
Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

za rok 2014

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2015-07-14

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     WARMIŃSKO-
MAZURSKIE

Gmina ŁUKTA

Powiat OSTRÓDZKI

Ulica MAZURSKA Nr domu 30 Nr lokalu 

Miejscowość ŁUKTA Kod pocztowy 14-105 Poczta ŁUKTA Nr telefonu 896475745

Nr faksu 896475745 E-mail leader@frrl.org.pl Strona www www.leader.frrl.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2007-09-21

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 28010623000000 6. Numer KRS 0000252922

7. Skład organu zarządzającego organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Wanda Maria Łaszkowska Prezes Związku 
Stowarzyszeń

TAK

Aleksander Gawryluk Wiceprezes Związku 
Stowarzyszeń

TAK

Elżbieta Piotrak Skarbnik Związku 
Stowarzyszeń

TAK

Zofia Stankiewicz Członek Związku 
Stowarzyszeń

TAK

Janusz Sypiański Członek Związku 
Stowarzyszeń

TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ "KRAINA DRWĘCY I PASŁĘKI"

Druk: MPiPS 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Związek Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki” ma na celu działanie na 
rzecz rozwoju obszarów wiejskich, a w szczególności:
1) działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich,
2) aktywizowanie ludności wiejskiej i promocję obszarów wiejskich,
3) realizację Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) opracowanej przez LGD,
4) podtrzymanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój 
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
5) działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości,
6) działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
7) działalność wspomagającą kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i 
tradycji,
8) działalność wspomagającą ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę 
dziedzictwa przyrodniczego,
9) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i 
współpracy między społecznościami,
10) ochronę i promocję zdrowia,
11) działalność na rzecz mniejszości narodowych,
12) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
13) upowszechnianie i ochronę praw kobiet oraz działalność na rzecz 
równych praw kobiet i mężczyzn,
14) naukę, edukację, oświatę i wychowanie,
15) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,
16) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
17) upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich, a także działań wspomagający rozwój demokracji,
18) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub 
finansowo organizację pozarządowe oraz jednostki kościelne (jeżeli ich 
cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego) 
w wyżej wymienionym zakresie.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Tadeusz Malinowski Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej Związku 
Stowarzyszeń

TAK

Waldemar Toński Wiceprzewodniczący 
Komisji Rewizyjnej 
Związku Stowarzyszeń

TAK

Monika Szelc Członek Komisji 
Rewizyjnej Związku 
Stowarzyszeń

TAK
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Związek realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1. organizowanie i finansowanie:
a) przedsięwzięć o charakterze  informacyjnym lub szkoleniowym, w tym 
seminariów, szkoleń, konferencji i konkursów,
b) imprez kulturalnych takich jak festiwale, targi, pokazy i wystawy, 
służących
zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości kulturowej:
c) działalności propagandowej, promocyjnej, informacyjnej i 
poligraficznej, w tym:
- opracowanie i druk broszur, folderów, plakatów, przewodników, map, 
itp.
- opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych,
- tworzenie stron internetowych,
- przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze
reklamowym lub promocyjnym,
2. prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowywania 
projektów
związanych z realizacją LSR,
3. współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi, 
organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami działającymi w zakresie 
objętymi celami Związku
na poziomie krajowym i międzynarodowym.
4. prowadzenie innych działań przewidzianych dla LGD.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Druk: MPiPS 3



1) W 2014 roku ogłoszono konkursy na realizację operacji w ramach osi 4 Leader
w dwóch działaniach:

a) Odnowa i rozwój wsi,
b) Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,
W terminie 22.04.2014 r. do 06.05.2014 r. prowadziliśmy nabór wniosków w ramach konkursów na 
działanie „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw” w ramach środków podstawowych oraz w ramach 
środków dodatkowych. W konkursie w ramach podstawowych środków wpłynęło 5 wniosków na 
ogólną kwotę 266 007,50 zł natomiast limit zabezpieczonych środków wynosił 120 900,00 zł. Wszystkie 
wnioski były zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju. Trzy wnioski otrzymały rekomendację do 
dofinansowania na kwotę 106 007,50 zł natomiast 2 wnioski na kwotę 160 000,00 zł nie otrzymały tej 
rekomendacji, ponieważ operacje nie uzyskały minimum punktowego. W konkursie w ramach środków 
dodatkowych wpłynęły 2 wnioski na ogólną kwotę 342 040,00 zł natomiast limit zabezpieczonych 
środków wynosił 342 040,50  zł. Wszystkie wnioski były zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju i wszystkie 
otrzymały rekomendację do dofinansowania na kwotę 342 040,00  zł.

W terminie 14.07.2014 r. do 28.07.2014 r. prowadziliśmy nabór wniosków w ramach konkursów na 
działanie „Odnowa i rozwój wsi” w ramach środków podstawowych oraz w ramach środków 
dodatkowych. W konkursie w ramach środków podstawowych wpłynęły 4 wnioski na łączną kwotę 255 
264,00 zł natomiast limit zabezpieczonych środków wynosił 256 219,65 zł. Wszystkie wnioski były 
zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju i  otrzymały rekomendację do dofinansowania na kwotę  255 
264,00 zł. W konkursie w ramach środków dodatkowych wpłynęły 4 wnioski na ogólną kwotę 320 
839,00 zł natomiast limit zabezpieczonych środków wynosił 320 893,77 zł. Wszystkie wnioski były 
zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju i otrzymały rekomendację do dofinansowania na kwotę 320 839,00
 zł.

2) W terminie 13-15 czerwca 2014 zorganizowano rajd rowerowy pn. „IV  Rowerowy Świat w Krainie 
Drwęcy i Pasłęki”, który miał na celu promocję szlaków turystycznych oraz naszego regionu. W rajdzie 
wzięło udział 50 osób + 4 osoby z obsługi. Trasa rajdu przebiegała szlakami rowerowymi ,,Krainy Drwęcy 
i Pasłęki” i była podzielona na trzy etapy:
- I etap: Łukta-Stare Jabłonki-Kajkowo
- II etap: Kajkowo-Kretowiny
- III etap: Kretowiny-Łukta
Rajd jest imprezą, która na stałe wpisała się w kalendarz imprez LGD i cieszy się coraz większym 
zainteresowaniem.

3) W terminie: 29-30.08.2014 roku odbyła się wyprawa nordic walking pn. ,,III Aktywna rekreacja w 
Krainie Drwęcy i Pasłęki”, w której wzięło udział 35 osób + 3 osoby z obsługi. Wyprawa rozpoczęła się 
od zbiórki pod siedzibą Związku Stowarzyszeń ,,Kraina Drwęcy i Pasłęki” na ulicy Mazurskiej 30 w 
Łukcie. Trasa obejmowała dwa etapy:
- I etap: Łukta – Prośno – Słonecznik – Kudypy - Jędrychówko - 16 km,
- II etap: Jędrychówko – Lubin – Ruś – Borzęcin - Kotkowo - Kolonia Florczaki - Dragolice - Łukta – 24 
km.
Wyprawa nordic walking również jest imprezą, która na stałe wpisała się w kalendarz imprez LGD i 
cieszy się coraz większym zainteresowaniem.

4) Mając na uwadze poszukiwanie lokalnego produktu kulinarnego w dniu 13 września 2014 roku przed 
siedzibą Fundacji Rozwoju Regionu Łukta został zorganizowany konkurs kulinarny pn. ,,III Smakowity 
produkt lokalny”, który nawiązuje do smaków Warmii i Mazur. Do udziału w konkursie zgłoszonych 
zostało 30 potraw. Uczestnicy mogli wykazać się w pięciu kategoriach: zupy, przystawki, dania mączne, 
dania główne, ciasta i desery. Przewodniczącym jury był Karol Okrasa. 

5) W okresie od stycznia do grudnia 2014 roku wykonano konserwację i odnowienie oznakowania 
szlaków rowerowych na terenie gmin: Morąg, Łukta, Gietrzwałd, Miłakowo, Ostróda. Wykonano także 
prace konserwacyjne szlaku pieszego dookoła jeziora Szeląg Mały w gminie Ostróda. Łączna długość 
konserwowanych szlaków wyniosła ok. 400 km. Odnowiono ponad 160 znaków, a zniszczone 
wymieniono na nowe. Wycięto także krzaki i gałęzie zasłaniające tabliczki wskazujące oznaczenie 
szklaków.
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

178

40

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność wspomagająca 
rozwój wspólnot i 
społeczności lokalnych

- konkurs kulinarny pn. 
"III Smakowity produkt 
lokalny"
Mając na uwadze 
poszukiwanie lokalnego 
produktu kulinarnego w 
dniu 13 września 2014 
roku przed siedzibą 
Fundacji Rozwoju 
Regionu Łukta został 
zorganizowany konkurs 
kulinarny pn. ,,III 
Smakowity produkt 
lokalny”, który 
nawiązuje do smaków 
Warmii i Mazur. Do 
udziału w konkursie 
zgłoszonych zostało 30 
potraw. Uczestnicy 
mogli wykazać się w 
pięciu kategoriach: 
zupy, przystawki, dania 
mączne, dania główne, 
ciasta i desery. 
Przewodniczącym jury 
był Karol Okrasa.

82.30.Z

turystyka i krajoznawstwo - rajd rowerowy pn. "IV 
Rowerowy Świat w 
Krainie Drwęcy i 
Pasłęki",
W terminie 13-15 
czerwca 2014 
zorganizowano rajd 
rowerowy pn. „IV  

85.51.Z

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także 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

Druk: MPiPS 5
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Rowerowy Świat w 
Krainie Drwęcy i 
Pasłęki”, który miał na 
celu promocję szlaków 
turystycznych oraz 
naszego regionu. W 
rajdzie wzięło udział 50 
osób + 4 osoby z 
obsługi. Trasa rajdu 
przebiegała szlakami 
rowerowymi ,,Krainy 
Drwęcy i Pasłęki” i była 
podzielona na trzy 
etapy:
- I etap: Łukta-Stare 
Jabłonki-Kajkowo
- II etap: Kajkowo-
Kretowiny
- III etap: Kretowiny-
Łukta
Rajd jest imprezą, która 
na stałe wpisała się w 
kalendarz imprez LGD i 
cieszy się coraz 
większym 
zainteresowaniem.

- wyprawa nornic 
walking pn. "III 
Aktywna Rekreacja w 
Krainie Drwęcy i Pasłęki
W terminie: 29-
30.08.2014 roku odbyła 
się wyprawa nordic 
walking pn. ,,III 
Aktywna rekreacja w 
Krainie Drwęcy i 
Pasłęki”, w której 
wzięło udział 35 osób + 
3 osoby z obsługi. 
Wyprawa rozpoczęła 
się od zbiórki pod 
siedzibą Związku 
Stowarzyszeń ,,Kraina 
Drwęcy i Pasłęki” na 
ulicy Mazurskiej 30 w 
Łukcie. Trasa 
obejmowała dwa etapy:
- I etap: Łukta – Prośno 
– Słonecznik – Kudypy - 
Jędrychówko - 16 km,
- II etap: Jędrychówko – 
Lubin – Ruś – Borzęcin - 
Kotkowo - Kolonia 
Florczaki - Dragolice - 
Łukta – 24 km.
Wyprawa nordic 
walking również jest 
imprezą, która na stałe 
wpisała się w kalendarz 
imprez LGD i cieszy się 
coraz większym 

Druk: MPiPS 6



4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. 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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

zainteresowaniem.

działalność wspomagająca 
rozwój gospodarczy, w 
tym rozwój 
przedsiębiorczości

Informacje udzielane 
przez pracowników 
telefonicznie i 
bezpośrednio w biurze 
oraz zamieszczane na 
stronie internetowej 
związane z ogłaszanymi 
konkursami w ramach 
PROW 2007-2013. 
Zorganizowano również 
bezpłatne szkolenie dla 
mieszkańców obszaru 
LSR na temat 
możliwości aplikowania 
o środki z PROW 2007-
2013.Pracownicy biura 
udzielili doradztwa 
telefonicznego 49 
osobom i 25 
bezpośrednio w biurze 
LGD. Pracownicy biura 
pomagali 
beneficjentom w 
wypełnianiu formularzy 
wniosków, w 
kontaktach z Urzędem 
Marszałkowskim, a 
także w rozliczaniu 
zrealizowanych 
projektów.

63.99.Z
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 514,698.28 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 79,754.37 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 598.92 zł

e) Pozostałe przychody 434,344.99 zł

434,344.99 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 34,926.50 zł

34,926.50 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie 
sprawozdawczym, a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 875.00 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 434,344.99 zł

Druk: MPiPS 8
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2.4. Z innych źródeł 44,551.79 zł

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 79,754.37 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 875.00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 0.00 zł

3.3. 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 szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 417,726.70 zł 0.00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

102.74 zł

337,915.74 zł

79,708.22 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

1 wsparcie funduszu stypendialnego Fundacji Rozwoju Regionu Łukta 875.00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych

0.00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. 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)

4.0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 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)

4.0 etatów

14.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

21.00 osób prawnych

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł
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3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
czy przedstawiciele władz organizacji)

5.00 osób

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

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0.00 osób

5.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 203,390.68 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

124,806.68 zł

112,876.68 zł

- nagrody

- premie

11,930.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 78,584.00 zł

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

203,390.68 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 203,390.68 zł

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

0.00 zł

0.00 osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

0.00 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób
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4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1.zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy)

1,000.00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

222.62 zł

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

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

1,059.32 zł

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

1,000.00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

12. 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)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

222.62 zł

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

3,983.33 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (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)

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

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Wanda Łaszkowska Prezes  
                               

Elżbieta Piotrak Skarbnik

13.07.2015

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 3

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota
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