶŝĂǁǇƐŽŬŽƑĐŝƑƌŽĚŬſǁŶĂƉƌŽũĞŬƚǇǁƐƉſųƉƌĂĐǇǌ2% do 5%ŽƌĂǌŬŽƌĞŬƚǇƚĞĐŚŶŝĐǌŶĞũǌǁŝČǌĂŶĞũ
ǌĂŬƚƵĂůŝǌĂĐũČ>^Z;Ɛƚƌ͘1-2, 33-43, 64-72).
d) W dniu 11 marca 2019ƌŽŬƵĂƌǌČĚƉŽĚũČųƵĐŚǁĂųħŶƌ8/2019ĚŽƚǇĐǌČĐČǌĂĐŝČŐŶŝħĐŝĂǌŽďŽǁŝČǌĂŶŝĂǁƉŽƐƚĂĐŝĚǁſĐŚ
ƉŽǏǇĐǌĞŬƉŽ100 000,00ǌų;200 000,00ǌųͿŶĂĐǌħƑĐŝŽǁČƌĞĨƵŶĚĂĐũħŬŽƐǌƚſǁƌĞĂůŝǌŽǁĂŶĞŐŽƉƌŽũĞŬƚƵŐƌĂŶƚŽǁĞŐŽƉŶ͘ZŽǌǁſũ
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌǇŶĂƚĞƌĞŶŝĞ>'<ƌĂŝŶǇƌǁħĐǇŝWĂƐųħŬŝ͘WŽǏǇĐǌŬŝǌŽƐƚĂųǇƐƉųĂĐŽŶĞƉŽŽƚƌǌǇŵĂŶŝƵƌĞĨƵŶĚĂĐũŝǌhƌǌħĚƵ
DĂƌƐǌĂųŬŽǁƐŬŝĞŐŽ͘
e) W dniu 11 marca 2019ƌŽŬƵǁƌĂŵĂĐŚWƌŽŐƌĂŵƵZŽǌǁŽũƵKƌŐĂŶŝǌĂĐũŝKďǇǁĂƚĞůƐŬŝĐŚǌŽƐƚĂųǌųŽǏŽŶǇƉƌŽũĞŬƚƉŶ͘ ͣWsparcie
ƌĞĂůŝǌĂĐũŝĚǌŝĂųĂŷŝǁǌŵŽĐŶŝĞŶŝĞƉŽƚĞŶĐũĂųƵŝŶƐƚǇƚƵĐũŽŶĂůŶĞŐŽ^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĂ<ƌĂŝŶǇƌǁħĐǇŝWĂƐųħŬŝ͘͟WƌŽũĞŬƚǁƉŝƐƵũĞƐŝħǁĐĞů
ŐųſǁŶǇWƌŽŐƌĂŵƵ͕ŬƚſƌǇŵũĞƐƚǁƐƉĂƌĐŝĞƌŽǌǁŽũƵŝŶƐƚǇƚƵĐũŽŶĂůŶĞŐŽŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƐƉŽųĞĐǌĞŷƐƚǁĂŽďǇǁĂƚĞůƐŬŝĞŐŽŽƌĂǌǌǁŝħŬƐǌĞŶŝĞ
ƵĚǌŝĂųƵƚǇĐŚŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁǏǇĐŝƵƉƵďůŝĐǌŶǇŵŝƵƉŽǁƐǌĞĐŚŶŝĂŶŝƵĚĞŵŽŬƌĂƚǇĐǌŶǇĐŚŶŽƌŵŽďǇǁĂƚĞůƐŬŽƑĐŝ͘tŶŝŽƐŬŽǁĂŶĂŬǁŽƚĂ
dotacji - 622 570,30ǌų͘
f) W dniu 28 marca 2019ƌŽŬƵĂƌǌČĚƵĐŚǁĂųČŶƌ9/2019ǌĂƚǁŝĞƌĚǌŝųWůĂŶƐǌŬŽůĞŷĚůĂŽƌŐĂŶƵĚĞĐǇǌǇũŶĞŐŽŝƉƌĂĐŽǁŶŝŬſǁďŝƵƌĂ
^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĂ<ƌĂŝŶǇƌǁħĐǇŝWĂƐųħŬŝŶĂƌŽŬ2019͕ĂƚĂŬǏĞƉŽĚũČųƵĐŚǁĂųħŶƌ9 A/2019ǌŐŽĚŶŝĞ͕ǌŬƚſƌČƉƌǌǇǌŶĂųƉƌĂĐŽǁŶŝŬŽŵ
ďŝƵƌĂ^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĂ<ƌĂŝŶǇƌǁħĐǇŝWĂƐųħŬŝƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂƉŝĞŶŝħǏŶĞǌŽŬĂǌũŝ_ǁŝČƚtŝĞůŬĂŶŽĐŶǇĐŚ͘
g) W dniu 28 marca 2019ƌŽŬƵŽĚďǇųŽƐŝħtĂůŶĞĞďƌĂŶŝĞǌųŽŶŬſǁ͕ŶĂŬƚſƌǇŵ͗ǌĂƚǁŝĞƌĚǌŽŶŽƐƉƌĂǁŽǌĚĂŶŝĞĨŝŶĂŶƐŽǁĞŝ
ƐƉƌĂǁŽǌĚĂŶŝĞŵĞƌǇƚŽƌǇĐǌŶĞ^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĂ<ƌĂŝŶǇƌǁħĐǇŝWĂƐųħŬŝǌĂƌŽŬ2018͕ǌĂŬƚƵĂůŝǌŽǁĂŶŽ>ŽŬĂůŶČ^ƚƌĂƚĞŐŝħZŽǌǁŽũƵ
<ƌĂŝŶǇƌǁħĐǇŝWĂƐųħŬŝŶĂůĂƚĂ2014-2020ǁǌĂŬƌĞƐŝĞƌĞĂůŝǌĂĐũŝǁƐŬĂǍŶŝŬſǁ>^Z͕ƉůĂŶƵĚǌŝĂųĂŶŝĂŝďƵĚǏĞƚƵ͕ǌĂŬƚƵĂůŝǌŽǁĂŶŽ
ĚŽŬƵŵĞŶƚĚŽƚǇĐǌČĐǇǁǇďŽƌƵŝŽĐĞŶǇŽƉĞƌĂĐũŝ͕ǁƉƌŽǁĂĚǌŽŶŽǌŵŝĂŶǇǁ^ƚĂƚƵĐŝĞ^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĂŽƌĂǌǁƉƌŽǁĂĚǌŽŶŽǌŵŝĂŶǇǁ
ƐŬųĂĚǌŝĞŽƐŽďŽǁǇŵZĂĚǇŝĂƌǌČĚƵ^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĂ<ƌĂŝŶǇƌǁħĐǇŝWĂƐųħŬŝ͘
h) W dniu 28 marca 2019tĂůŶĞĞďƌĂŶŝĞǌųŽŶŬſǁŽĚǁŽųĂųŽǌƉĞųŶŝŽŶĞũĨƵŶŬĐũŝǌųŽŶŬĂĂƌǌČĚƵͲWĂŶĂůĞŬƐĂŶĚƌĂ'ĂǁƌǇůƵŬĂ͕
ĂŶĂƐƚħƉŶŝĞƉƌǌĞƉƌŽǁĂĚǌŽŶŽƵǌƵƉĞųŶŝĂũČĐĞǁǇďŽƌǇƐŬųĂĚƵŽƐŽďŽǁĞŐŽĂƌǌČĚƵ͘tǁǇŶŝŬƵŐųŽƐŽǁĂŶŝĂǌŽƐƚĂųǁǇďƌĂŶǇWĂŶ:ĂŶ
^ŽŬŽųŽǁƐŬŝƌĞƉƌĞǌĞŶƚĂŶƚ'ŵŝŶǇ'ƌƵŶǁĂůĚ͘tǌǁŝČǌŬƵǌǌĂŝƐƚŶŝĂųČƐǇƚƵĂĐũČĚŶŝĂ28 marca 2019ƌŽŬƵŶĂƉŽƐŝĞĚǌĞŶŝƵĂƌǌČĚƵ
ĚŽŬŽŶĂŶŽǁǇďŽƌƵtŝĐĞƉƌĞǌĞƐĂƐƉŽƑƌſĚĐǌųŽŶŬſǁĂƌǌČĚƵ͘hĐŚǁĂųČŶƌ10/2019ĂƌǌČĚǌĂƚǁŝĞƌĚǌŝųǁǇďſƌWĂŶŝŶŶǇ
WƌſĐŚŶŝĐŬŝĞũŶĂƉĞųŶŝĞŶŝĞĨƵŶŬĐũŝtŝĐĞƉƌĞǌĞƐĂǁ^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝƵ<ƌĂŝŶǇƌǁħĐǇŝWĂƐųħŬŝ͘
i) Dnia 29 marca 2019ƌŽŬƵƚƌǌĞĐŚƉƌĂĐŽǁŶŝŬſǁďŝƵƌĂ>'ǁǌŝħųŽƵĚǌŝĂųǁƵƌŽĐǌǇƐƚŽƑĐŝ^ĂŵŽƌǌČĚŽǁĞŐŽŶŝĂ^ŽųƚǇƐĂŶĂtĂƌŵŝŝ
ŝDĂǌƵƌĂĐŚǁKƐƚƌſĚǌŝĞ͘KƌŐĂŶŝǌĂƚŽƌĞŵǁǇĚĂƌǌĞŶŝĂďǇųhƌǌČĚDĂƌƐǌĂųŬŽǁƐŬŝtŽũĞǁſĚǌƚǁĂtĂƌŵŝŷƐŬŽͲDĂǌƵƌƐŬŝĞŐŽǁ
Olsztynie.
j) Dnia 29 maja 2019ƌŽŬƵ͕ƉƌĂĐŽǁŶŝĐǇ^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĂ<ƌĂŝŶǇƌǁħĐǇŝWĂƐųħŬŝǁǌŝħůŝƵĚǌŝĂųǁtŽũĞǁſĚǌŬŝĞũ<ŽŶĨĞƌĞŶĐũŝZĂĚǇ
ŝĂůŽŐƵ^ƉŽųĞĐǌŶĞŐŽtŽũĞǁſĚǌƚǁĂtĂƌŵŝŷƐŬŽͲDĂǌƵƌƐŬŝĞŐŽƉŶͣ͘ĂŵſǁŝĞŶŝĂƉƵďůŝĐǌŶĞŝŝĐŚǁƉųǇǁŶĂƌŽǌǁſũƐƉŽųĞĐǌŶŽͲ
ŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌǇǁŽũĞǁſĚǌƚǁĂǁĂƌŵŝŷƐŬŽͲŵĂǌƵƌƐŬŝĞŐŽ͘͟KƌŐĂŶŝǌĂƚŽƌĞŵŬŽŶĨĞƌĞŶĐũŝďǇųhƌǌČĚDĂƌƐǌĂųŬŽǁƐŬŝtŽũĞǁſĚǌƚǁĂ
tĂƌŵŝŷƐŬŽͲDĂǌƵƌƐŬŝĞŐŽ͘WŽĚĐǌĂƐǁǇĚĂƌǌĞŶŝĂ>'ŵŝĂųŽŵŽǏůŝǁŽƑđǁǇƐƚĂǁŝĞŶŝĂƐǁŽŝĐŚƉƵďůŝŬĂĐũŝŝƉƌŽŵŽǁĂŶŝĂŽďƐǌĂƌƵ
ŽďũħƚĞŐŽ>^Z^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĂ<ƌĂŝŶǇƌǁħĐǇŝWĂƐųħŬŝ͘
3
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k) W dniach 17 - 19 czerwca 2019ƌŽŬƵ͕tŝĐĞƉƌĞǌĞƐĂƌǌČĚƵ^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĂ<ƌĂŝŶǇƌǁħĐǇŝWĂƐųħŬŝǁǌŝħųĂƵĚǌŝĂųǁǁǇũĞǍĚǌŝĞ
ƐƚƵĚǇũŶǇŵĚŽƚƌǌĞĐŚƐǌǁĞĚǌŬŝĐŚůŽŬĂůŶǇĐŚŐƌƵƉĚǌŝĂųĂŶŝĂ͗>''ćƐƚƌŝŬĞďǇŐĚĞŶ͕>'DŝƚƚůĂŶĚWůƵƐ͕>',ƂŐĂ<ƵƐƚĞŶ͘
KƌŐĂŶŝǌĂƚŽƌĞŵǁǇũĂǌĚƵďǇųĂWŽůƐŬĂ^ŝĞđ>'͘
l) W dniu 28 czerwca 2019ƌŽŬƵĂƌǌČĚƵĐŚǁĂųČŶƌ11/2019ǌĂƚǁŝĞƌĚǌŝųǌŵŝĂŶǇǁWůĂŶŝĞƐǌŬŽůĞŷĚůĂŽƌŐĂŶƵĚĞĐǇǌǇũŶĞŐŽŝ
pracowników biura Stowarzyszenia na rok 2019͘ĂƌǌČĚƉŽĚũČųƚĂŬǏĞƵĐŚǁĂųħŶƌ12/2019ǌŐŽĚŶŝĞ͕ǌŬƚſƌČǌƌĞǌǇŐŶŽǁĂųǌ
ƚǁŽƌǌĞŶŝĂĂŬųĂĚŽǁĞŐŽ&ƵŶĚƵƐǌƵ_ǁŝĂĚĐǌĞŷ^ŽĐũĂůŶǇĐŚǁ^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝƵ<ƌĂŝŶǇƌǁħĐǇŝWĂƐųħŬŝǁ2019ƌŽŬƵŝǁǇƌĂǌŝųǌŐŽĚħ
ŶĂǁǇƉųĂƚħƉƌĂĐŽǁŶŝŬŽŵ^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĂǁƌŽŬƵ2019ƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂƵƌůŽƉŽǁĞŐŽǁǁǇƐŽŬŽƑĐŝŽĚƉŝƐƵƉŽĚƐƚĂǁŽǁĞŐŽ
ŽŬƌĞƑůŽŶĞŐŽǁĂƌƚ͘5 ust. 2ƵƐƚĂǁǇŽǌĂŬųĂĚŽǁǇŵĨƵŶĚƵƐǌƵƑǁŝĂĚĐǌĞŷƐŽĐũĂůŶǇĐŚ͘
m) Dnia 8 lipca 2019ƌŽŬƵ^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĞ<ƌĂŝŶĂƌǁħĐǇŝWĂƐųħŬŝǌŽƌŐĂŶŝǌŽǁĂųŽďĞǌƉųĂƚŶĞƐǌŬŽůĞŶŝĞĚůĂƉŽƚĞŶĐũĂůŶǇĐŚ
ďĞŶĞĨŝĐũĞŶƚſǁǁƌĂŵĂĐŚƉŽĚĚǌŝĂųĂŶŝĂ19.2ͣtƐƉĂƌĐŝĞŶĂǁĚƌĂǏĂŶŝĞŽƉĞƌĂĐũŝǁƌĂŵĂĐŚƐƚƌĂƚĞŐŝŝƌŽǌǁŽũƵůŽŬĂůŶĞŐŽ
ŬŝĞƌŽǁĂŶĞŐŽƉƌǌĞǌƐƉŽųĞĐǌŶŽƑđ͟ŽďũħƚĞŐŽWƌŽŐƌĂŵĞŵZŽǌǁŽũƵKďƐǌĂƌſǁtŝĞũƐŬŝĐŚŶĂůĂƚĂ 2014ʹ2020͘^ǌŬŽůĞŶŝĞŵŝĂųŽŶĂĐĞůƵ
ƉƌǌĞŬĂǌĂŶŝĞƵĐǌĞƐƚŶŝŬŽŵƉŽĚƐƚĂǁŽǁǇĐŚŝŶĨŽƌŵĂĐũŝĚŽƚǇĐǌČĐǇĐŚŬŽŶŬƵƌƐſǁǁǌĂŬƌĞƐŝĞƉŽĚĞũŵŽǁĂŶŝĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ
i tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych.
n) W terminie od 11 lipca do 29 lipca 2019ƌŽŬƵŽŐųŽƐǌŽŶŽŬŽŶŬƵƌƐŶĂƌĞĂůŝǌĂĐũħŽƉĞƌĂĐũŝǁƌĂŵĂĐŚĚǌŝĂųĂŶŝĂtƐƉĂƌĐŝĞĚůĂ
ƌŽǌǁŽũƵůŽŬĂůŶĞŐŽǁƌĂŵĂĐŚŝŶŝĐũĂƚǇǁǇ>ZƉŽĚĚǌŝĂųĂŶŝĞ19.2ͣtƐƉĂƌĐŝĞŶĂǁĚƌĂǏĂŶŝĞŽƉĞƌĂĐũŝǁƌĂŵĂĐŚƐƚƌĂƚĞŐŝŝƌŽǌǁŽũƵ
ůŽŬĂůŶĞŐŽŬŝĞƌŽǁĂŶĞŐŽƉƌǌĞǌƐƉŽųĞĐǌŶŽƑđ͟ǁŶĂƐƚħƉƵũČĐǇĐŚǌĂŬƌĞƐĂĐŚ͗
ƉŽĚĞũŵŽǁĂŶŝĞĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ͖ƉŽĚŶŽƐǌĞŶŝĞŬŽŵƉĞƚĞŶĐũŝǌĂǁŽĚŽǁǇĐŚŽƐſďǌĂŵŝĞƐǌŬƵũČĐǇĐŚŽďƐǌĂƌ>'ǁ
ƉŽǁŝČǌĂŶŝƵǌĚǌŝĂųĂŶŝĂŵŝŶĂƐƚĂǁŝŽŶǇŵŝŶĂƌŽǌǁſũƉƌǌĞĚƐŝħďŝŽƌĐǌŽƑĐŝůƵďƚǁŽƌǌĞŶŝĂŽƌĂǌĨƵŶŬĐũŽŶŽǁĂŶŝĂŝŶŬƵďĂƚŽƌſǁ
przetwórstwa lokalnego produktów rolnych,
tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych.
W zakresie ͣWŽĚĞũŵŽǁĂŶŝĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ͟ǁƉųǇŶħųŽ28ǁŶŝŽƐŬſǁŶĂŽŐſůŶČŬǁŽƚħ1 889 000,00ǌųŶĂƚŽŵŝĂƐƚůŝŵŝƚ
ǌĂďĞǌƉŝĞĐǌŽŶǇĐŚƑƌŽĚŬſǁǁǇŶŽƐŝų640 000,00ǌų͘ǌŝĞǁŝħƚŶĂƑĐŝĞǁŶŝŽƐŬſǁǌŽƐƚĂųŽǁǇďƌĂŶǇĐŚĚŽĨŝŶĂŶƐŽǁĂŶŝĂŶĂŬǁŽƚħ 1 260
000,00ǌųʹǌĐǌĞŐŽƐŝĞĚĞŵǁŶŝŽƐŬſǁŶĂŬǁŽƚħ 600 000,00ǌųŵŝĞƑĐŝƐŝħǁůŝŵŝĐŝĞƑƌŽĚŬſǁ͘ǌŝĞǁŝħđǁŶŝŽƐŬſǁŶĂŬǁŽƚħ 630
000,00ǌųŶŝĞŵŽŐųŽƉŽĚůĞŐĂđĚŽĨŝŶĂŶƐŽǁĂŶŝƵ͕ƉŽŶŝĞǁĂǏĐǌƚĞƌǇǌŶŝĐŚŶŝĞƵǌǇƐŬĂųǇŵŝŶŝŵƵŵƉƵŶŬƚŽǁĞŐŽ͕ĂƉŝħđŶŝĞƉƌǌĞƐǌųŽ
oceny formalnej.
W zakresie ͣTworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych͟ǁƉųǇŶČų1ǁŶŝŽƐĞŬŶĂŽŐſůŶČ
ŬǁŽƚħ300 000,00ǌųͲůŝŵŝƚǌĂďĞǌƉŝĞĐǌŽŶǇĐŚƑƌŽĚŬſǁǁǇŶŽƐŝų300 000,00ǌų͘tŶŝŽƐĞŬďǇųǌŐŽĚŶǇǌ>ŽŬĂůŶČ^ƚƌĂƚĞŐŝČZŽǌǁŽũƵŝ
ŽƚƌǌǇŵĂųƌĞŬŽŵĞŶĚĂĐũħĚŽĨŝŶĂƐŽǁĂŶŝĂ͘
o) Dnia 29 sierpnia 2019ƌŽŬƵ͕ƉƌǌĞĚƐƚĂǁŝĐŝĞůĞhƌǌħĚƵDĂƌƐǌĂųŬŽǁƐŬŝĞŐŽtŽũĞǁſĚǌƚǁĂtĂƌŵŝŷƐŬŽͲDĂǌƵƌƐŬŝĞŐŽ͕ǁƌĂŵĂĐŚ
ǁŝǌǇƚǇŐŽƐƉŽĚĂƌƐŬŝĞũŽĚǁŝĞĚǌŝůŝƐŝĞĚǌŝďħŶĂƐǌĞũ>ŽŬĂůŶĞũ'ƌƵƉǇǌŝĂųĂŶŝĂ͘tŝǌǇƚĂďǇųĂŽŬĂǌũČĚŽƌŽǌŵŽǁǇŽǁƐƉſųƉƌĂĐǇ
^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĂǌĂƌǌČĚĞŵtŽũĞǁſĚǌƚǁĂŽƌĂǌŵŽǏůŝǁŽƑĐŝČǌĂƉƌĞǌĞŶƚŽǁĂŶŝĂŽƐŝČŐŶŝħđ>'͘WŽĚĐǌĂƐƐƉŽƚŬĂŶŝĂƉŽĚũħƚŽƌſǁŶŝĞǏ
ĚǇƐŬƵƐũħŶĂƚĞŵĂƚŝŶŝĐũĂƚǇǁǇ>ZǁƉƌǌǇƐǌųǇŵŽŬƌĞƐŝĞƉƌŽŐƌĂŵŽǁĂŶŝĂ͕ƚũ͘ǁůĂƚĂĐŚ2021 - 2027.
p) Dnia 25ǁƌǌĞƑŶŝĂ2019ƌŽŬƵWƌĞǌĞƐŝ<ŝĞƌŽǁŶŝŬďŝƵƌĂ^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĂ<ƌĂŝŶǇƌǁħĐǇŝWĂƐųħŬŝƵĐǌĞƐƚŶŝĐǌǇųǇǁƵƌŽĐǌǇƐƚĞũ
ŝŶĂƵŐƵƌĂĐũŝǁŽũĞǁſĚǌŬŝĐŚŽďĐŚŽĚſǁ_ǁŝĂƚŽǁĞŐŽŶŝĂdƵƌǇƐƚǇŬŝ͘tǁǇĚĂƌǌĞŶŝƵǁǌŝħůŝƵĚǌŝĂųƉƌǌĞĚƐƚĂǁŝĐŝĞůĞďƌĂŶǏǇ
ƚƵƌǇƐƚǇĐǌŶĞũ͕ƉƌǌĞĚƐŝħďŝŽƌĐǇŝƐĂŵŽƌǌČĚŽǁĐǇ͘KƌŐĂŶŝǌĂƚŽƌĞŵǁǇĚĂƌǌĞŶŝĂďǇųhƌǌČĚDĂƌƐǌĂųŬŽǁƐŬŝtŽũĞǁſĚǌƚǁĂtĂƌŵŝŷƐŬŽͲ
Mazurskiego.
q) W dniu 25ǁƌǌĞƑŶŝĂ2019ƌŽŬƵWĂŶŝWƌĞǌĞƐ^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĂǁǌŝħųĂƵĚǌŝĂųǁƉƌŽŐƌĂŵŝĞ ͣBarwy Warmii i Mazur͟
wyemitowanego w Telewizji Kopernik w dniu 15ƉĂǍĚǌŝĞƌŶŝŬĂ2019 roku oraz w stacjach radiowych m. in. Radio Plus i Radio
htD&D͘ZŽǌŵŽǁĂĚŽƚǇĐǌǇųĂƉƌǌĞĚƐƚĂǁŝĞŶŝĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĂ͕ǌƌĞĂůŝǌŽǁĂŶǇĐŚŝŶŝĐũĂƚǇǁŽĚĚŽůŶǇĐŚŽƌĂǌƉůĂŶſǁŶĂ
ƉƌǌǇƐǌųŽƑđ͘
r) W dniu 27ǁƌǌĞƑŶŝĂ2019ƌŽŬƵ<ŝĞƌŽǁŶŝŬďŝƵƌĂ>'ǁǌŝħųĂƵĚǌŝĂųǁ/'ĂůŝŬŽŶŽŵŝŝ^ƉŽųĞĐǌŶĞũŶĂtĂƌŵŝŝŝDĂǌƵƌĂĐŚ͘WŽĚĐǌĂƐ
ŐĂůŝŽĚďǇųŽƐŝħŽĨŝĐũĂůŶĞƌŽǌƐƚƌǌǇŐŶŝħĐŝĞŝũĞĚŶŽĐǌĞƐŶĞǁǇƌſǏŶŝĞŶŝĞůĂƵƌĞĂƚſǁ<ŽŶŬƵƌƐƵŬŽŶŽŵŝŝ^ƉŽųĞĐǌŶĞũ͘ĞůĞŵǁǇĚĂƌǌĞŶŝĂ
ďǇųŽƵŚŽŶŽƌŽǁĂŶŝĞũĞĚŶŽƐƚĞŬƐĂŵŽƌǌČĚƵƚĞƌǇƚŽƌŝĂůŶĞŐŽ͕ƉƌǌĞĚƐŝħďŝŽƌƐƚǁŽƌĂǌƐǌŬſųǌƌĞŐŝŽŶƵǌĂǌĂĂŶŐĂǏŽǁĂŶŝĞŝĚǌŝĂųĂŶŝĂŶĂ
ƌǌĞĐǌƉƌǌĞĚƐŝħďŝŽƌĐǌŽƑĐŝƐƉŽųĞĐǌŶĞũŶĂtĂƌŵŝŝŝDĂǌƵƌĂĐŚ͘tǇĚĂƌǌĞŶŝĞďǇųŽǌǁŝĞŷĐǌĞŶŝĞŵŬŽŶŬƵƌƐƵƉƌŽǁĂĚǌŽŶĞŐŽƉƌǌĞǌ
ZĞŐŝŽŶĂůŶǇKƑƌŽĚĞŬWŽůŝƚǇŬŝ^ƉŽųĞĐǌŶĞũǁKůƐǌƚǇŶŝĞ͘
s) W dniu 17ƉĂǍĚǌŝĞƌŶŝŬĂ2019ƌŽŬƵĂƌǌČĚƵĐŚǁĂųČŶƌ13/2019ƉƌǌǇũČųĚŽ^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĂǁĐŚĂƌĂŬƚĞƌǌĞĐǌųŽŶŬſǁ
ǌǁǇĐǌĂũŶǇĐŚ͗tĞƌŽŶŝŬħtŝŬƚŽƌŽǁŝĐǌ͕>ŝĚŝħDĂƌĐŝŶŝĂŬ͕dĞƌĞƐħ<ĂƌƉŝŷƐŬČ͘
t) W dniu 17ƉĂǍĚǌŝĞƌŶŝŬĂ2019ƌŽŬƵĂƌǌČĚƉŽĚũČųƵĐŚǁĂųħŶƌ14/2019ŽǁǇƐŽŬŽƑĐŝƐŬųĂĚĞŬĐǌųŽŶŬŽǁƐŬŝĐŚŽďŽǁŝČǌƵũČĐǇĐŚŽĚ
2020 roku.
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u) W dniu 17ƉĂǍĚǌŝĞƌŶŝŬĂ2019ƌŽŬƵĂƌǌČĚƉŽĚũČųƵĐŚǁĂųħŶƌ15/2019ǌŐŽĚŶŝĞǌŬƚſƌČƉƌǌĞŬĂǌĂųĨƵŶĚƵƐǌĞǌŽƚƌǌǇŵĂŶĞŐŽ 1%
ƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚŶĂĨƵŶĚƵƐǌƐƚǇƉĞŶĚŝĂůŶǇĚůĂǌĚŽůŶĞũŵųŽĚǌŝĞǏǇǌŶŝĞǌĂŵŽǏŶǇĐŚƌŽĚǌŝŶǌŽďƐǌĂƌſǁ
wiejskich.
v) W dniach: 28ƉĂǍĚǌŝĞƌŶŝŬĂ͕22 i 27 listopada, 10 grudnia 2019ƌŽŬƵƉƌĂĐŽǁŶŝĐǇďŝƵƌĂ^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĂ<ƌĂŝŶǇƌǁħĐǇŝWĂƐųħŬŝ
ƉƌǌĞƉƌŽǁĂĚǌŝůŝŬŽŶƚƌŽůĞƐǌĞƑĐŝƵǌƌĞĂůŝǌŽǁĂŶǇĐŚƉƌŽũĞŬƚſǁŐƌĂŶƚŽǁǇĐŚ͘WŽƚǁŝĞƌĚǌĞŶŝĞŵƉƌǌĞƉƌŽǁĂĚǌŽŶǇĐŚŬŽŶƚƌŽůŝƐČƌĂƉŽƌƚǇ
ƉŽŬŽŶƚƌŽůŶĞ͕ĚŽŬƚſƌǇĐŚĚŽųČĐǌŽŶŽƐƉŽƌǌČĚǌŽŶČŶĂŵŝĞũƐĐƵŬŽŶƚƌŽůŝĚŽŬƵŵĞŶƚĂĐũħǌĚũħĐŝŽǁČ͘tƉƌǌĞƉƌŽǁĂĚǌŽŶǇĐŚŬŽŶƚƌŽůĂĐŚ
ŶŝĞƐƚǁŝĞƌĚǌŽŶŽǏĂĚŶǇĐŚŶŝĞƉƌĂǁŝĚųŽǁŽƑĐŝ͘
w) W listopadzie 2019ƌŽŬƵƵŬĂǌĂųƐŝħƐƉŽƚƌĞŬůĂŵŽǁǇĚŽƚǇĐǌČĐǇƉƌŽǁĂĚǌŽŶǇĐŚĚǌŝĂųĂŷƉƌǌĞǌ^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĞ<ƌĂŝŶĂƌǁħĐǇŝ
WĂƐųħŬŝ͘^ƉŽƚǌŽƐƚĂųǁǇĞŵŝƚŽǁĂŶǇǁdĞůĞǁŝǌũŝ<ŽƉĞƌŶŝŬŽƌĂǌǌŽƐƚĂųŽƉƵďůŝŬŽǁĂŶǇŶĂƉŽƌƚĂůĂĐŚƐƉŽųĞĐǌŶŽƑĐŝŽǁǇĐŚŝŶĂƐƚƌŽŶŝĞ
internetowej Stowarzyszenia.
x) W dniu 19 grudnia 2019ƌŽŬƵĂƌǌČĚƉŽĚũČųƵĐŚǁĂųħŶƌ16/2019ǌŐŽĚŶŝĞ͕ǌŬƚſƌČǌƌĞǌǇŐŶŽǁĂųǌƚǁŽƌǌĞŶŝĂĂŬųĂĚŽǁĞŐŽ
&ƵŶĚƵƐǌƵ_ǁŝĂĚĐǌĞŷ^ŽĐũĂůŶǇĐŚǁ^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝƵ<ƌĂŝŶǇƌǁħĐǇŝWĂƐųħŬŝǁ2020ƌŽŬƵŝǁǇƌĂǌŝųǌŐŽĚħŶĂǁǇƉųĂƚħƉƌĂĐŽǁŶŝŬŽŵ
Stowarzyszenia w roku 2020ƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂƵƌůŽƉŽǁĞŐŽǁǁǇƐŽŬŽƑĐŝŽĚƉŝƐƵƉŽĚƐƚĂǁŽǁĞŐŽŽŬƌĞƑůŽŶĞŐŽǁĂƌƚ͘ 5 ust. 2 ustawy o
ǌĂŬųĂĚŽǁǇŵĨƵŶĚƵƐǌƵƑǁŝĂĚĐǌĞŷƐŽĐũĂůŶǇĐŚ͘
y) W dniu 23 grudnia 2019ƌŽŬƵǁƌĂŵĂĐŚWƌŽŐƌĂŵƵ&ƵŶĚƵƐǌ/ŶŝĐũĂƚǇǁKďǇǁĂƚĞůƐŬŝĐŚǌŽƐƚĂųǌųŽǏŽŶǇƉƌŽũĞŬƚƉŶ͘ ͣW sieci ʹbez
barier͘͟WƌŽũĞŬƚǌĂŬųĂĚĂųǌĂƉĞǁŶŝĞŶŝĞǁƐƉĂƌĐŝĂĚůĂ 20ŽƐſďĚŽƌŽƐųǇĐŚǁƉƌǌĞĚǌŝĂůĞǁŝĞŬŽǁǇŵ25-65ůĂƚǌĂŵŝĞƐǌŬƵũČĐǇĐŚ
ŽďƐǌĂƌǇǁŝĞũƐŬŝĞƉŽǁŝĂƚƵŽƐƚƌſĚǌŬŝĞŐŽ͕ĂǁƐǌĐǌĞŐſůŶŽƑĐŝŐŵŝŶǇ͗BƵŬƚĂ͕DŽƌČŐ͕KƐƚƌſĚĂ͕ƉƌŽǁĂĚǌČĐǇĐŚĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌČ
ůƵďĐŚĐČĐǇĐŚũČǌĂųŽǏǇđ͕ŶŝĞƉŽƐŝĂĚĂũČĐǇĐŚŬŽŵƉĞƚĞŶĐũŝĐǇĨƌŽǁǇĐŚůƵďĐŚĐČĐǇĐŚƌŽǌǁŝũĂđƉŽƐŝĂĚĂŶĞŬŽŵƉĞƚĞŶĐũĞĐǇĨƌŽǁĞǁ
ǌĂŬƌĞƐŝĞŬŽƌǌǇƐƚĂŶŝĂǌǌĂƐŽďſǁŝŶĨŽƌŵĂĐǇũŶǇĐŚ͕ŬŽŵƵŶŝŬĂĐũŝŽŶůŝŶĞ͕ǌĂƐƚŽƐŽǁĂŶŝĂŶĂƌǌħĚǌŝĐǇĨƌŽǁǇĐŚŽƌĂǌŬŽƌǌǇƐƚĂŶŝĂǌĞͲƵƐųƵŐ
ƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚ͘'ųſǁŶǇŵĐĞůĞŵǌĂĚĂŶŝĂďǇųŽǌǁŝħŬƐǌĞŶŝĞǁǇŬŽƌǌǇƐƚĂŶŝĂƉŽƚĞŶĐũĂųƵƚĞĐŚŶŽůŽŐŝŝŝŶĨŽƌŵĂĐǇũŶŽͲŬŽŵƵŶŝŬĂĐǇũŶǇĐŚǁ
ƌſǏŶǇĐŚƐĨĞƌĂĐŚǏǇĐŝĂƉŽƉƌǌĞǌƉŽĚŶŝĞƐŝĞŶŝĞƉŽǌŝŽŵƵŬŽŵƉĞƚĞŶĐũŝĐǇĨƌŽǁǇĐŚ͘tŶŝŽƐŬŽǁĂŶĂŬǁŽƚĂĚŽƚĂĐũŝͲ117 588,50ǌų͘
2. Realizacja projektów i otrzymane dotacje:
ĂͿWƌŽũĞŬƚŐƌĂŶƚŽǁǇƉƚ͘ZŽǌǁſũŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌǇŶĂƚĞƌĞŶŝĞ>'<ƌĂŝŶǇƌǁħĐǇŝWĂƐųħŬŝ
Projekt grantowy realizowany w 2018ƌŽŬƵ͕ǌŽƐƚĂųƌŽǌůŝĐǌŽŶǇǁĚŶŝƵ16 kwietnia 2019ƌŽŬƵͲŽƚƌǌǇŵĂŶŽƉųĂƚŶŽƑđŽƐƚĂƚĞĐǌŶČ
ŶĂŬǁŽƚħ232 608,99ǌų͘
ďͿWƌŽũĞŬƚǁƐƉſųƉƌĂĐǇƉƚͣ͘ŝŶƚĞŐƌŽǁĂŶǇWƌŽĚƵŬƚdƵƌǇƐƚǇĐǌŶǇ^ǌůĂŬŝ>ĞƑŶĞƚƌĂŬĐũČ<ƌĂũƵ ͘͟
W dniach 15 stycznia i 14 maja 2019ƌŽŬƵǁƐŝĞĚǌŝďŝĞ^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĂBČĐǌǇEĂƐ<ĂŶĂųůďůČƐŬŝ͕ŽĚďǇųǇƐŝħƐƉŽƚŬĂŶŝĂ
ŬŽŽƌĚǇŶĂĐǇũŶĞƉĂƌƚŶĞƌſǁƉƌŽũĞŬƚƵǁƐƉſųƉƌĂĐǇŵŝħĚǌǇŶĂƌŽĚŽǁĞũǌ&ƌĂŶĐũČ͘^ƉŽƚŬĂŶŝĂŵŝĂųǇŶĂĐĞůƵĚŽƉƌĞĐǇǌŽǁĂŶŝĞǌĂĚĂŷ
ƉŽƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚƉĂƌƚŶĞƌſǁƉƌŽũĞŬƚƵ͕ŽƐǌĂĐŽǁĂŶŝĞďƵĚǏĞƚƵŝŽŬƌĞƑůĞŶŝĞǌĂĚĂŷǁĐǌĂƐŝĞ͘tƐƉŽƚŬĂŶŝĂĐŚƵĐǌĞƐƚŶŝĐǌǇųŬŝĞƌŽǁŶŝŬ
ďŝƵƌĂǁƌĂǌǌƉƌĂĐŽǁŶŝŬŝĞŵ^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĂ<ƌĂŝŶǇƌǁħĐǇŝWĂƐųħŬŝŽƌĂǌƌĞƉƌĞǌĞŶƚĂŶĐŝƉŽǌŽƐƚĂųǇĐŚƉĂƌƚŶĞƌſǁƉƌŽũĞŬƚƵ
ǁƐƉſųƉƌĂĐǇƚũ͗͘^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĞBČĐǌǇEĂƐ<ĂŶĂųůďůČƐŬŝ͕>'ͣBarcja͟i LGD ͣTrzy Doliny͘͟W ramach projektu planowana jest
ƉƌŽŵŽĐũĂŽďƐǌĂƌƵƉŽƉƌǌĞǌƉƌǌĞŬĂǌĂŶŝĞĞŬƐƉŽǌǇƚŽƌſǁǌǁŝǌǇƚſǁŬĂŵŝĂƚƌĂŬĐũŝŶĂƚĞƌĞŶŝĞ>^ZŶĂƐǌǇŵĐǌųŽŶŬŽŵ͕ǁƐǌĐǌĞŐſůŶŽƑĐŝ
ƚǇŵŬƚſƌǌǇƉŽƐŝĂĚĂũČďĞǌƉŽƑƌĞĚŶŝŬŽŶƚĂŬƚǌƚƵƌǇƐƚĂŵŝ͘WůĂŶƵũĞƐŝħǁǇĚĂŶŝĞǁƐƉſůŶĞŐŽŬĂƚĂůŽŐƵǁŝǌĞƌƵŶŬŽǁĞŐŽ͕ŬƚſƌĞŐŽ
ŵŽƚǇǁĞŵƉƌǌĞǁŽĚŶŝŵďħĚǌŝĞŐŽƚǇŬŝ<ƌǌǇǏĂĐǇ͘ŽƐƚĂŶŝĞǁǇŬŽŶĂŶǇƌſǁŶŝĞǏĚŽĚƌƵŬŝƐƚŶŝĞũČĐǇĐŚŵĂƉƌŽǁĞƌŽǁǇĐŚ͘tƉƌŽũĞŬĐŝĞ
ƉƌǌĞǁŝĚǌŝĂŶǇũĞƐƚƚĂŬǏĞƵĚǌŝĂųƉƌǌĞĚƐƚĂǁŝĐŝĞůŝ^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĂ<ƌĂŝŶǇƌǁħĐǇŝWĂƐųħŬŝǁǁǇũĞǍĚǌŝĞƐƚƵĚǇũŶǇŵĚŽ&ƌĂŶĐũŝŽƌĂǌ
ƵĚǌŝĂųǁŶĂũǁŝħŬƐǌǇĐŚƚĂƌŐĂĐŚƚƵƌǇƐƚǇĐǌŶǇĐŚǁWŽůƐĐĞǁEĂĚĂƌǌǇŶŝĞ͘
ĐͿKƉĞƌĂĐũĂǁųĂƐŶĂƉŶͣ͘Aktywnie, smacznie, lokalnie ʹƉƌŽŵŽĐũĂƌĞŐŝŽŶƵ<ƌĂŝŶǇƌǁħĐǇŝWĂƐųħŬŝ ͟ǁƌĂŵĂĐŚƉŽĚĚǌŝĂųĂŶŝĂ19.2
ͣtƐƉĂƌĐŝĞŶĂǁĚƌĂǏĂŶŝĞŽƉĞƌĂĐũŝǁƌĂŵĂĐŚƐƚƌĂƚĞŐŝŝƌŽǌǁŽũƵůŽŬĂůŶĞŐŽŬŝĞƌŽǁĂŶĞŐŽƉƌǌĞǌƐƉŽųĞĐǌŶŽƑđ ͟ǁƌĂŵĂĐŚĚǌŝĂųĂŶŝĂ
ͣWsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER͟ŽďũħƚĞŐŽWƌŽŐƌĂŵĞŵǁǌĂŬƌĞƐŝĞ͗WƌŽŵŽǁĂŶŝĞŽďƐǌĂƌƵ
ŽďũħƚĞŐŽ>^Z͕ǁƚǇŵƉƌŽĚƵŬƚſǁůƵďƵƐųƵŐůŽŬĂůŶǇĐŚ͘
W dniu 15 kwietnia 2019ƌŽŬƵ>'^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĞ<ƌĂŝŶĂƌǁħĐǇŝWĂƐųħŬŝƉŽĚƉŝƐĂųŽƵŵŽǁħŽƉƌǌǇǌŶĂŶŝƵƉŽŵŽĐǇEƌ 005836935-UM1430006/18ǌĂƌǌČĚĞŵtŽũĞǁſĚǌƚǁĂtĂƌŵŝŷƐŬŽͲDĂǌƵƌƐŬŝĞŐŽŶĂƌĞĂůŝǌĂĐũħŽƉĞƌĂĐũŝǁųĂƐŶĞũ͘<ǁŽƚĂĚŽ
finansowania wynosi 50 000,00ǌų͘
tƌĂŵĂĐŚŽƉĞƌĂĐũŝǁųĂƐŶĞũǌŽƐƚĂųǇǌƌĞĂůŝǌŽǁĂŶĞŶĂƐƚħƉƵũČĐĞĚǌŝĂųĂŶŝĂ͗
Dnia 8 czerwca 2019ƌŽŬƵǌŽƌŐĂŶŝǌŽǁĂųŽtǇƉƌĂǁħEŽƌĚŝĐtĂůŬŝŶŐ͕ǁŬƚſƌĞũƵĐǌĞƐƚŶŝĐǌǇųŽ 40ŽƐſďǌƚĞƌĞŶƵĚǌŝĂųĂŶŝĂ>^Z
<ƌĂŝŶǇƌǁħĐǇŝWĂƐųħŬŝ͘hĐǌĞƐƚŶŝŬŽŵǌĂƉĞǁŶŝŽŶŽǁǇǏǇǁŝĞŶŝĞŽƌĂǌŬŝũĞEŽƌĚŝĐtĂůŬŝŶŐ͘
Dnia 14ǁƌǌĞƑŶŝĂ2019ƌŽŬƵǌŽƌŐĂŶŝǌŽǁĂųŽŵŝĞƐǌŬĂŷĐŽŵŐŵŝŶ͗ČďƌſǁŶŽ͕'ƌƵŶǁĂůĚ͕:ŽŶŬŽǁŽ͕BƵŬƚĂ͕DŝųĂŬŽǁŽ͕DŽƌČŐ͕
KƐƚƌſĚĂŽƌĂǌDŝųĂŬŽǁŽŬŽŶŬƵƌƐŬƵůŝŶĂƌŶǇƉŶͣ͘IV Smakowity produkt lokalny͘͟<ŽŶŬƵƌŽǁĂųŽǌĞƐŽďČųČĐǌŶŝĞ 34 uczestników,
ŬƚſƌǌǇǌĂƉƌĞǌĞŶƚŽǁĂůŝƐǁŽũĞƵŵŝĞũħƚŶŽƑĐŝŬƵůŝŶĂƌŶĞǁǁǇďƌĂŶĞũƉƌǌĞǌƐŝĞďŝĞŬĂƚĞŐŽƌŝŝ͘dĞŐŽƌŽĐǌŶĂĞĚǇĐũĂǁƉƌŽǁĂĚǌŝųĂƉĞǁŶČ
ŝŶŶŽǁĂĐǇũŶŽƑđ͕ƉŽŶŝĞǁĂǏƉŽƌĂǌƉŝĞƌǁƐǌǇǁŬŽŶŬƵƌƐŝĞŵŽŐųǇƵĐǌĞƐƚŶŝĐǌǇđĚǌŝĞĐŝ͘͞ĂŶŝĂŵĂųĞŐŽŬƵĐŚĂƌǌĂ͟ʹto kategoria dla
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ŶĂũŵųŽĚƐǌǇĐŚ͘WŽǌŽƐƚĂųǇŵŝƉŝħĐŝŽŵĂŬĂƚĞŐŽƌŝĂŵŝďǇųǇ͗ĚĂŶŝĂŵČĐǌŶĞ͕ĚĂŶŝĂŐųſǁŶĞ͕ǌƵƉǇ͕ĐŝĂƐƚĂ͕ĚĂŶŝĂǁĞŐĞƚĂƌŝĂŷƐŬŝĞ͘
EĂũƐŵĂĐǌŶŝĞũƐǌĞƉŽƚƌĂǁǇǁŬĂǏĚĞũŬĂƚĞŐŽƌŝŝǁǇųŽŶŝųŽ3ŽƐŽďŽǁĞũƵƌǇ͕ŬƚſƌĞŐŽƉƌǌĞǁŽĚŶŝĐǌČĐǇŵďǇųǌŶĂŶǇŝǁǇďŝƚŶǇŬƵĐŚĂƌǌ
Karol Okrasa.
ŽƐƚĂųĂǁǇĚĂŶĂƉƵďůŝŬĂĐũĂʹŵĂƉĂƚƵƌǇƐƚǇĐǌŶĂǁƉƵĚĞųŬƵǌŬŽƐƚŬĂŵŝĚŽŐƌǇƉŶ͘ ͣ'ƌĂŵĞŵŽ<ƌĂŝŶĂƌǁħĐǇŝWĂƐųħŬŝ ͘͟
ŽƐƚĂųĂǁǇĚĂŶĂƉƵďůŝŬĂĐũĂǌƉƌǌĞƉŝƐĂŵŝŬƵůŝŶĂƌŶǇŵŝŶĂƐǌǇĐŚŵŝĞƐǌŬĂŷĐſǁŶĂƚƌĂĚǇĐǇũŶĞŝůŽŬĂůŶĞƉŽƚƌĂǁǇ͘ůďƵŵƉŶ͘
ͣSmakowity Produkt Lokalny Warmii i Mazur͟zawiera przepisy potraw osób nagrodzonych w poprzednich edycjach konkursów
kulinarnych oraz prezentowanych w IV edycji.
ŽƐƚĂųǇǌĂŬƵƉŝŽŶĞŝƌŽǌĚǇƐƚƌǇďƵŽǁĂŶĞŶĂƐƚħƉƵũČĐĞŐĂĚǏĞƚǇ͗ƐŬƌŽďĂĐǌŬŝ͕ĞƚƵŝŶĂŬĂƌƚǇ͕ǌĂŬųĂĚŬŝ͕ĂŶƚǇƐƚƌĞƐŽǁĞƐĞƌĚƵƐǌŬĂ͕
ǌĂŐųſǁŬŝƉŽĚƌſǏŶĞ͕ŬƵďŬŝƚĞƌŵŝĐǌŶĞ͕ďŝĚŽŶǇǌǁŬųĂĚĞŵĐŚųŽĚǌČĐǇŵ͕ŬŝĞƐǌŽŶŬŝĚŽƚĞůĞĨŽŶſǁŽƌĂǌƑĐŝĞƌĞĐǌŬŝǌŵŝŬƌŽĨŝďƌǇĚŽ
czyszczenia okularów, soczewek, ekranów.
KƉĞƌĂĐũĂǁųĂƐŶĂũĞƐƚǁƚƌĂŬĐŝĞƌĞĂůŝǌĂĐũŝ ʹw dniu 05 czerwca 2019ƌŽŬƵŽƚƌǌǇŵĂŶŽǁǇƉƌǌĞĚǌĂũČĐĞĨŝŶĂŶƐŽǁĂŶŝĞǁǁǇƐŽŬŽƑĐŝ
18 185,00ǌų͘
ĚͿWƌŽũĞŬƚǁƐƉſųƉƌĂĐǇƉƚͣ͘WŽŬŽĐŚĂũŬƚǇǁŶČdƵƌǇƐƚǇŬħ ʹRazem Zwiedzajmy͟ǁƌĂŵĂĐŚƉŽĚĚǌŝĂųĂŶŝĂ19.3ͣPrzygotowanie i
ƌĞĂůŝǌĂĐũĂĚǌŝĂųĂŷǁǌĂŬƌĞƐŝĞǁƐƉſųƉƌĂĐǇǌůŽŬĂůŶČŐƌƵƉČĚǌŝĂųĂŶŝĂ͟ǁƌĂŵĂĐŚĚǌŝĂųĂŶŝĂͣWsparcie dla rozwoju lokalnego w
ramach inicjatywy LEADER͘͟
W dniu 16 maja 2019ƌŽŬƵ^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĞ<ƌĂŝŶĂƌǁħĐǇŝWĂƐųħŬŝŽƌĂǌ>ŽŬĂůŶĂ'ƌƵƉĂǌŝĂųĂŶŝĂ ͣWĂƌƚŶĞƌƐƚǁŽWſųŶŽĐŶĞũ
tĂƌŵŝŝŝtǇƐŽĐǌǇǌŶǇůďůČƐŬŝĞũ͟ƉŽĚƉŝƐĂųŽƵŵŽǁħŽƉƌǌǇǌŶĂŶŝƵƉŽŵŽĐǇǌĂƌǌČĚĞŵtŽũĞǁſĚǌƚǁĂtĂƌŵŝŷƐŬŽͲDĂǌƵƌƐŬŝĞŐŽŶĂ
ƌĞĂůŝǌĂĐũħƉƌŽũĞŬƚƵǁƐƉſųƉƌĂĐǇ͘ĂųŬŽǁŝƚĂŬǁŽƚĂĚŽĨŝŶĂƐŽǁĂŶŝĂǁǇŶŝŽƐųĂ123 493,96ǌų͘
tƌĂŵĂĐŚƉƌŽũĞŬƚƵǁƐƉſųƉƌĂĐǇǌŽƐƚĂųǇǌƌĞĂůŝǌŽǁĂŶĞŶĂƐƚħƉƵũČĐĞĚǌŝĂųĂŶŝĂ͗
W dniu 26 czerwca 2019ƌŽŬƵǁƐŝĞĚǌŝďŝĞ^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĂ͕ŽĚďǇųŽƐŝħƐƉŽƚŬĂŶŝĞǌƉĂƌƚŶĞƌĞŵƉƌŽũĞŬƚƵ͕ŬƚſƌĞĚŽƚǇĐǌǇųŽƐƉƌĂǁ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐǇũŶǇĐŚǁǌǁŝČǌŬƵǌƌĞĂůŝǌĂĐũČǌĂĚĂŶŝĂ͘
W dniach 15ʹ17 lipca 2019ƌŽŬƵ͕ĐǌųŽŶŬŽǁŝĞ^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĂ<ƌĂŝŶǇƌǁħĐǇŝWĂƐųħŬŝŽƌĂǌŵŝĞƐǌŬĂŷĐǇǌĂũŵƵũČĐǇƐŝħŽďƐųƵŐČ
ƌƵĐŚƵƚƵƌǇƐƚǇĐǌŶĞŐŽŶĂŽďƐǌĂƌǌĞ>^Z<ƌĂŝŶǇƌǁħĐǇŝWĂƐųħŬŝ͕ƵĐǌĞƐƚŶŝĐǌǇůŝǁǁǇũĞǍĚǌŝĞƐƚƵĚǇũŶǇŵŶĂŽďƐǌĂƌǌĞƉĂƌƚŶĞƌĂƉƌŽũĞŬƚƵ
>ŽŬĂůŶĞũ'ƌƵƉǇǌŝĂųĂŶŝĂͣWĂƌƚŶĞƌƐƚǁŽWſųŶŽĐŶĞũtĂƌŵŝŝŝtǇƐŽĐǌǇǌŶǇůďůČƐŬŝĞũ ͘͟ĞůĞŵǁǇũĂǌĚƵďǇųǁǌƌŽƐƚǌĂŝŶƚĞƌĞƐŽǁĂŶŝĂ
ĂŬƚǇǁŶČƚƵƌǇƐƚǇŬČŽƌĂǌƉƌŽŵŽĐũĂƚĞƌĞŶƵƉĂƌƚŶĞƌƐŬŝĞŐŽ>'ǁƚƌǌĞĐŚŽďƐǌĂƌĂĐŚ͗ƉƌǌǇƌŽĚŶŝĐǌǇŵ͕ŬƵůƚƵƌŽǁǇŵŝŚŝƐƚŽƌǇĐǌŶǇŵ͘
W dniach 01ʹ03 sierpnia 2019ƌŽŬƵ͕ŐŽƑĐŝůŝƑŵǇŶĂƚĞƌĞŶŝĞŶĂƐǌĞũ>'͕ŽƐŽďǇǌĂũŵƵũČĐĞƐŝħŽďƐųƵŐČƌƵĐŚƵƚƵƌǇƐƚǇĐǌŶĞŐŽǌ
>ŽŬĂůŶĞũ'ƌƵƉǇǌŝĂųĂŶŝĂͣWĂƌƚŶĞƌƐƚǁŽWſųŶŽĐŶĞũtĂƌŵŝŝŝtǇƐŽĐǌǇǌŶǇůďůČƐŬŝĞũ ͘͟ĞůĞŵǁǇũĂǌĚƵďǇųǁǌƌŽƐƚǌĂŝŶƚĞƌĞƐŽǁĂŶŝĂ
ĂŬƚǇǁŶČƚƵƌǇƐƚǇŬČŽƌĂǌƉƌŽŵŽĐũĂƚĞƌĞŶƵŽďũħƚĞŐŽ>^Z<ƌĂŝŶǇƌǁħĐǇŝWĂƐųħŬŝǁƚƌǌĞĐŚŽďƐǌĂƌĂĐŚ͗ƉƌǌǇƌŽĚŶŝĐǌǇŵ͕ŬƵůƚƵƌŽǁǇŵ
i historycznym.
Dnia 11 sierpnia 2019ƌŽŬƵ͕ǁƌĂǌǌ>ŽŬĂůŶČ'ƌƵƉČǌŝĂųĂŶŝĂͣWĂƌƚŶĞƌƐƚǁŽWſųŶŽĐŶĞũtĂƌŵŝŝŝtǇƐŽĐǌǇǌŶǇůďůČƐŬŝĞũ ͟
ǌŽƌŐĂŶŝǌŽǁĂŶǇǌŽƐƚĂų:ĂƌŵĂƌŬWƌŽĚƵŬƚſǁZĞŐŝŽŶĂůŶǇĐŚǁDŽƌČŐƵ͘WŽĚĐǌĂƐŝŵƉƌĞǌǇŽŬŽůŝĐǌŶŝǁǇƐƚĂǁĐǇŵŽŐůŝǌĂƉƌĞǌĞŶƚŽǁĂđ
ǁųĂƐŶĞƉƌŽĚƵŬƚǇŝƵƐųƵŐŝ͘WŽŶĂĚƚŽƵĐǌĞƐƚŶŝĐǇ:ĂƌŵĂƌŬƵŵŽŐůŝǁǌŝČđĂŬƚǇǁŶǇƵĚǌŝĂųǁǁĂƌƐǌƚĂƚĂĐŚŵ͘ŝŶ͘ǌĐĞƌĂŵŝŬŝ͕ĚĂǁŶĞŐŽ
ƚŬĂĐƚǁĂŽƌĂǌŐĂƌŶĐĂƌƐƚǁĂ͘ĞůĞŵ:ĂƌŵĂƌŬƵWƌŽĚƵŬƚſǁZĞŐŝŽŶĂůŶǇĐŚďǇųŽƉƌǌĞĚƐƚĂǁŝĞŶŝĞĂŬƚǇǁŶĞũƚƵƌǇƐƚǇŬŝŝƉƌŽŵŽĐũĂ
lokalnych produktów.
WƌŽũĞŬƚǁƐƉſųƉƌĂĐǇũĞƐƚǁƚƌĂŬĐŝĞƌĞĂůŝǌĂĐũŝ ʹǁŵŝĞƐŝČĐƵŵĂƌĐƵ2020ƌŽŬƵƉůĂŶŽǁĂŶĞũĞƐƚƌŽǌůŝĐǌĞŶŝĞŝǌĂŬŽŷĐǌĞŶŝĞƉƌŽũĞŬƚƵ͘
ĞͿWƌŽũĞŬƚŐƌĂŶƚŽǁǇƉŶ͘ZŽǌǁſũŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌǇŶĂƚĞƌĞŶŝĞ^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĂ<ƌĂŝŶǇƌǁħĐǇŝWĂƐųħŬŝ
^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĞ<ƌĂŝŶĂƌǁħĐǇŝWĂƐųħŬŝũĂŬŽůŽŬĂůŶĂŐƌƵƉĂĚǌŝĂųĂŶŝĂǁĚŶŝƵ 31 maja 2019ƌŽŬƵƉŽĚƉŝƐĂųŽƵŵŽǁħŽƉƌǌǇǌŶĂŶŝƵ
pomocy Nr 00596-6935-UM1420045/19ǌĂƌǌČĚĞŵtŽũĞǁſĚǌƚǁĂtĂƌŵŝŷƐŬŽͲDĂǌƵƌƐŬŝĞŐŽŶĂƌĞĂůŝǌĂĐũħƉƌŽũĞŬƚƵ
grantowego.
W dniach 4 i 5 czerwca 2019ƌŽŬƵǁďŝƵƌǌĞ^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĂ<ƌĂŝŶǇƌǁħĐǇŝWĂƐųħŬŝǌŽƐƚĂųǇƉŽĚƉŝƐĂŶĞƵŵŽǁǇŽƉŽǁŝĞƌǌĞŶŝĞ
ŐƌĂŶƚƵŶĂƌĞĂůŝǌĂĐũħ6 projektów grantowych w zakresie ͣZŽǌǁŽũƵŽŐſůŶŽĚŽƐƚħƉŶĞũŝŶŝĞŬŽŵĞƌĐǇũŶĞũŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌǇƚƵƌǇƐƚǇĐǌŶĞũ
lub rekreacyjnej, lub kulturalnej͟ŽųČĐǌŶĞũǁĂƌƚŽƑĐŝ233 423,00ǌų͘tƌĂŵĂĐŚƉƌŽũĞŬƚſǁŐƌĂŶƚŽǁǇĐŚǁ 2019ƌŽŬƵǌŽƐƚĂųǇ
ǌƌĞĂůŝǌŽǁĂŶĞŝƌŽǌůŝĐǌŽŶĞŶĂƐƚħƉƵũČĐĞŽƉĞƌĂĐũĞ͗
'BK^DEd_D%ͲƉƌǌĞďƵĚŽǁĂďƵĚǇŶŬƵŝĂĚĂƉƚĂĐũĂƉŽŵŝĞƐǌĐǌĞŷ'<Ͳǁ^ĂŵďŽƌŽǁŝĞǌƌĞĂůŝǌŽǁĂŶĞŐŽƉƌǌĞǌ'ŵŝŶŶĞ
Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Samborowie,
ƵĚŽǁĂƉůĂĐƵǌĂďĂǁǁŵŝĞũƐĐŽǁŽƑĐŝWůČĐŚĂǁǇǌƌĞĂůŝǌŽǁĂŶĞŐŽƉƌǌĞǌ^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĞDŝĞƐǌŬĂŷĐſǁ'ŵŝŶǇČďƌſǁŶŽ ʹNasze
Miejsce Na Ziemi,
Druk: NIW-CRSO
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'ĂƌǌĞǁŽͲ>ŽŬĂůŶĂŝŵŽďŝůŶĂƐƚƌĞĨĂĂŬƚǇǁŶŽƑĐŝƌƵĐŚŽǁĞũǌƌĞĂůŝǌŽǁĂŶĞŐŽƉƌǌĞǌ^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĞKŐŶŝǁŽ^ŬŽůŝƚǇ͕
^ƚŽĚŽųĂƌƚǇƐƚſǁͲƌĞŵŽŶƚŽďŝĞŬƚƵŶĂƉŽƚƌǌĞďǇĚǌŝĂųĂŷƚǁſƌĐǌǇĐŚǁ'ŽĚŬĂĐŚǌƌĞĂůŝǌŽǁĂŶĞŐŽƉƌǌĞǌZħŬČǌŝĞųŽ
Stowarzyszenie Ekologiczno Artystyczne,
ͣWŽƉƌĂǁĂĂƚƌĂŬĐǇũŶŽƑĐŝŽŐſůŶŽĚŽƐƚħƉŶĞŐŽƉůĂĐƵƌĞŬƌĞĂĐǇũŶĞŐŽǁŽŐĂĐǌĞǁŝĞƉŽƉƌǌĞǌǌĂŐŽƐƉŽĚĂƌŽǁĂŶŝĞǁŽůŶĞŐŽƚĞƌĞŶƵ ͟
zrealizowanego przez Stowarzyszenie Narie,
K^WK<K:h/Z><^hͲhKtWd/KǌƌĞĂůŝǌŽǁĂŶĞŐŽƉƌǌĞǌ^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĞWƌǌǇũĂĐŝſų^ǌŬŽųǇWŽĚƐƚĂǁŽǁĞũǁ
ČďƌſǁŶŝĞͣNasze Dzieci͘͟
WŽǁǇǏƐǌǇƉƌŽũĞŬƚŐƌĂŶƚŽǁǇǌŽƐƚĂųǌĂŬŽŷĐǌŽŶǇǁŐƌƵĚŶŝƵ 2019 roku ʹƌŽǌƉĂƚƌǇǁĂŶǇũĞƐƚƉƌǌĞǌƉƌĂĐŽǁŶŝŬſǁhƌǌħĚƵ
DĂƌƐǌĂųŬŽǁƐŬŝĞŐŽǁŶŝŽƐĞŬŽƉųĂƚŶŽƑđŶĂŬǁŽƚħ232 953,00ǌų͘
ŶĂũďůŝǏƐǌĞƐČƐŝĞĚǌƚǁŽ;ŽƐŝĞĚůĞ͕ĚǌŝĞůŶŝĐĂ͕ƐŽųĞĐƚǁŽ͕ǁŝĞƑ͕ƉƌǌǇƐŝſųĞŬͿ
ϭ͘Ϯ͘ĂƐŝħŐƚĞƌǇƚŽƌŝĂůŶǇƉƌŽǁĂĚǌŽŶĞũƉƌǌĞǌ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
;EĂůĞǏǇǁƐŬĂǌĂđũĞĚŶČůƵďǁŝħĐĞũƉŽǌǇĐũŝͿ

gmina

województwo

kilka gmin

kilka województw

powiat

ĐĂųǇŬƌĂũ

kilka powiatów

poza granicami kraju

Ϯ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂůŝĐǌďǇŽĚďŝŽƌĐſǁĚǌŝĂųĂŷŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽw okresie sprawozdawczym
Ϯ͘ϭ͘>ŝĐǌďĂŽĚďŝŽƌĐſǁĚǌŝĂųĂŷŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ

Osoby fizyczne

55

;EĂůĞǏǇŽƐǌĂĐŽǁĂđůŝĐǌďħŽĚďŝŽƌĐſǁĚǌŝĂųĂŷŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞ
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby prawne
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2.2. Informacje na temat
ŽĚďŝŽƌĐſǁŝŶŶǇĐŚ͕ŶŝǏ
wymienieni w pkt 2.1, na
ƌǌĞĐǌŬƚſƌǇĐŚĚǌŝĂųĂųĂ
organizacja
;EƉ͘ǌǁŝĞƌǌħƚĂ͕ǌĂďǇƚŬŝͿ

ϯ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ

ϯ͘ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌŽǁĂĚǌŝųĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŶŝĞŽĚƉųĂƚŶČƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

3.2. EĂůĞǏǇƉŽĚĂđŝŶĨŽƌŵĂĐũħŶĂƚĞŵĂƚƉƌǌĞĚŵŝŽƚƵĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ͕ǁƌĂǌǌĞǁƐŬĂǌĂŶŝĞŵƐĨĞƌ;ͲǇͿĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ
ƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ͕ŽŬƚſƌǇĐŚŵŽǁĂǁĂƌƚ͘ϰƵƐƚ͘ϭƵƐƚĂǁǇǌĚŶŝĂϮϰŬǁŝĞƚŶŝĂϮϬϬϯƌ͘ŽĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽŝŽǁŽůŽŶƚĂƌŝĂĐŝĞ͕ĂƚĂŬǏĞŬŽĚƵ;ͲſǁͿ
PKD 2007ŽĚƉŽǁŝĂĚĂũČĐĞŐŽ;ͲǇĐŚͿƚĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ͘:ĞǏĞůŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌŽǁĂĚǌŝǁŝħĐĞũŶŝǏϯƌŽĚǌĂũĞĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũ͕ŶĂůĞǏǇƉŽĚĂđŝŶĨŽƌŵĂĐũħŶĂƚĞŵĂƚϯ
ŐųſǁŶǇĐŚƌŽĚǌĂũſǁĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ;ƉŽĚĂŶŝĞŵĂŬƐǇŵĂůŶŝĞϯŬŽĚſǁͿ͕ǌĂĐǌǇŶĂũČĐŽĚŐųſǁŶĞŐŽƉƌǌĞĚŵŝŽƚƵĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

Druk: NIW-CRSO
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Lp.

^ĨĞƌĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵ
publicznego

ĚǌŝĂųĂůŶŽƑđǁƐƉŽŵĂŐĂũČĐĂƌŽǌǁſũ
gospodarczy, w tym rozwój
ƉƌǌĞĚƐŝħďŝŽƌĐǌŽƑĐŝ

1

WƌǌĞĚŵŝŽƚĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

Numer Kodu
(PKD)

Informacje udzielane przez pracowników:
ƚĞůĞĨŽŶŝĐǌŶŝĞ͕ŵĂŝůŽǁŽŝďĞǌƉŽƑƌĞĚŶŝŽǁďŝƵƌǌĞ
Stowarzyszenia oraz zamieszczane na stronie
ŝŶƚĞƌŶĞƚŽǁĞũǌǁŝČǌĂŶĞǌŵŽǏůŝǁŽƑĐŝČƉŽǌǇƐŬĂŶŝĂ
ƑƌŽĚŬſǁŶĂƉŽĚũħĐŝĞŝƌŽǌǁſũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ
ŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ͘ĞŶĞĨŝĐũĞŶĐŝŵŽŐůŝƵǌǇƐŬĂđ
ǁƐƚħƉŶĞŝŶĨŽƌŵĂĐũĞŶĂƚĞŵĂƚŵŽǏůŝǁŽƑĐŝ
63.99.Z
ƉŽǌǇƐŬĂŶŝĂƑƌŽĚŬſǁƌĂŵĂĐŚWƌŽŐƌĂŵƵKďƐǌĂƌſǁ
Wiejskich na lata 2014-2020 oraz innych
aktualnych programów w tym: Funduszu
Inicjatyw Obywatelskich, Rozwoju Organizacji
KďǇǁĂƚĞůƐŬŝĐŚŝWƌŽŐƌĂŵƵŬƚǇǁŶŽƑĐŝ
^ƉŽųĞĐǌŶĞũKƐſď^ƚĂƌƐǌǇĐŚ͘

Szacunkowe koszty
poniesione w ramach
sfery z 1% podatku
dochodowego od osób
fizycznych

Ϭ͕ϬϬǌų

- Zorganizowanie wyprawy Nordic Walking, w
ŬƚſƌĞũƵĐǌĞƐƚŶŝĐǌǇųŽ40ŽƐſďǌƚĞƌĞŶƵĚǌŝĂųĂŶŝĂ
>^Z<ƌĂŝŶǇƌǁħĐǇŝWĂƐųħŬŝ͘hĐǌĞƐƚŶŝŬŽŵ
ǌĂƉĞǁŶŝŽŶŽǁǇǏǇǁŝĞŶŝĞŽƌĂǌŬŝũĞEŽƌĚŝĐ
Walking.

2

turystyka i krajoznawstwo

ͲǌųŽŶŬŽǁŝĞ^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĂ<ƌĂŝŶǇƌǁħĐǇŝ
WĂƐųħŬŝŽƌĂǌŵŝĞƐǌŬĂŷĐǇǌĂũŵƵũČĐǇƐŝħŽďƐųƵŐČ
ruchu turystycznego na obszarze LSR Krainy
79.90.B
ƌǁħĐǇŝWĂƐųħŬŝ͕ƵĐǌĞƐƚŶŝĐǌǇůŝǁĚǁſĐŚ
wyjazdach studyjnych zorganizowanych na
ŽďƐǌĂƌǌĞ>ŽŬĂůŶĞũ'ƌƵƉǇǌŝĂųĂŶŝĂͣPartnerstwo
WſųŶŽĐŶĞũtĂƌŵŝŝŝtǇƐŽĐǌǇǌŶǇůďůČƐŬŝĞũ͘͟
ĞůĞŵǁǇũĂǌĚƵďǇųǁǌƌŽƐƚǌĂŝŶƚĞƌĞƐŽǁĂŶŝĂ
ĂŬƚǇǁŶČƚƵƌǇƐƚǇŬČŽƌĂǌƉƌŽŵŽĐũĂƚĞƌĞŶƵ
partnerskiego LGD w trzech obszarach:
przyrodniczym, kulturowym i historycznym.

Ϭ͕ϬϬǌų

ϰ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ

ϰ͘ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌŽǁĂĚǌŝųĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŽĚƉųĂƚŶČƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
4.2. EĂůĞǏǇƉŽĚĂđŝŶĨŽƌŵĂĐũħŶĂƚĞŵĂƚƉƌǌĞĚŵŝŽƚƵĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ͕ǁƌĂǌǌĞǁƐŬĂǌĂŶŝĞŵƐĨĞƌ;ͲǇͿĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ
ƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ͕ŽŬƚſƌǇĐŚŵŽǁĂǁĂƌƚ͘ϰƵƐƚ͘ϭƵƐƚĂǁǇǌĚŶŝĂϮϰŬǁŝĞƚŶŝĂϮϬϬϯƌ͘ŽĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽŝŽǁŽůŽŶƚĂƌŝĂĐŝĞ͕ĂƚĂŬǏĞŬŽĚƵ;ͲſǁͿ
W<ϮϬϬϳŽĚƉŽǁŝĂĚĂũČĐĞŐŽ;ͲǇĐŚͿƚĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ͘:ĞǏĞůŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌŽǁĂĚǌŝǁŝħĐĞũŶŝǏϯƌŽĚǌĂũĞĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũ͕ŶĂůĞǏǇƉŽĚĂđŝŶĨŽƌŵĂĐũħŶĂƚĞŵĂƚ
ƚƌǌĞĐŚŐųſǁŶǇĐŚƌŽĚǌĂũſǁĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ;ƉŽĚĂŶŝĞŵĂŬƐǇŵĂůŶŝĞϯŬŽĚſǁͿ͕ǌĂĐǌǇŶĂũČĐŽĚŐųſǁŶĞŐŽƉƌǌĞĚŵŝŽƚƵĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

Lp.

^ĨĞƌĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵ
publicznego

WƌǌĞĚŵŝŽƚĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

Numer Kodu
(PKD)

Szacunkowe koszty
poniesione w ramach
sfery z 1% podatku
dochodowego od osób
fizycznych

ϱ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ
ϱ͘ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌŽǁĂĚǌŝųĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌČ

5.2. EĂůĞǏǇƉŽĚĂđŝŶĨŽƌŵĂĐũħŶĂƚĞŵĂƚƉƌǌĞĚŵŝŽƚƵĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁƌĂǌǌŽƉŝƐĞŵƚĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ͕ĂƚĂŬǏĞ
kodu(-ów) PKD 2007ŽĚƉŽǁŝĂĚĂũČĐĞŐŽ;ͲǇĐŚͿƚĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ͘:ĞǏĞůŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌŽǁĂĚǌŝǁŝħĐĞũŶŝǏϯƌŽĚǌĂũĞĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ͕ŶĂůĞǏǇƉŽĚĂđŝŶĨŽƌŵĂĐũħ
ŶĂƚĞŵĂƚϯŐųſǁŶǇĐŚƌŽĚǌĂũſǁĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ;ƉŽĚĂŶŝĞŵĂŬƐǇŵĂůŶŝĞϯŬŽĚſǁͿ͕ǌĂĐǌǇŶĂũČĐŽĚŐųſǁŶĞŐŽƉƌǌĞĚŵŝŽƚƵĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

Lp.

Numer Kodu (PKD)

Druk: NIW-CRSO
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///͘WƌǌǇĐŚŽĚǇŝŬŽƐǌƚǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ
1. Informacja o przychodach organizacji
ϭ͘BČĐǌŶĂŬǁŽƚĂƉƌǌǇĐŚŽĚſǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝŽŐſųĞŵ;ǌŐŽĚŶŝĞǌƌĂĐŚƵŶŬŝĞŵǌǇƐŬſǁŝƐƚƌĂƚͿ
ĂͿƉƌǌǇĐŚŽĚǇǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

ϵϳϴϲϰϰ͕ϰϯǌų
ϵϳϲϴϵϴ͕ϳϯǌų

ďͿƉƌǌǇĐŚŽĚǇǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

Ϭ͕ϬϬǌų

ĐͿƉƌǌǇĐŚŽĚǇǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ

Ϭ͕ϬϬǌų

d) przychody finansowe

ϭϱϳϯ͕Ϯϴǌų

ĞͿƉŽǌŽƐƚĂųĞƉƌǌǇĐŚŽĚǇ

ϭϳϮ͕ϰϮǌų

Ϯ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂŽǍƌſĚųĂĐŚƉƌǌǇĐŚŽĚſǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ
2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
Ϯ͘Ϯ͘ĞǍƌſĚĞųƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚŽŐſųĞŵ͗
ĂͿǌĞƑƌŽĚŬſǁĞƵƌŽƉĞũƐŬŝĐŚǁƌŽǌƵŵŝĞŶŝƵƉƌǌĞƉŝƐſǁŽĨŝŶĂŶƐĂĐŚƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚ

w
tym:

ϵϮϳϳϴϴ͕ϲϯǌų
ϵϮϳϳϴϴ͕ϲϯǌų

ďͿǌĞƑƌŽĚŬſǁďƵĚǏĞƚƵƉĂŷƐƚǁĂ

Ϭ͕ϬϬǌų

ĐͿǌĞƑƌŽĚŬſǁďƵĚǏĞƚƵũĞĚŶŽƐƚĞŬƐĂŵŽƌǌČĚƵƚĞƌǇƚŽƌŝĂůŶĞŐŽ

Ϭ͕ϬϬǌų

ĚͿǌĞƑƌŽĚŬſǁƉĂŷƐƚǁŽǁǇĐŚĨƵŶĚƵƐǌǇĐĞůŽǁǇĐŚ

Ϭ͕ϬϬǌų

Ϯ͘ϯ͘ĞǍƌſĚĞųƉƌǇǁĂƚŶǇĐŚŽŐſųĞŵ͗
ĂͿǌĞƐŬųĂĚĞŬĐǌųŽŶŬŽǁƐŬŝĐŚ

w
tym:

ϳϴϯ͕ϲϬǌų

ϰϴϯϮϲ͕ϱϬǌų
ϰϴϯϮϲ͕ϱϬǌų

b) z darowizn od osób fizycznych

Ϭ͕ϬϬǌų

c) z darowizn od osób prawnych

Ϭ͕ϬϬǌų

ĚͿǌŽĨŝĂƌŶŽƑĐŝƉƵďůŝĐǌŶĞũ;ǌďŝſƌĞŬƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚ͕ŬǁĞƐƚͿ

Ϭ͕ϬϬǌų

e) ze spadków, zapisów

Ϭ͕ϬϬǌų

ĨͿǌǁƉųǇǁſǁǌŵĂũČƚŬƵ;ǁƐǌĐǌĞŐſůŶŽƑĐŝƐƉƌǌĞĚĂǏǇůƵďǁǇŶĂũŵƵƐŬųĂĚŶŝŬſǁ
ŵĂũČƚŬŽǁǇĐŚͿ

Ϭ͕ϬϬǌų

ŐͿǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ

Ϭ͕ϬϬǌų

Ϯ͘ϰ͘ŝŶŶǇĐŚǍƌſĚĞų

ϭϳϰϱ͕ϳϬǌų

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym
ϯ͘ϭ͘^ƚĂŶƑƌŽĚŬſǁƉŽĐŚŽĚǌČĐǇĐŚǌϭйƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚŶĂƉŝĞƌǁƐǌǇĚǌŝĞŷ
roku sprawozdawczego

Druk: NIW-CRSO

Ϭ͕ϬϬǌų
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ϯ͘Ϯ͘tǇƐŽŬŽƑđŬǁŽƚǇƉŽŶŝĞƐŝŽŶǇĐŚŬŽƐǌƚſǁǌϭйƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚǁ
ŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵŽŐſųĞŵ

ϳϴϯ͕ϲϬǌų

ϯ͘ϯ͘ǌŝĂųĂŶŝĂ͕ǁƌĂŵĂĐŚŬƚſƌǇĐŚƉŽŶŝĞƐŝŽŶŽŬŽƐǌƚǇǌĞƑƌŽĚŬſǁƉŽĐŚŽĚǌČĐǇĐŚǌϭйƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚ
ǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ;ǁƐǌĐǌĞŐſůŶŽƑĐŝŽŬƌĞƑůŽŶĞǁƉŬƚ//͘ϭ͘ϭͿ͕ŽƌĂǌƐǌĂĐƵŶŬŽǁĞŬǁŽƚǇƉƌǌĞǌŶĂĐǌŽŶĞŶĂƚĞĚǌŝĂųĂŶŝĂ
1 WƌǌĞŬĂǌĂŶŝĞƑƌŽĚŬſǁƉŽĐŚŽĚǌČĐǇĐŚǌϭйƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚŶĂĨƵŶĚƵƐǌ
ƐƚǇƉĞŶĚŝĂůŶǇĚůĂǌĚŽůŶĞũŵųŽĚǌŝĞǏǇǌŶŝĞǌĂŵŽǏŶǇĐŚƌŽĚǌŝŶǌŽďƐǌĂƌſǁǁŝĞũƐŬŝĐŚ͘

ϳϴϯ͕ϲϬǌų

ϯ͘ϰ͘ĞůĞƐǌĐǌĞŐſųŽǁĞ͕ǁƌŽǌƵŵŝĞŶŝƵƉƌǌĞƉŝƐſǁŽƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁǇŵŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚ͕ǁƐŬĂǌĂŶĞƉƌǌĞǌƉŽĚĂƚŶŝŬſǁ
ƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚ͕ŶĂŬƚſƌĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽƉŽŶŝŽƐųĂŶĂũǁǇǏƐǌĞŬŽƐǌƚǇǌĞƑƌŽĚŬſǁ
ƉŽĐŚŽĚǌČĐǇĐŚǌϭйƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵǁƌĂǌǌŬǁŽƚČŬŽƐǌƚſǁ

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

ϰ͘ϭ͘<ŽƐǌƚǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵŽŐſųĞŵ͗

<ŽƐǌƚǇŽŐſųĞŵ͗

tƚǇŵ͗ǁǇƐŽŬŽƑđ
kosztów finansowana
z 1% podatku
dochodowego od
osób fizycznych

ϵϰϯϴϱϯ͕ϳϰǌų

ϳϴϯ͕ϲϬǌų

ϵϮϴϱϭϵ͕ϴϲǌų

ϳϴϯ͕ϲϬǌų

ďͿŬŽƐǌƚǇǌƚǇƚƵųƵƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂŽĚƉųĂƚŶĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

Ϭ͕ϬϬǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

ĐͿŬŽƐǌƚǇǌƚǇƚƵųƵƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ

Ϭ͕ϬϬǌų

ĂͿŬŽƐǌƚǇǌƚǇƚƵųƵƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

d) koszty finansowe

ϯϯϴϯ͕ϵϲǌų

e) koszty administracyjne

ϭϬϵϬϵ͕ϵϲǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

ĨͿƉŽǌŽƐƚĂųĞŬŽƐǌƚǇŽŐſųĞŵ

ϭϬϯϵ͕ϵϲǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

ϰ͘Ϯ͘<ŽƐǌƚǇŬĂŵƉĂŶŝŝŝŶĨŽƌŵĂĐǇũŶĞũůƵďƌĞŬůĂŵŽǁĞũǌǁŝČǌĂŶĞũǌƉŽǌǇƐŬŝǁĂŶŝĞŵϭй
podatku dochodowego od osób fizycznych

ϱ͘tǇŶŝŬĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽůƵďĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵ
publicznego w okresie sprawozdawczym
ϱ͘ϭ͘tǇŶŝŬĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

ϰϴϯϳϴ͕ϴϳǌų

ϱ͘Ϯ͘tǇŶŝŬĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

Ϭ͕ϬϬǌų

ϱ͘ϯ͘tǇŶŝŬĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ

Ϭ͕ϬϬǌų

ǁƚǇŵ͗ǁǇƐŽŬŽƑđƑƌŽĚŬſǁƉƌǌĞǌŶĂĐǌŽŶĂŶĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑđƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

Ϭ͕ϬϬǌų

/s͘<ŽƌǌǇƐƚĂŶŝĞǌƵƉƌĂǁŶŝĞŷǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ
z podatku dochodowego od osób prawnych

ϭϬϵϰϬϵ͕ϬϬǌų

ǌƉŽĚĂƚŬƵŽĚŶŝĞƌƵĐŚŽŵŽƑĐŝ
ǌƉŽĚĂƚŬƵŽĚĐǌǇŶŶŽƑĐŝĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶǇĐŚ
ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŬŽƌǌǇƐƚĂųĂǌŶĂƐƚħƉƵũČĐǇĐŚ
ǌǁŽůŶŝĞŷ
;EĂůĞǏǇǁƐŬĂǌĂđũĞĚŶČůƵďǁŝħĐĞũƉŽǌǇĐũŝ͘tƉƌǌǇƉĂĚŬƵ
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych ƉŽĚĂđĚŽĚĂƚŬŽǁŽŬǁŽƚħͿ

ǌƉŽĚĂƚŬƵŽĚƚŽǁĂƌſǁŝƵƐųƵŐ
ǌŽƉųĂƚǇƐŬĂƌďŽǁĞũ
ǌŽƉųĂƚƐČĚŽǁǇĐŚ
ǌŝŶŶǇĐŚǌǁŽůŶŝĞŷ͕ũĂŬŝĐŚ͗
ŶŝĞŬŽƌǌǇƐƚĂųĂ
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Ϯ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŬŽƌǌǇƐƚĂųĂǌƉƌĂǁĂĚŽŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞŐŽŝŶĨŽƌŵŽǁĂŶŝĂƉƌǌĞǌũĞĚŶŽƐƚŬŝƉƵďůŝĐǌŶĞũ
ƌĂĚŝŽĨŽŶŝŝŝƚĞůĞǁŝǌũŝŽƉƌŽǁĂĚǌŽŶĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ͕ǌŐŽĚŶŝĞǌĂƌƚ͘ϮϯĂ
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
ǁųĂƐŶŽƑđ
ϯ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŬŽƌǌǇƐƚĂųĂǌƵƉƌĂǁŶŝĞŶŝĂĚŽŶĂďǇĐŝĂŶĂƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚǌĂƐĂĚĂĐŚ
ƉƌĂǁĂǁųĂƐŶŽƑĐŝůƵďƉƌĂǁĂƵǏǇƚŬŽǁĂŶŝĂǁŝĞĐǌǇƐƚĞŐŽŶŝĞƌƵĐŚŽŵŽƑĐŝǌǌĂƐŽďƵ
^ŬĂƌďƵWĂŷƐƚǁĂůƵďũĞĚŶŽƐƚĞŬƐĂŵŽƌǌČĚƵƚĞƌǇƚŽƌŝĂůŶĞŐŽ͕ůƵďǌĂǁĂƌųĂŶĂ
ƉƌĞĨĞƌĞŶĐǇũŶǇĐŚǁĂƌƵŶŬĂĐŚǌƉŽĚŵŝŽƚĂŵŝƉƵďůŝĐǌŶǇŵŝƵŵŽǁǇƵǏǇƚŬŽǁĂŶŝĂ͕
ŶĂũŵƵ͕ĚǌŝĞƌǏĂǁǇůƵďƵǏǇĐǌĞŶŝĂŝƉƌǌǇƐųƵŐƵũĞũĞũw odniesieniu do tych
ŶŝĞƌƵĐŚŽŵŽƑĐŝŶĂƐƚħƉƵũČĐĞƉƌĂǁŽ͗
;EĂůĞǏǇǁƐŬĂǌĂđũĞĚŶČůƵďǁŝħĐĞũƉŽǌǇĐũŝͿ

ƵǏǇƚŬŽǁĂŶŝĞǁŝĞĐǌǇƐƚĞ
najem
ƵǏǇƚŬŽǁĂŶŝĞ
ƵǏǇĐǌĞŶŝĞ
ĚǌŝĞƌǏĂǁĂ
ŶŝĞŬŽƌǌǇƐƚĂųĂ

s͘WĞƌƐŽŶĞůŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ
1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
;EĂůĞǏǇƵǁǌŐůħĚŶŝđǁƐǌǇƐƚŬŝĞŽƐŽďǇǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶĞǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƐƚŽƐƵŶŬƵƉƌĂĐǇ;ĞƚĂƚůƵď
ĐǌħƑđĞƚĂƚƵͿǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ͕ŶĂǁĞƚũĞǏĞůŝŽďĞĐŶŝĞŶŝĞƐČũƵǏǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶĞǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝͿ

5 osób

ϭ͘Ϯ͘WƌǌĞĐŝħƚŶĂůŝĐǌďĂǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶǇĐŚǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƐƚŽƐƵŶŬƵƉƌĂĐǇǁƉƌǌĞůŝĐǌĞŶŝƵŶĂ
ƉĞųŶĞĞƚĂƚǇ
;ďǇŽŬƌĞƑůŝđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞǌĂƚƌƵĚŶŝĞŶŝĞŶĂůĞǏǇǌƐƵŵŽǁĂđǁƐǌǇƐƚŬŝĞŽƐŽďǇǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶĞŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƐƚŽƐƵŶŬƵƉƌĂĐǇǁ
ƉŽƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚŵŝĞƐŝČĐĂĐŚǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ;ǁƌĂǌǌƵųĂŵŬĂŵŝŽĚƉŽǁŝĂĚĂũČĐǇŵŝĐǌħƑĐŝĞƚĂƚƵ͕ŶƉ͘Ϭ͕ϱϬǁ
ƉƌǌǇƉĂĚŬƵŽƐŽďǇǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶĞũŶĂƉſųĞƚĂƚƵͿ͕ĚŽĚĂđĚŽƐŝĞďŝĞƐƵŵǇǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶǇĐŚǌϭϮŵŝĞƐŝħĐǇŝƉŽĚǌŝĞůŝđƉƌǌĞǌϭϮ͘tǇŶŝŬ
ǁƉŝƐĂđǌĚŽŬųĂĚŶŽƑĐŝČĚŽϮŵŝĞũƐĐĂƉŽƉƌǌĞĐŝŶŬƵͿ

ϭ͘ϯ͘>ŝĐǌďĂŽƐſďǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƑǁŝĂĚĐǌČĐǇĐŚƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ
;:ĞǏĞůŝŬŝůŬĂƵŵſǁĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶǇĐŚďǇųŽǁǇŬŽŶǇǁĂŶǇĐŚƉƌǌĞǌũĞĚŶČŽƐŽďħ͕ƚŽĚĂŶĂŽƐŽďĂƉŽǁŝŶŶĂďǇđƉŽůŝĐǌŽŶĂƚǇůŬŽƌĂǌͿ

3,00 etatów

10 osób

Ϯ͘ǌųŽŶŬŽǁŝĞ

Ϯ͘ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉŽƐŝĂĚĂĐǌųŽŶŬſǁ
20 osób fizycznych
Ϯ͘Ϯ͘>ŝĐǌďĂĐǌųŽŶŬſǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŐƐƚĂŶƵŶĂŽƐƚĂƚŶŝĚǌŝĞŷƌŽŬƵƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌĞŐŽ
26 osób prawnych
3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym
ϯ͘ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŬŽƌǌǇƐƚĂųĂǌĞƑǁŝĂĚĐǌĞŷǁǇŬŽŶǇǁĂŶǇĐŚƉƌǌĞǌǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌǇ
;ŐŽĚŶŝĞǌƵƐƚĂǁČǌĚŶŝĂϮϰŬǁŝĞƚŶŝĂϮϬϬϯƌ͘ŽĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽŝŽǁŽůŽŶƚĂƌŝĂĐŝĞ͕ǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌĂŵŝƐČŽƐŽďǇ
ĨŝǌǇĐǌŶĞ͕ŬƚſƌĞŽĐŚŽƚŶŝĐǌŽŝďĞǌǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂǁǇŬŽŶƵũČƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ŶŝĞǌĂůĞǏŶŝĞŽĚƚĞŐŽ͕ĐǌǇƐČƚŽ
ŽƐŽďǇŶŝĞǌǁŝČǌĂŶĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũČ͕ĐǌųŽŶŬŽǁŝĞ͕ƉƌĂĐŽǁŶŝĐǇ͕ŽƐŽďǇƑǁŝĂĚĐǌČĐĞƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũĐǌǇ
ƉƌǌĞĚƐƚĂǁŝĐŝĞůĞǁųĂĚǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝͿ

ϯ͘Ϯ͘>ŝĐǌďĂǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌǇǁǇŬŽŶƵũČĐǇĐŚƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĞŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ ƉƌǌĞǌŽŬƌĞƐŬƌſƚƐǌǇŶŝǏϯϬ
dni
;<ĂǏĚǇǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌƉŽǁŝŶŝĞŶďǇđůŝĐǌŽŶǇƚǇůŬŽƌĂǌ͕ŶŝĞǌĂůĞǏŶŝĞŽĚůŝĐǌďǇƑǁŝĂĚĐǌĞŷǁǇŬŽŶĂŶǇĐŚŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁ
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)
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w
tym:

ĂͿĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ƉƌĂĐŽǁŶŝĐǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ŽƐŽďǇƑǁŝĂĚĐǌČĐĞƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞ
ƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ͕ĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽ

0 osób

b) inne osoby

0 osób
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3.3͘>ŝĐǌďĂǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌǇǁǇŬŽŶƵũČĐǇĐŚƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĞŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ przez okres od 30 dni do 6
ŵŝĞƐŝħĐǇ
;<ĂǏĚǇǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌƉŽǁŝŶŝĞŶďǇđůŝĐǌŽŶǇƚǇůŬŽƌĂǌ͕ŶŝĞǌĂůĞǏŶŝĞŽĚůŝĐǌďǇƑǁŝĂĚĐǌĞŷǁǇŬŽŶĂŶǇĐŚŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁ
okresie sprawozdawczym)

w
tym:

ĂͿĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ƉƌĂĐŽǁŶŝĐǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ŽƐŽďǇƑǁŝĂĚĐǌČĐĞƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞ
ƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ͕ĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽ

0 osób

b) inne osoby

0 osób

ϯ͘ϰ͘>ŝĐǌďĂǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌǇǁǇŬŽŶƵũČĐǇĐŚƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĞŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉƌǌĞǌŽŬƌĞƐ ĚųƵǏƐǌǇŶŝǏϲ
ŵŝĞƐŝħĐǇ
;<ĂǏĚǇǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌƉŽǁŝŶŝĞŶďǇđůŝĐǌŽŶǇƚǇůŬŽƌĂǌ͕ŶŝĞǌĂůĞǏŶŝĞŽĚůŝĐǌďǇƑǁŝĂĚĐǌĞŷǁǇŬŽŶĂŶǇĐŚŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁ
okresie sprawozdawczym)

w
tym:

0 osób

0 osób

ĂͿĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ƉƌĂĐŽǁŶŝĐǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ŽƐŽďǇƑǁŝĂĚĐǌČĐĞƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞ
ƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ͕ĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽ

0 osób

b) inne osoby

0 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym
ϭ͘BČĐǌŶĂŬǁŽƚĂǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶǇĐŚƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ
ĂͿǌƚǇƚƵųƵƵŵſǁŽƉƌĂĐħ
- wynagrodzenie zasadnicze
w
tym:

]á
]á

- nagrody

]á

- premie

]á

ͲŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂ
ďͿǌƚǇƚƵųƵƵŵſǁĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶǇĐŚ
Ϯ͘BČĐǌŶĂŬǁŽƚĂǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷǁǇƉųĂĐŽŶǇĐŚƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħƉƌĂĐŽǁŶŝŬŽŵŽƌĂǌŽƐŽďŽŵ
ƑǁŝĂĚĐǌČĐǇŵƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ͕ǁǌǁŝČǌŬƵǌƉƌŽǁĂĚǌŽŶČĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝČ
ƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
w
tym:

]á

ĂͿǁǌǁŝČǌŬƵǌƉƌŽǁĂĚǌŽŶČĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝČŽĚƉųĂƚŶČƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
ďͿǁǌǁŝČǌŬƵǌƉƌŽǁĂĚǌŽŶČĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝČŶŝĞŽĚƉųĂƚŶČƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

ϯ͘BČĐǌŶĂŬǁŽƚĂǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷǁǇƉųĂĐŽŶǇĐŚƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħƉƌĂĐŽǁŶŝŬŽŵŽƌĂǌŽƐŽďŽŵ
ƑǁŝĂĚĐǌČĐǇŵƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũǁǌǁŝČǌŬƵǌƉƌŽǁĂĚǌŽŶČƉƌǌĞǌ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝČŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌČ
4͘tǇƐŽŬŽƑđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞŐŽŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽĐǌųŽŶŬŽŵŽƌŐĂŶƵ
ǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞ
ƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞ
;ďǇŽŬƌĞƑůŝđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞŵŝĞƐŝħĐǌŶĞǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞŶĂůĞǏǇ͗1͘ǌƐƵŵŽǁĂđǁƐǌǇƐƚŬŝĞŬǁŽƚǇǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷǁǇƉųĂĐŽŶĞǁĐŝČŐƵ
ƌŽŬƵƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌĞŐŽ;ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌƵŵŽǁǇ
cywilnoprawne); 2͘ƉŽĚǌŝĞůŝđǌƐƵŵŽǁĂŶČŬǁŽƚħƉƌǌĞǌ12;ŵŝĞƐŝħĐǇͿ3͘ƉŽĚǌŝĞůŝđƉƌǌĞǌůŝĐǌďħĐǌųŽŶŬſǁǌĂƌǌČĚƵͿ

5͘tǇƐŽŬŽƑđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞŐŽŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽĐǌųŽŶŬŽŵŽƌŐĂŶƵ
ŬŽŶƚƌŽůŝůƵďŶĂĚǌŽƌƵ͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌ
umowy cywilnoprawne

]á
]á
]á
]á
]á
]á

]á

]á

;ǌŐŽĚŶŝĞǌŽďũĂƑŶŝĞŶŝĞŵǌƉƵŶŬƚƵ4)

6͘tǇƐŽŬŽƑđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞŐŽŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽĐǌųŽŶŬŽŵŝŶŶǇĐŚ͕
ŶŝǏŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽ͕ŬŽŶƚƌŽůŝůƵďŶĂĚǌŽƌƵ͕ŽƌŐĂŶſǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞ
ǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞ

]á

;ǌŐŽĚŶŝĞǌŽďũĂƑŶŝĞŶŝĞŵǌƉƵŶŬƚƵ4)

7͘tǇƐŽŬŽƑđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞŐŽŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽƉƌĂĐŽǁŶŝŬŽŵ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ǌƉŽŵŝŶŝħĐŝĞŵǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷŽƐſď͕ŽŬƚſƌǇĐŚŵŽǁĂǁƉŬƚ4-6͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞ
ǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂ͕ŽƌĂǌŽƐŽďŽŵƑǁŝĂĚĐǌČĐǇŵƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞ
umowy cywilnoprawnej

]á

;ǌŐŽĚŶŝĞǌŽďũĂƑŶŝĞŶŝĞŵǌƉƵŶŬƚƵ4)
Druk: NIW-CRSO
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ϴ͘tǇƐŽŬŽƑđŶĂũǁǇǏƐǌĞŐŽ;ũĞĚŶŽƐƚŬŽǁĞŐŽͿŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽ
ĐǌųŽŶŬŽǁŝŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽ͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞ
ƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞ

]á

ϵ͘tǇƐŽŬŽƑđŶĂũǁǇǏƐǌĞŐŽ;ũĞĚŶŽƐƚŬŽǁĞŐŽͿŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽ
ĐǌųŽŶŬŽǁŝŽƌŐĂŶƵŬŽŶƚƌŽůŝůƵďŶĂĚǌŽƌƵ͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞ
ƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞ
ϭϬ͘tǇƐŽŬŽƑđŶĂũǁǇǏƐǌĞŐŽ;ũĞĚŶŽƐƚŬŽǁĞŐŽͿŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽ
ĐǌųŽŶŬŽǁŝŝŶŶǇĐŚŶŝǏŽƌŐĂŶǌĂƌǌČĚǌĂũČĐǇ͕ŬŽŶƚƌŽůŝůƵďŶĂĚǌŽƌƵ͕ŽƌŐĂŶſǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ǁůŝĐǌĂũČĐ
ǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞ
ϭϭ͘tǇƐŽŬŽƑđŶĂũǁǇǏƐǌĞŐŽ;ũĞĚŶŽƐƚŬŽǁĞŐŽͿŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽ
ƉƌĂĐŽǁŶŝŬŽǁŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ǌƉŽŵŝŶŝħĐŝĞŵǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷŽƐſď͕ŽŬƚſƌǇĐŚŵŽǁĂǁƉŬƚϴͲϭϬ͕ǁůŝĐǌĂũČĐ
ǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂ͕ŽƌĂǌǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽ
ŽƐŽďŝĞƑǁŝĂĚĐǌČĐĞũƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ

]á

]á

]á

ϭϮ͘ŽĚĂƚŬŽǁĞƵǁĂŐŝĚŽƚǇĐǌČĐĞǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷ
;DŽǏŶĂǁƉŝƐĂđŝŶĨŽƌŵĂĐũĞĚŽƚǇĐǌČĐĞǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷ͕ŽŬƚſƌǇĐŚŵŽǁĂ
w pkt 1-11͕ŬƚſƌǇŵŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂĐŚĐŝĂųĂďǇƉŽĚǌŝĞůŝđƐŝħǌŽƉŝŶŝČƉƵďůŝĐǌŶČͿ

s//͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂŽƵĚǌŝĞůŽŶǇĐŚƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽƉŽǏǇĐǌŬĂĐŚƉŝĞŶŝħǏŶǇĐŚǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ

ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƵĚǌŝĞůĂųĂƉŽǏǇĐǌĞŬƉŝĞŶŝħǏŶǇĐŚ
Ϯ͘tǇƐŽŬŽƑđƵĚǌŝĞůŽŶǇĐŚƉŽǏǇĐǌĞŬƉŝĞŶŝħǏŶǇĐŚ

Ϭ͕ϬϬǌų

ϯ͘^ƚĂƚƵƚŽǁĂƉŽĚƐƚĂǁĂƉƌǌǇǌŶĂŶŝĂƉŽǏǇĐǌĞŬƉŝĞŶŝħǏŶǇĐŚ
s///͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂŽĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝǌůĞĐŽŶĞũŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶǇĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐũŝƉƵďůŝĐǌŶĞũǁŽŬƌĞƐŝĞ
sprawozdawczym
ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƌĞĂůŝǌŽǁĂųĂǌĂĚĂŶŝĂǌůĞĐŽŶĞƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶǇũĞĚŶŽƐƚĞŬƐĂŵŽƌǌČĚƵƚĞƌǇƚŽƌŝĂůŶĞŐŽ
Ϯ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂŶĂƚĞŵĂƚŐųſǁŶǇĐŚƌĞĂůŝǌŽǁĂŶǇĐŚǌĂĚĂŷŝŬǁŽƚĚŽƚĂĐũŝŽƚƌǌǇŵĂŶǇĐŚŶĂŝĐŚƌĞĂůŝǌĂĐũħ
;EĂůĞǏǇƉŽĚĂđŶĂǌǁħǌĂĚĂŶŝĂ͕ũĞŐŽŐųſǁŶǇ;ͲĞͿĐĞů;ͲĞͿ͕ŶĂǌǁħŽƌŐĂŶƵƵĚǌŝĞůĂũČĐĞŐŽĚŽƚĂĐũŝŽƌĂǌŬǁŽƚħƉƌǌǇǌŶĂŶĞũĚŽƚĂĐũŝͿ

Lp

Nazwa zadania

Cel(-e) zadania

EĂǌǁĂŽƌŐĂŶƵƵĚǌŝĞůĂũČĐĞŐŽĚŽƚĂĐũŝ

Kwota

ϯ͘tŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƌĞĂůŝǌŽǁĂųĂǌĂĚĂŶŝĂǌůĞĐŽŶĞƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶǇĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐũŝ
ƌǌČĚŽǁĞũůƵďƉĂŷƐƚǁŽǁĞĨƵŶĚƵƐǌĞĐĞůŽǁĞ
ϰ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂŶĂƚĞŵĂƚƌĞĂůŝǌŽǁĂŶǇĐŚǌĂĚĂŷŝŬǁŽƚĚŽƚĂĐũŝŽƚƌǌǇŵĂŶǇĐŚŶĂŝĐŚƌĞĂůŝǌĂĐũħ
;EĂůĞǏǇƉŽĚĂđŶĂǌǁħǌĂĚĂŶŝĂ͕ũĞŐŽŐųſǁŶǇ;ͲĞͿĐĞů;ͲĞͿ͕ŶĂǌǁħŽƌŐĂŶƵƵĚǌŝĞůĂũČĐĞŐŽĚŽƚĂĐũŝŽƌĂǌŬǁŽƚħƉƌǌǇǌŶĂŶĞũĚŽƚĂĐũŝͿ

Lp

Nazwa zadania

Cel(-e) zadania

EĂǌǁĂŽƌŐĂŶƵƵĚǌŝĞůĂũČĐĞŐŽĚŽƚĂĐũŝ

Kwota

/y͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂƌĞĂůŝǌŽǁĂŶǇĐŚƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵǌĂŵſǁŝĞŷ
publicznych
;EĂůĞǏǇǁƉŝƐĂđƌĞĂůŝǌŽǁĂŶĞǌĂŵſǁŝĞŶŝĂƉƵďůŝĐǌŶĞǁƌŽǌƵŵŝĞŶŝƵƵƐƚĂǁǇǌĚŶŝĂϮϵƐƚǇĐǌŶŝĂϮϬϬϰƌ͘ʹWƌĂǁŽǌĂŵſǁŝĞŷƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚŽƌĂǌƚĞ͕ĚŽ
ŬƚſƌǇĐŚŶŝĞƐƚŽƐƵũĞƐŝħƉƌǌĞƉŝƐſǁǁǁ͘ƵƐƚĂǁǇ͕ŶƉ͘ǌĂŵſǁŝĞŶŝĂ͕ŬƚſƌǇĐŚǁĂƌƚŽƑđŶŝĞƉƌǌĞŬƌŽĐǌǇųĂǁǇƌĂǏŽŶĞũǁǌųŽƚǇĐŚƌſǁŶŽǁĂƌƚŽƑĐŝŬǁŽƚǇϭϰ
000 euro)

ϭ͘tŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƌĞĂůŝǌŽǁĂųĂǌĂŵſǁŝĞŶŝĂƉƵďůŝĐǌŶĞ

Ϯ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂŶĂƚĞŵĂƚƌĞĂůŝǌŽǁĂŶǇĐŚǌĂŵſǁŝĞŷŝŬǁŽƚŽƚƌǌǇŵĂŶǇĐŚŶĂŝĐŚƌĞĂůŝǌĂĐũħ
Lp

Przedmiot zamówienia

Druk: NIW-CRSO

Nazwa organu

Kwota
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y͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĞƵǌƵƉĞųŶŝĂũČĐĞ
ϭ͘tǇŬĂǌƐƉſųĞŬ͕ǁŬƚſƌǇĐŚŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉŽƐŝĂĚĂĐŽŶĂũŵŶŝĞũϮϬйƵĚǌŝĂųſǁůƵďĂŬĐũŝǁŬĂƉŝƚĂůĞǌĂŬųĂĚŽǁǇŵůƵďĐŽŶĂũŵŶŝĞũϮϬй
ŽŐſůŶĞũůŝĐǌďǇŐųŽƐſǁǁŽƌŐĂŶŝĞƐƚĂŶŽǁŝČĐǇŵƐƉſųŬŝ

Lp.

EĂǌǁĂƐƉſųŬŝ

REGON

^ŝĞĚǌŝďĂƐƉſųŬŝ

йƵĚǌŝĂųſǁ
йƵĚǌŝĂųƵǁŽŐſůŶĞũ
lub akcji w
ůŝĐǌďŝĞŐųŽƐſǁ
kapitale

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem
3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym
Lp

KƌŐĂŶŬŽŶƚƌŽůƵũČĐǇ

Liczba kontroli

1 DĂƌƐǌĂųĞŬtŽũĞǁſĚǌƚǁĂtĂƌŵŝŷƐŬŽͲDĂǌƵƌƐŬŝĞŐŽ

2

2 ĂŬųĂĚhďĞǌƉŝĞĐǌĞŷ^ƉŽųĞĐǌŶǇĐŚ

1

ϰ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌǌĞƉƌŽǁĂĚǌŝųĂďĂĚĂŶŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŶŝĂĨŝŶĂŶƐŽǁĞŐŽŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵƐƚĂǁǇǌĚŶŝĂϮϵ
ǁƌǌĞƑŶŝĂϭϵϵϰƌ͘ŽƌĂĐŚƵŶŬŽǁŽƑĐŝůƵďƌŽǌƉŽƌǌČĚǌĞŶŝĂDŝŶŝƐƚƌĂ&ŝŶĂŶƐſǁǌĚŶŝĂϮϯŐƌƵĚŶŝĂϮϬϬϰƌ͘ǁ
ƐƉƌĂǁŝĞŽďŽǁŝČǌŬƵďĂĚĂŶŝĂƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷĨŝŶĂŶƐŽǁǇĐŚŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

5. Dodatkowe informacje
;DŽǏŶĂǁƉŝƐĂđǁƉŽŶŝǏƐǌĞƉŽůĞŝŶŶĞŝŶĨŽƌŵĂĐũĞ͕ŬƚſƌǇŵŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂĐŚĐŝĂųĂďǇƉŽĚǌŝĞůŝđƐŝħǌŽƉŝŶŝČƉƵďůŝĐǌŶČͿ

/ŵŝħŝŶĂǌǁŝƐŬŽŽƐŽďǇƵƉŽǁĂǏŶŝŽŶĞũ
lub imiona i nazwiska osób
ƵƉŽǁĂǏŶŝŽŶǇĐŚĚŽƐŬųĂĚĂŶŝĂ
ŽƑǁŝĂĚĐǌĞŷǁŽůŝǁŝŵŝĞŶŝƵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ

Druk: NIW-CRSO

:DQGD0DULDàDV]NRZVND
Anna Danuta Próchnicka
(OĪELHWD3LRWUDN
Zofia Stankiewicz
-DQ6RNRáRZVNL

ĂƚĂǁǇƉĞųŶŝĞŶŝĂƐƉƌĂǁŽǌĚĂŶŝĂ

2020-09-22

15

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji
STOWARZYSZENIE KRAINA DRWĘCY I PASŁĘKI UL. MAZURSKA 30 14-105 ŁUKTA ŁUKTA WARMIŃSKO-MAZURSKIE
2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony
Czas trwania działalności jednostki - nieograniczony.
3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
Od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku
4) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć
przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki. Nie są
nam znane okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności.
5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku
finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru
Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy stosując zasadę ciągłości.
Środki trwałe są wyceniane w cenie rzeczywiście poniesionej na ich nabycie. Za środki trwałe uznaje się nabyte aktywa trwałe o wartości
początkowej przekraczającej kwotę 10 000,00 zł. Na dzień bilansowy środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyceniane są
według cen nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne. Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje
się stawki amortyzacyjne tożsame ze stawkami przewidzianymi w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Amortyzacja
naliczana jest metodą liniową.
Należności wycenia się w kwotach wymagających zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności. Zasada ostrożności odnosi się do wyceny
aktywów, w szczególności środków trwałych, zapasów i należności.
Inwestycje krótkoterminowe: Stowarzyszenie wycenia środki pieniężne na rachunkach bankowych w wartości nominalnej.
Kwoty w bilansie oraz rachunku zysków i strat ujęte są zgodnie z zasadą memoriału. Zgodnie z tą zasadą jednostka ujmuje w księgach
rachunkowych wszystkie osiągnięte przychody i związane z tymi przychodami koszty, dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od
terminu ich zapłaty.
Zgodnie z zasadą współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów, do aktywów lub pasywów danego okresu sprawozdawczego
jednostka zalicza przychody lub koszty dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty, które go
dotyczą, a jeszcze nie zostały poniesione(zapłacone).
Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne są dokonywane, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.
Fundusze własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa,
statutu.
Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.
Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań, z wyjątkiem zobowiązań z tytułu dostaw i usług,
wykazuje się jako długoterminowe. Pozostałe części sald wykazuje się jako krótkoterminowe.

Data sporządzenia: 2020-03-19
Data zatwierdzenia: 2020-06-19
Druk: NIW-CRSO

Małgorzata Szymaniak - Księgowa

Wanda Maria Łaszkowska - Prezes
Anna Danuta Próchnicka - Wiceprezes
Elżbieta Piotrak - Skarbnik
Zofia Stankiewicz - Członek
Jan Sokołowski - Członek

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Druk: NIW-CRSO

672:$5=<6=(1,(.5$,1$'5:ĉ&<,3$6àĉ.,
14-105à8.7$
UL. MAZURSKA 30
0000569739

BILANS
]JRGQLH]]DáąF]QLNLHPQUGRXVWDZ\RUDFKXQNRZRĞFL

VSRU]ąG]RQ\QDG]LHĔ
Stan na
2019-01-01

2019-12-31

AKTYWA
A.

$NW\ZDWUZDáH

0,00

0,00

I.

:DUWRĞFLQLHPDWHULDOQHLSUDZQH

0,00

0,00

II.

5]HF]RZHDNW\ZDWUZDáH

0,00

0,00

III.

1DOHĪQRĞFLGáXJRWHUPLQRZH

0,00

0,00

IV.

,QZHVW\FMHGáXJRWHUPLQRZH

0,00

0,00

V.

'áXJRWHUPLQRZHUR]OLF]HQLDPLĊG]\RNUHVRZH

0,00

0,00

B.

Aktywa obrotowe

212 893,23

803 533,55

I.

Zapasy

0,00

0,00

II.

1DOHĪQRĞFLNUyWNRWHUPLQRZH

409,28

313 016,25

III.

Inwestycje krótkoterminowe

212 078,95

490 436,30

IV.

.UyWNRWHUPLQRZHUR]OLF]HQLDPLĊG]\RNUHVRZH

405,00

81,00

C.

1DOHĪQHZSáDW\QDIXQGXV]VWDWXWRZ\

0,00

0,00

212 893,23

803 533,55

151 073,94

185 864,63

0,00

0,00

97 592,96

151 073,94

0,00

0,00

AKTYWA razem
PASYWA
A.

)XQGXV]ZáDVQ\

I.

Fundusz statutowy

II.

3R]RVWDáHIXQGXV]H

III.

=\VN VWUDWD ]ODWXELHJá\FK

IV.

Zysk (strata) netto

53 480,98

34 790,69

B.

=RERZLą]DQLDLUH]HUZ\QD]RERZLą]DQLD

61 819,29

617 668,92

I.

5H]HUZ\QD]RERZLą]DQLD

0,00

0,00

II.

=RERZLą]DQLDGáXJRWHUPLQRZH

0,00

0,00

III.

=RERZLą]DQLDNUyWNRWHUPLQRZH

324,03

6 348,35

IV.

5R]OLF]HQLDPLĊG]\RNUHVRZH

61 495,26

611 320,57

212 893,23

803 533,55

PASYWA razem
'DWDVSRU]ąG]HQLD
Data zatwierdzenia: 2020-06-19

0DáJRU]DWD6]\PDQLDN.VLĊJRZD

:DQGD0DULDàDV]NRZVND3UH]HV
Anna Danuta Próchnicka - Wiceprezes
(OĪELHWD3LRWUDN6NDUEQLN
=RILD6WDQNLHZLF]&]áRQHN
-DQ6RNRáRZVNL&]áRQHN

,PLĊQD]ZLVNRLSRGSLVRVRE\NWyUHMSRZLHU]RQRSURZDG]HQLHNVLąJ
UDFKXQNRZ\FKQDSRGVWDZLHDUWXVWXVWDZ\RUDFKXQNRZRĞFL

,PLĊQD]ZLVNRLSRGSLVNLHURZQLNDMHGQRVWNLDMHĪHOLMHGQRVWNąNLHUXMHRUJDQ
ZLHORRVRERZ\ZV]\VWNLFKF]áRQNyZWHJRRUJDQX

Druk: NIW-CRSO

672:$5=<6=(1,(.5$,1$'5:ĉ&<,3$6àĉ.,
14-105à8.7$
UL. MAZURSKA 30
0000569739

Rachunek zysków i strat
5DFKXQHN]\VNyZLVWUDWQDSRGVWDZLH]DáąF]QLNDQUXVWDZ\R
UDFKXQNRZRĞFL

za okres od 2019-01-01 do 2019-12-31
Stan na koniec
Pozycja

Wyszczególnienie

roku
poprzedniego

roku
ELHĪąFHJR

1

2

3

4

A.

3U]\FKRG\]G]LDáDOQRĞFLVWDWXWRZHM

364 762,18

976 898,73

I.

3U]\FKRG\]QLHRGSáDWQHMG]LDáDOQRĞFLSRĪ\WNXSXEOLF]QHJR

364 762,18

976 898,73

II.

3U]\FKRG\]RGSáDWQHMG]LDáDOQRĞFLSRĪ\WNXSXEOLF]QHJR

0,00

0,00

III.

3U]\FKRG\]SR]RVWDáHMG]LDáDOQRĞFLVWDWXWRZHM

0,00

0,00

B.

.RV]W\G]LDáDOQRĞFLVWDWXWRZHM

310 826,48

928 519,86

I.

.RV]W\QLHRGSáDWQHMG]LDáDOQRĞFLSRĪ\WNXSXEOLF]QHJR

310 826,48

928 519,86

II.

.RV]W\RGSáDWQHMG]LDáDOQRĞFLSRĪ\WNXSXEOLF]QHJR

0,00

0,00

III.

.RV]W\SR]RVWDáHMG]LDáDOQRĞFLVWDWXWRZHM

0,00

0,00

C.

=\VN VWUDWD ]G]LDáDOQRĞFLVWDWXWRZHM $%

53 935,70

48 378,87

D.

3U]\FKRG\]G]LDáDOQRĞFLJRVSRGDUF]HM

0,00

0,00

E.

.RV]W\G]LDáDOQRĞFLJRVSRGDUF]HM

0,00

0,00

F.

=\VN VWUDWD ]G]LDáDOQRĞFLJRVSRGDUF]HM '(

0,00

0,00

G.

.RV]W\RJyOQHJR]DU]ąGX

700,36

10 909,96

H.

=\VN VWUDWD ]G]LDáDOQRĞFLRSHUDF\MQHM &)*

53 235,34

37 468,91

I.

3R]RVWDáHSU]\FKRG\RSHUDF\MQH

0,00

172,42

J.

3R]RVWDáHNRV]W\RSHUDF\MQH

0,00

1 039,96

K.

Przychody finansowe

0,00

1 573,28

L.

Koszty finansowe

-245,64

3 383,96

M.

Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)

53 480,98

34 790,69

N.

Podatek dochodowy

0,00

0,00

O.

Zysk (strata) netto (M-N)

53 480,98

34 790,69

'DWDVSRU]ąG]HQLD
Data zatwierdzenia: 2020-06-19

0DáJRU]DWD6]\PDQLDN.VLĊJRZD

:DQGD0DULDàDV]NRZVND3UH]HV
Anna Danuta Próchnicka - Wiceprezes
(OĪELHWD3LRWUDN6NDUEQLN
=RILD6WDQNLHZLF]&]áRQHN
-DQ6RNRáRZVNL&]áRQHN

,PLĊQD]ZLVNRLSRGSLVRVRE\NWyUHMSRZLHU]RQRSURZDG]HQLHNVLąJ
UDFKXQNRZ\FKQDSRGVWDZLHDUWXVWXVWDZ\RUDFKXQNRZRĞFL

,PLĊQD]ZLVNRLSRGSLVNLHURZQLNDMHGQRVWNLDMHĪHOLMHGQRVWNąNLHUXMHRUJDQ
ZLHORRVRERZ\ZV]\VWNLFKF]áRQNyZWHJRRUJDQX

Druk: NIW-CRSO

Informacja dodatkowa
1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub
zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo
nie dotyczy
2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem
oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich
imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii
Nie udzielono pożyczek i świadczeń Członkom Stowarzyszenia.
3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach
Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy stosując zasadę ciągłości.
Środki trwałe są wyceniane w cenie rzeczywiście poniesionej na ich nabycie. Za środki trwałe uznaje się nabyte aktywa trwałe o wartości
początkowej przekraczającej kwotę 10 000,00 zł. Na dzień bilansowy środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyceniane są
według cen nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne. Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje
się stawki amortyzacyjne tożsame ze stawkami przewidzianymi w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Amortyzacja
naliczana jest metodą liniową.
Należności wycenia się w kwotach wymagających zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności. Zasada ostrożności odnosi się do wyceny
aktywów, w szczególności środków trwałych, zapasów i należności.
Inwestycje krótkoterminowe: Stowarzyszenie wycenia środki pieniężne na rachunkach bankowych w wartości nominalnej.
Kwoty w bilansie oraz rachunku zysków i strat ujęte są zgodnie z zasadą memoriału. Zgodnie z tą zasadą jednostka ujmuje w księgach
rachunkowych wszystkie osiągnięte przychody i związane z tymi przychodami koszty, dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od
terminu ich zapłaty.
Zgodnie z zasadą współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów, do aktywów lub pasywów danego okresu sprawozdawczego
jednostka zalicza przychody lub koszty dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty, które go
dotyczą a jeszcze nie zostały poniesione(zapłacone).
Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne są dokonywane, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.
Fundusze własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa,
statutu.
Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.
Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań, z wyjątkiem zobowiązań z tytułu dostaw i usług,
wykazuje się jako długoterminowe. Pozostałe części sald wykazuje się jako krótkoterminowe.
4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach
wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o
przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych
Przychody Stowarzyszenia obejmują: wpłacone przez członków składki członkowskie, darowizny, wszelkiego rodzaju dofinansowania,
dotacje, subwencje oraz wpłaty z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Wszystkie przychody rozliczane są w danym roku
obrachunkowym.
Przychody Stowarzyszenia obejmują: wpłacone przez członków składki członkowskie, darowizny, wszelkiego rodzaju dofinansowania,
dotacje, subwencje oraz wpłaty z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Wszystkie przychody rozliczane są w danym roku
obrachunkowym.
5. informacje o strukturze poniesionych kosztów
Stowarzyszenie prowadzi koszty w układzie rodzajowym oraz w układzie funkcjonalnym (konta zespołu 4 i 5).
Koszty księgowane są z wyodrębnieniem poszczególnych rodzajów:
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Koszty działalności statutowej:
- koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
- koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego
Na wynik finansowy Stowarzyszenia wpływają ponadto:
1. Koszty ogólnego zarządu
2. Pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Stowarzyszenia
3. Przychody i koszty finansowe.
Opodatkowanie
Wynik finansowy brutto korygują bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.
Podatek dochodowy bieżący – prowadzona przez Stowarzyszenie działalność statutowa zwolniona jest z podatku dochodowego od osób
prawnych. Nie tworzy rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
nie dotyczy
7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów
i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1%
podatku dochodowego od osób fizycznych
Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego.
Z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskano przychody w kwocie 783,60 zł. Środki pochodzące z ww. źródła zgodnie z
Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia zostały w całości przekazane Fundacji Rozwoju Regionu Łukta z przeznaczeniem na fundusz stypendialny
młodzieży ponadgimnazjalnej w celu wyrównania szans edukacyjnych młodzieży wiejskiej.
8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik
finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości, o ile występują w jednostce
1. Stowarzyszenie posiada aktywa trwałe, w tym:
- środki trwałe o wartości 6 631,40 zł, które zostały zamortyzowane w 100% - wartość netto wynosi 0,00 zł, w związku z tym nie są
prezentowane w aktywach bilansu.
- wartości niematerialne i prawne o wartości 5 735,96 zł, które zamortyzowano w 100 % - wartość netto wynosi 0,00 zł, toteż nie są
prezentowane w aktywach bilansu. Stowarzyszenie nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście.
2. Długoterminowe należności, inwestycje oraz długoterminowe rozliczenia międzyokresowe nie występują.
3. Należności krótkoterminowe stanowią kwotę: 313 016,25 zł, w tym:
a) należności z tytułu dotacji dot. projektów zrealizowanych w 2019 r. - 307 274,05 zł
b) należności z tytułu składek członkowskich za 2019 r. - 5 742,20 zł.
4. Inwestycje krótkoterminowe, które na dzień bilansowy ogółem wynoszą 490 436,30 zł, w tym:
a) środki pieniężne na rachunku bieżącym w WBS - 69 041,59 zł
b) środki pieniężne na rachunkach lokat terminowych w WBS - 420 493,38 zł
c) odsetki od lokat terminowych wg wyceny na dzień bilansowy - 901,33 zł.
5. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe stanowią kwotę 81,00 zł i dotyczą polisy ubezpieczenia majątku zawartej na przełomie roku
obrotowego i następnego.
6. Fundusz własny na dzień 31.12.2019 r. wynosi 185 864,63 zł, w tym:
a) fundusz zapasowy - 151 073,94 zł
b) zysk netto za 2019 r. - 34 790,69 zł.
7. Rezerwy na zobowiązania i zobowiązania długoterminowe nie występują.
8. Zobowiązania krótkoterminowe stanowią kwotę 6 348,35 zł.
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9. Stowarzyszenie nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek.
10. Rozliczenia międzyokresowe przychodów wynoszą 611 320,57 zł, w tym:
- kwoty dotacji otrzymanej jako wstępne finansowanie projektu, które nie zostały wykorzystane w roku obrotowym 605 578,37 zł
- naliczone, ale nie opłacone składki członków stowarzyszenia 5 742,20 zł.
11. Sytuacja finansowa i majątkowa Stowarzyszenia nie wskazuje na problemy płatnicze i nie przewiduje się zaniechania działalności w roku
następnym. W księgach rachunkowych ujęto komplet zdarzeń, które mogłyby rzutować na przyszłą sytuację majątkową i finansową.

Data sporządzenia: 2020-03-19
Data zatwierdzenia: 2020-06-19

Małgorzata Szymaniak - Księgowa

Wanda Maria Łaszkowska - Prezes
Anna Danuta Próchnicka - Wiceprezes
Elżbieta Piotrak - Skarbnik
Zofia Stankiewicz - Członek
Jan Sokołowski - Członek

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości
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