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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>'͘
ƌƵŬ͗E/tͲZ^K͕ĂƚĂǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂǁďĂǌŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷKWW͗2021-10-12
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//͘ŚĂƌĂŬƚĞƌǇƐƚǇŬĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ
ϭ͘KƉŝƐĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
ϭ͘ϭ͘KƉŝƐŐųſǁŶǇĐŚĚǌŝĂųĂŷƉŽĚũħƚǇĐŚƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħ
1͘tŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵƉŽĚũħƚŽŶĂƐƚħƉƵũČĐĞĚǌŝĂųĂŶŝĂ͗
a) W dniu 28 stycznia 2020ƌŽŬƵǁƌĂŵĂĐŚWƌŽŐƌĂŵƵZǌČĚŽǁĞŐŽŶĂƌǌĞĐǌŬƚǇǁŶŽƑĐŝ^ƉŽųĞĐǌŶĞũKƐſď^ƚĂƌƐǌǇĐŚǌŽƐƚĂųǌųŽǏŽŶǇ
projekt pn. ͣ_ǁŝĂĚŽŵŽƑđƚŽĂŬĐĞƉƚĂĐũĂ͘͟'ųſǁŶǇŵĐĞůĞŵƉƌŽũĞŬƚƵďǇųŽǌǁŝħŬƐǌĞŶŝĞŽĨĞƌƚǇĞĚƵŬĂĐǇũŶĞũŽƐſďǁǁŝĞŬƵ60+, w
ƐǌĐǌĞŐſůŶŽƑĐŝǌŐŵŝŶǇBƵŬƚĂŽƌĂǌǌĂŐŽƐƉŽĚĂƌŽǁĂŶŝĞŝĐŚĐǌĂƐƵǁŽůŶĞŐŽƉŽƉƌǌĞǌƵĚǌŝĂųǁǁĂƌƐǌƚĂƚĂĐŚƌŽǌǁŝũĂũČĐǇĐŚ
ǌĂŝŶƚĞƌĞƐŽǁĂŶŝĂŝƉŽŐųħďŝĂũČĐǇĐŚƉŽǌŝŽŵǁŝĞĚǌǇƵĐǌĞƐƚŶŝŬſǁǁŽŬƌĞƐŝĞŽĚ01.04.2020ʹ31.12.2020͘WƌŽũĞŬƚǌĂŬųĂĚĂų
ƐƚǁŽƌǌĞŶŝĞŬŽŵƉůĞŬƐŽǁĞũŽĨĞƌƚǇĞĚƵŬĂĐǇũŶĞũ;ǁǇũĂǌĚǇ͕ŬĂŵƉĂŶŝħĞĚƵŬĂĐǇũŶČ͕ǁĂƌƐǌƚĂƚǇ͕ƐƉŽƚŬĂŶŝĂͿĚŽƐƚŽƐŽǁĂŶĞũĚŽƉŽƚƌǌĞď
ƐĞŶŝŽƌſǁ͕ŬƚſƌĂƉŽŵŽǏĞŝŵĨƵŶŬĐũŽŶŽǁĂđǁĞǁƐƉſųĐǌĞƐŶǇŵƑǁŝĞĐŝĞ͘tŶŝŽƐŬŽǁĂŶĂŬǁŽƚĂĚŽƚĂĐũŝ176 637,00ǌų͘
ďͿtŵŝĞƐŝČĐƵƐƚǇĐǌŶŝƵ2020ƌŽŬƵƉƌĂĐŽǁŶŝĐǇ^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĂǁǌŝħůŝƵĚǌŝĂųǁ^ĞƐũŝZĂĚǇDŝĞũƐŬŝĞũǁDŝųĂŬŽǁŝĞ͕ǁ^ĞƐũŝZĂĚǇ
'ŵŝŶǇ'ƌƵŶǁĂůĚŽƌĂǌǁ^ĞƐũŝZĂĚǇ'ŵŝŶǇBƵŬƚĂ͘EĂƚŽŵŝĂƐƚǁĚŶŝƵ27 lutego 2020 roku Kierownik biura i Prezes Stowarzyszenia
ǁǌŝħůŝƵĚǌŝĂųǁ^ĞƐũŝZĂĚǇ'ŵŝŶǇ:ŽŶŬŽǁŽ͘ĞůĞŵƵĚǌŝĂųƵǁƉŽǁǇǏƐǌǇĐŚƐƉŽƚŬĂŶŝĂĐŚďǇųŽƉƌǌĞĚƐƚĂǁŝĞŶŝĞǌƌĞĂůŝǌŽǁĂŶǇĐŚ
ĚŽƚǇĐŚĐǌĂƐŽǁǇĐŚŝďŝĞǏČĐǇĐŚĚǌŝĂųĂŷŶĂƌǌĞĐǌƉŽƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚũĞĚŶŽƐƚĞŬƐĂŵŽƌǌČĚƵƚĞƌǇƚŽƌŝĂůŶĞŐŽŽƌĂǌĚĂůƐǌǇĐŚƉůĂŶſǁ
>ŽŬĂůŶĞũ'ƌƵƉǇǌŝĂųĂŶŝĂǁƉĞƌƐƉĞŬƚǇǁŝĞĨŝŶĂŶƐŽǁĞũWZKtŶĂůĂƚĂ2014-2020.
c) W dniu 04 marca 2020ƌŽŬƵǁƌĂŵĂĐŚWƌŽŐƌĂŵƵZŽǌǁŽũƵKƌŐĂŶŝǌĂĐũŝKďǇǁĂƚĞůƐŬŝĐŚǌŽƐƚĂųǌųŽǏŽŶǇƉƌŽũĞŬƚƉŶͣ͘Wsparcie
ƌĞĂůŝǌĂĐũŝĚǌŝĂųĂŷŝǁǌŵŽĐŶŝĞŶŝĞƉŽƚĞŶĐũĂųƵŝŶƐƚǇƚƵĐũŽŶĂůŶĞŐŽ^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĂ<ƌĂŝŶǇƌǁħĐǇŝWĂƐųħŬŝ͘͟'ųſǁŶǇŵĐĞůĞŵƉƌŽũĞŬƚƵ
ďǇųŽǁƐƉĂƌĐŝĞƌŽǌǁŽũƵŝŶƐƚǇƚƵĐũŽŶĂůŶĞŐŽŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƐƉŽųĞĐǌĞŷƐƚǁĂŽďǇǁĂƚĞůƐŬŝĞŐŽŽƌĂǌǌǁŝħŬƐǌĞŶŝĞƵĚǌŝĂųƵƚǇĐŚŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁ
ǏǇĐŝƵƉƵďůŝĐǌŶǇŵŝƵƉŽǁƐǌĞĐŚŶŝĂŶŝƵĚĞŵŽŬƌĂƚǇĐǌŶǇĐŚŶŽƌŵŽďǇǁĂƚĞůƐŬŽƑĐŝ͘tŶŝŽƐŬŽǁĂŶĂŬǁŽƚĂĚŽƚĂĐũŝʹ700 000,00ǌų͘
d) W okresie od 06 do 27 marca 2020ƌŽŬƵŵŝĞƐǌŬĂŷĐǇǌĂŵŝĞƐǌŬƵũČĐǇŽďƐǌĂƌ>'ŵŽŐůŝǌŐųĂƐǌĂđƐǁŽũĞƵǁĂŐŝ͕ǁŶŝŽƐŬŝŝ
ƉƌŽƉŽǌǇĐũĞǌŵŝĂŶǁǌĂƉŝƐĂĐŚ>ŽŬĂůŶĞũ^ƚƌĂƚĞŐŝŝZŽǌǁŽũƵ<ƌĂŝŶǇƌǁħĐǇŝWĂƐųħŬŝŶĂůĂƚĂ2014-2020ĚŽƚǇĐǌČĐĞ͗
ǌŵŝĂŶǁĂƌƚŽƑĐŝǁƐŬĂǍŶŝŬſǁ;ƚĂďĞůĂ25, tabela 27),
zmiany Procedury Aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju,
ĚŽƐƚŽƐŽǁĂŶŝĂŬǁŽƚĚŽƉŽƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚǁƐŬĂǍŶŝŬſǁƉƌŽĚƵŬƚƵ͕ƌĞĂůŝǌŽǁĂŶǇĐŚǁƌĂŵĂĐŚƉŽƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚƉƌǌĞĚƐŝħǁǌŝħđ
;ĂŬƚƵĂůŝǌĂĐũĂWůĂŶƵĚǌŝĂųĂŶŝĂͿ͕
ǌǁŝħŬƐǌĞŶŝĂǁǇƐŽŬŽƑĐŝƑƌŽĚŬſǁŶĂŽƉĞƌĂĐũĞǁƌĂŵĂĐŚƉŽĚĞũŵŽǁĂŶŝĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũŽ810 000,00ǌų͕ǌŐŽĚŶŝĞǌ
ĚĞĐǇǌũČ<ŽŵŝƐũŝƵƌŽƉĞũƐŬŝĞũǌĚŶŝĂ16 grudnia 2019 r. o zmianie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata2014-2020, w
ǁǇŶŝŬƵŬƚſƌǇĐŚǌǁŝħŬƐǌŽŶǇǌŽƐƚĂųďƵĚǏĞƚĚǌŝĂųĂŶŝĂ>ZƵŵŽǏůŝǁŝĂũČĐǇƉŽĚǁǇǏƐǌĞŶŝĞďƵĚǏĞƚſǁǁǇďƌĂŶǇĐŚůŽŬĂůŶǇĐŚƐƚƌĂƚĞŐŝŝ
ƌŽǌǁŽũƵ͖ƉƌǌĞƐƵŶŝħĐŝĂŬŽƐǌƚſǁǌĂŬƚǇǁŝǌĂĐũŝŶĂŬŽƐǌƚǇďŝĞǏČĐĞ͘
tƚǇŵƐĂŵǇŵŽŬƌĞƐŝĞŵŝĞƐǌŬĂŷĐǇǌĂŵŝĞƐǌŬƵũČĐǇŽďƐǌĂƌ>'ŵŽŐůŝƌſǁŶŝĞǏǌŐųĂƐǌĂđƐǁŽũĞƵǁĂŐŝ͕ǁŶŝŽƐŬŝŝƉƌŽƉŽǌǇĐũĞǌŵŝĂŶǁ
zapisach w Procedurze wyboru i oceny grantobiorców wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitoringu i kontroli oraz
WƌŽĐĞĚƵƌǌĞǁǇďŽƌƵŝŽĐĞŶǇŽƉĞƌĂĐũŝǁƌĂŵĂĐŚ>^ZŽƌĂǌŽƉĞƌĂĐũŝǁųĂƐŶǇĐŚ>'͘ŵŝĂŶǇĚŽƚǇĐǌČƉƌǌĞŬĂǌĂŶŝĂƵƉƌĂǁŶŝĞŷ
ǌĂƚǁŝĞƌĚǌĂŶŝĂWƌŽĐĞĚƵƌƉƌǌĞǌtĂůŶĞĞďƌĂŶŝĞǌųŽŶŬſǁĚůĂĂƌǌČĚƵ^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĂŽƌĂǌŵŽǏůŝǁŽƑĐŝŬŽƌĞƐƉŽŶĚĞŶĐǇũŶĞŐŽ
ǌųŽǏĞŶŝĂǁŶŝŽƐŬƵŽƉƌǌǇǌŶĂŶŝĞƉŽŵŽĐǇ͘
DŝĞƐǌŬĂŷĐǇŵŝĞůŝƚĂŬǏĞŵŽǏůŝǁŽƑđǌŐųĂƐǌĂŶŝĂƐǁŽŝĐŚƵǁĂŐ͕ƉƌŽƉŽǌǇĐũŝŽƌĂǌǌŵŝĂŶǁ<ƌǇƚĞƌŝĂĐŚǁǇďŽƌƵŝŽĐĞŶǇŐƌĂŶƚŽďŝŽƌĐſǁ
ǁƌĂǌǌƉƌŽĐĞĚƵƌČƵƐƚĂůĂŶŝĂůƵďǌŵŝĂŶǇŬƌǇƚĞƌŝſǁ͕ǁ<ƌǇƚĞƌŝĂĐŚǁǇďŽƌƵŝŽĐĞŶǇŽƉĞƌĂĐũŝǁƌĂŵĂĐŚ>^ZŝŽƉĞƌĂĐũŝǁųĂƐŶǇĐŚǁƌĂǌǌ
ƉƌŽĐĞĚƵƌČƵƐƚĂůĂŶŝĂůƵďǌŵŝĂŶǇŬƌǇƚĞƌŝſǁ͘ŵŝĂŶǇĚŽƚǇĐǌČƉƌǌĞŬĂǌĂŶŝĂƵƉƌĂǁŶŝĞŷǌĂƚǁŝĞƌĚǌĂŶŝĂ<ƌǇƚĞƌŝſǁƉƌǌĞǌtĂůŶĞ
ĞďƌĂŶŝĞǌųŽŶŬſǁĚůĂĂƌǌČĚƵ^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĂ͘
e) W dniu 30 marca 2020ƌŽŬƵŽĚďǇųŽƐŝħŬŽƌĞƐƉŽŶĚĞŶĐǇũŶĞƉŽƐŝĞĚǌĞŶŝĞĂƌǌČĚƵ͕ŶĂŬƚſƌǇŵƵĐŚǁĂųČŶƌ17/2020
ǌĂŬƚƵĂůŝǌŽǁĂŶŽ>ŽŬĂůŶČ^ƚƌĂƚĞŐŝħZŽǌǁŽũƵ<ƌĂŝŶǇƌǁħĐǇŝWĂƐųħŬŝŶĂůĂƚĂ2014-2020͘ĂƌǌČĚƉŽĚũČųƚĂŬǏĞƵĐŚǁĂųħŶƌ18/2020
ǌĂƚǁŝĞƌĚǌĂũČĐČWůĂŶƐǌŬŽůĞŷĚůĂŽƌŐĂŶƵĚĞĐǇǌǇũŶĞŐŽŝƉƌĂĐŽǁŶŝŬſǁďŝƵƌĂŶĂƌŽŬ2020.
f) W dniu 20 kwietnia 2020ƌŽŬƵŽŐųŽƐǌŽŶŽŶĂďſƌŶƌ14/2020 na zadania realizowane w ramach projektu grantowego w ramach
ƉŽĚĚǌŝĂųĂŶŝĂ19.2ͣtƐƉĂƌĐŝĞŶĂǁĚƌĂǏĂŶŝĞŽƉĞƌĂĐũŝǁƌĂŵĂĐŚƐƚƌĂƚĞŐŝŝƌŽǌǁŽũƵůŽŬĂůŶĞŐŽŬŝĞƌŽǁĂŶĞŐŽƉƌǌĞǌƐƉŽųĞĐǌŶŽƑđ͟
ŽďũħƚĞŐŽWƌŽŐƌĂŵĞŵZŽǌǁŽũƵKďƐǌĂƌſǁtŝĞũƐŬŝĐŚŶĂůĂƚĂ2014ʹ2020,
ǁŶĂƐƚħƉƵũČĐǇĐŚǌĂŬƌĞƐĂĐŚƚĞŵĂƚǇĐǌŶǇĐŚ͗
tworzenie edukacyjnych centrów ekologicznych i przyrodniczych,
ŽǌŶĂĐǌĂŶŝĞŝŝŶǁĞŶƚĂƌǇǌĂĐũĂĐĞŶŶĞŐŽĚǌŝĞĚǌŝĐƚǁĂŬƵůƚƵƌŽǁĞŐŽŝŚŝƐƚŽƌǇĐǌŶĞŐŽǁƌĂǌǌũĞŐŽƉƌŽŵŽĐũČ͕
ƌŽǌǁſũŽŐſůŶŽĚŽƐƚħƉŶĞũŝŶŝĞŬŽŵĞƌĐǇũŶĞũŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌǇƚƵƌǇƐƚǇĐǌŶĞũŝƌĞŬƌĞĂĐǇũŶĞũ͕
ƌŽǌǁſũŽďŝĞŬƚſǁƐƚĂŶŽǁŝČĐǇĐŚŽŐſůŶŽĚŽƐƚħƉŶČŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌħƐƉŽųĞĐǌŶČůƵďŬƵůƚƵƌĂůŶČ͘
g) W dniu 24 kwietnia 2020ƌŽŬƵ^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĞǌŽƌŐĂŶŝǌŽǁĂųŽďĞǌƉųĂƚŶĞǁĞďŝŶĂƌŝƵŵƐǌŬŽůĞŶŝŽǁĞĚůĂƉŽƚĞŶĐũĂůŶǇĐŚ
ďĞŶĞĨŝĐũĞŶƚſǁƉƌŽũĞŬƚƵŐƌĂŶƚŽǁĞŐŽ͕ŬƚſƌǌǇďħĚČƐŬųĂĚĂůŝǁŶŝŽƐŬŝǁƌĂŵĂĐŚŽŐųŽƐǌŽŶĞŐŽŶĂďŽƌƵŶƌ14/2020 w czterech w/w
ƌƵŬ͗E/tͲZ^K͕ĂƚĂǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂǁďĂǌŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷKWW͗2021-10-12
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zakresach tematycznych.
h) W dniu 22 maja 2020ƌŽŬƵŽĚďǇųŽƐŝħƉŽƐŝĞĚǌĞŶŝĞĂƌǌČĚƵǁĨŽƌŵŝĞƚĞůĞŬŽŶĨĞƌĞŶĐũŝ͕ŶĂŬƚſƌǇŵ͗
ƵĐŚǁĂųČŶƌ19/2020ŽĚƐƚČƉŝŽŶŽŽĚŬŽŶŬƵƌƐƵŶĂǁǇďſƌ'ƌĂŶƚŽďŝŽƌĐſǁǁƌĂŵĂĐŚŶĂďŽƌƵ14/2020,
ƵĐŚǁĂųČŶƌ20/2020ǌĂŬƚƵĂůŝǌŽǁĂŶŽ>ŽŬĂůŶČ^ƚƌĂƚĞŐŝħZŽǌǁŽũƵ<ƌĂŝŶǇƌǁħĐĐǇŝWĂƐųħŬŝŶĂůĂƚĂ2014-2020,
ƵĐŚǁĂųČŶƌ21/2020ǁǇŬƌĞƑůŽŶŽǌůŝƐƚǇĚǁſĐŚĐǌųŽŶŬſǁǌǁǇĐǌĂũŶǇĐŚ͕ǌƉŽǁŽĚƵƉŝƐĞŵŶĞũƌĞǌǇŐŶĂĐũŝŝǌƉŽǁŽĚƵƑŵŝĞƌĐŝ͕
ƵĐŚǁĂųČŶƌ22/2020ƵŵŽƌǌŽŶŽǌĂůĞŐųĞƐŬųĂĚĂŬŝĐǌųŽŶŬŽǁƐŬŝĞ͕
ƵĐŚǁĂųČŶƌ23/2020ƉƌǌǇũħƚŽǁĐŚĂƌĂŬƚĞƌǌĞĐǌųŽŶŬſǁǌǁǇĐǌĂũŶǇĐŚ͗ͣELWIT͟tŝƚŽůĚŽũĂƌǌƐŝĞĚǌŝďČǁ/ĚǌďĂƌŬƵŽƌĂǌ'ŽƌǌĞůŶŝħ
ZŽůŶŝĐǌČZŽƐƚŬŽǁƐŬĂůŝŶĂŝƐĂŬ<ĂƌŽůŝŶĂƐ͘Đ͘ǌƐŝĞĚǌŝďČǁǇďƵųƚŽǁŝĞ͕
ƵĐŚǁĂųČŶƌ24/2020ǌĂƚǁŝĞƌĚǌŽŶŽǌŵŝĂŶǇǁWůĂŶŝĞƐǌŬŽůĞŷŽƌŐĂŶƵĚĞĐǇǌǇũŶĞŐŽŝƉƌĂĐŽǁŶŝŬſǁďŝƵƌĂŶĂƌŽŬ2020.
ǌĞǁǌŐůħĚƵŶĂŶŝĞŽƐŝČŐŶŝħĐŝĞĐĞůſǁŝǁƐŬĂǍŶŝŬſǁƉƌŽũĞŬƚƵŐƌĂŶƚŽǁĞŐŽ͕ƵŶŝĞǁĂǏŶŝŽŶŽŽŐųŽƐǌŽŶǇŶĂďſƌŶƌ14/2020.
i) W dniu 19 czerwca 2020ƌŽŬƵŽĚďǇųŽƐŝħtĂůŶĞĞďƌĂŶŝĞǌųŽŶŬſǁ^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĂ͕ŶĂŬƚſƌǇŵ͗
zatwierdzono sprawozdanie finansowe i sprawozdanie merytoryczne za rok2019 oraz zatwierdzano sprawozdania z
ĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝZĂĚǇŝ<ŽŵŝƐũŝZĞǁŝǌǇũŶĞũ^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĂǌĂƌŽŬ2019,
ƵĐŚǁĂųČŶƌ20/2020ǌĂƚǁŝĞƌĚǌŽŶŽƌĂƉŽƌƚǇǌďĂĚĂŷĞǁĂůƵĂĐǇũŶǇĐŚǌĂƌŽŬ2017, 2018 i 2019,
ƵĐŚǁĂųČŶƌ22/2020ǌĂŬƚƵĂůŝǌŽǁĂŶŽĚŽŬƵŵĞŶƚǇĚŽƚǇĐǌČĐĞǁǇďŽƌƵŝŽĐĞŶǇŽƉĞƌĂĐũŝ͕ĂƵĐŚǁĂųČŶƌ23/2020 wprowadzono
ǌŵŝĂŶǇǁZĞŐƵůĂŵŝŶŝĞWƌĂĐǇZĂĚǇŝZĞŐƵůĂŵŝŶŝĞĚǌŝĂųĂŶŝĂĂƌǌČĚƵ^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĂ͘
j) W dniu 18 czerwca 2020ƌŽŬƵ^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĞǌĂǁĂƌųŽŶĞŬƐŶƌ7 do umowy ramowej nr 00011-6933-UM1410002/15
zawartej dnia 20 maja 2016ƌ͕͘ĚŽƚǇĐǌČĐǇǌǁŝħŬƐǌĞŶŝĂďƵĚǏĞƚƵ>^Z͘
k) W dniu 24 czerwca 2020ƌŽŬƵŽŐųŽƐǌŽŶŽŶĂďſƌŶƌ15/2020ŶĂǌĂĚĂŶŝĂǁƌĂŵĂĐŚƉƌŽũĞŬƚƵŐƌĂŶƚŽǁĞŐŽ͕ǁŶĂƐƚħƉƵũČĐǇĐŚ
zakresach tematycznych:
tworzenie edukacyjnych centrów ekologicznych i przyrodniczych,
ŽǌŶĂĐǌĂŶŝĞŝŝŶǁĞŶƚĂƌǇǌĂĐũĂĐĞŶŶĞŐŽĚǌŝĞĚǌŝĐƚǁĂŬƵůƚƵƌŽǁĞŐŽŝŚŝƐƚŽƌǇĐǌŶĞŐŽǁƌĂǌǌũĞŐŽƉƌŽŵŽĐũČ͕
ƌŽǌǁſũŽŐſůŶŽĚŽƐƚħƉŶĞũŝŶŝĞŬŽŵĞƌĐǇũŶĞũŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌǇƚƵƌǇƐƚǇĐǌŶĞũŝƌĞŬƌĞĂĐǇũŶĞũ͕
ƌŽǌǁſũŽďŝĞŬƚſǁƐƚĂŶŽǁŝČĐǇĐŚŽŐſůŶŽĚŽƐƚħƉŶČŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌħƐƉŽųĞĐǌŶČůƵďŬƵůƚƵƌĂůŶČ͘
l) W dniu 06 lipca 2020ƌŽŬƵǌŽƌŐĂŶŝǌŽǁĂŶŽďĞǌƉųĂƚŶĞǁĞďŝŶĂƌŝƵŵƐǌŬŽůĞŶŝŽǁĞĚůĂƉŽƚĞŶĐũĂůŶǇĐŚďĞŶĞĨŝĐũĞŶƚſǁƉƌŽũĞŬƚƵ
ŐƌĂŶƚŽǁĞŐŽ͕ǁƌĂŵĂĐŚŽŐųŽƐǌŽŶĞŐŽŶĂďŽƌƵŶƌ15/2020.
tƌĂŵĂĐŚƉŽǁŝĞƌǌĞŶŝĂŐƌĂŶƚſǁǁƉųǇŶħųŽ12ǁŶŝŽƐŬſǁŶĂŽŐſůŶČŬǁŽƚħ575 211,32ǌųŶĂƚŽŵŝĂƐƚůŝŵŝƚǌĂďĞǌƉŝĞĐǌŽŶǇĐŚ
ƑƌŽĚŬſǁǁǇŶŽƐŝų250 000,00ǌų͘ǌŝĞǁŝħđǁŶŝŽƐŬſǁǌŽƐƚĂųŽǁǇďƌĂŶǇĐŚĚŽĨŝŶĂŶƐŽǁĂŶŝĂŶĂŬǁŽƚħ428 288,00ǌųʹz czego 5
ǁŶŝŽƐŬſǁŶĂŬǁŽƚħ230 065,05ǌųŵŝĞƑĐŝƐŝħǁůŝŵŝĐŝĞƑƌŽĚŬſǁ͘dƌǌǇǁŶŝŽƐŬŝŶĂŬǁŽƚħ146 533,00ǌųŶŝĞŵŽŐųǇƉŽĚůĞŐĂđ
ĚŽĨŝŶĂŶƐŽǁĂŶŝƵ͕ƉŽŶŝĞǁĂǏŶŝĞƉƌǌĞƐǌųǇŽĐĞŶǇǁƐƚħƉŶĞũǁƌĂǌǌǁĞƌǇĨŝŬĂĐũČǌŐŽĚŶŽƑĐŝǌƉƌŽŐƌĂŵĞŵ͘
m) W dniu 30 lipca 2020ƌŽŬƵ͕ǁƌĂŵĂĐŚƉƌŽũĞŬƚƵĨŝŶĂŶƐŽǁĂŶĞŐŽǌ<ƌĂũŽǁĞũ^ŝĞĐŝKďƐǌĂƌſǁtŝĞũƐŬŝĐŚ͕ƉŶ͘^ŝĞđ>ŽŬĂůŶǇĐŚ'ƌƵƉ
ĚǌŝĂųĂŶŝĂtĂƌŵŝŝŝDĂǌƵƌ2020͕WĂŶŝWƌĞǌĞƐŝƉƌĂĐŽǁŶŝĐǇ^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĂǁǌŝħůŝƵĚǌŝĂųǁŶĂŐƌĂŶŝƵƌĞĂůŝǌŽǁĂŶǇŵƉƌǌĞǌdĞůĞǁŝǌũħ
Kopernik.
n) W dniach 03-04ǁƌǌĞƑŶŝĂ2020ƌŽŬƵƚƌǌĞĐŚƉƌĂĐŽǁŶŝŬſǁďŝƵƌĂ^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĂƵĐǌĞƐƚŶŝĐǌǇųŽǁ&ŽƌƵŵ>ŽŬĂůŶǇĐŚ'ƌƵƉ
ǌŝĂųĂŶŝĂtĂƌŵŝŝŝDĂǌƵƌ2020͘WŽŶĂĚƚŽǁƐƉŽƚŬĂŶŝƵǁǌŝħůŝƵĚǌŝĂųƉƌǌĞĚƐƚĂǁŝĐŝĞůĞhƌǌħĚƵDĂƌƐǌĂųŬŽǁƐŬŝĞŐŽtŽũĞǁſĚǌƚǁĂ
tĂƌŵŝŷƐŬŽʹDĂǌƵƌƐŬŝĞŐŽ͘^ǌŬŽůĞŶŝĞǌŽƐƚĂųŽǌŽƌŐĂŶŝǌŽǁĂŶĞƉƌǌĞǌ>'tĂƌŵŝŷƐŬŝĂŬČƚĞŬǁƌĂŵĂĐŚƉƌŽũĞŬƚƵĨŝŶĂŶƐŽǁĂŶĞŐŽǌ
<ƌĂũŽǁĞũ^ŝĞĐŝKďƐǌĂƌſǁtŝĞũƐŬŝĐŚ͕ƉŶ͘^ŝĞđ>ŽŬĂůŶǇĐŚ'ƌƵƉĚǌŝĂųĂŶŝĂtĂƌŵŝŝŝDĂǌƵƌ 2020.
ŽͿtŵŝĞƐŝČĐƵǁƌǌĞƑŶŝƵ2020ƌŽŬƵƉƌĂĐŽǁŶŝĐǇ^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĂǁǌŝħůŝƵĚǌŝĂųǁ^ĞƐũŝZĂĚǇDŝĞũƐŬŝĞũǁDŽƌČŐƵŽƌĂǌǁ^ĞƐũŝZĂĚǇ
'ŵŝŶǇČďƌſǁŶŽ͘ĞůĞŵƵĚǌŝĂųƵǁƐƉŽƚŬĂŶŝĂĐŚďǇųŽƉƌǌĞĚƐƚĂǁŝĞŶŝĞǌƌĞĂůŝǌŽǁĂŶǇĐŚĚŽƚǇĐŚĐǌĂƐŽǁǇĐŚŝďŝĞǏČĐǇĐŚĚǌŝĂųĂŷŶĂ
ƌǌĞĐǌƉŽƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚũĞĚŶŽƐƚĞŬƐĂŵŽƌǌČĚƵƚĞƌǇƚŽƌŝĂůŶĞŐŽŽƌĂǌĚĂůƐǌǇĐŚƉůĂŶſǁ>ŽŬĂůŶĞũ'ƌƵƉǇǌŝĂųĂŶŝĂǁƉĞƌƐƉĞŬƚǇǁŝĞ
finansowej PROW na lata 2014-2020.
p) W dniach 13, 15 i 27ƉĂǍĚǌŝĞƌŶŝŬĂ2020ƌŽŬƵƚƌǌĞĐŚƉƌĂĐŽǁŶŝŬſǁďŝƵƌĂ^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĂƵĐǌĞƐƚŶŝĐǌǇųŽǁƐǌŬŽůĞŶŝƵͣExcel
_ƌĞĚŶŝŽǌĂĂǁĂŶƐŽǁĂŶǇǌĐĞƌƚǇĨŝŬĂƚĞŵ>WƌŽĨŝůĞ͘͟^ǌŬŽůĞŶŝĞǌŽƐƚĂųŽǌŽƌŐĂŶŝǌŽǁĂŶĞƉƌǌĞǌĨŝƌŵħƐǌŬŽůĞŶŝŽǁŽͲĚŽƌĂĚĐǌČdĞĐŚƉĂů
Sp. z o. o., ul. Franciszka Barcza 16, 10-685 Olsztyn.
q) W okresie od 12 do 27ƉĂǍĚǌŝĞƌŶŝŬĂ2020ƌŽŬƵŵŝĞƐǌŬĂŷĐǇǌĂŵŝĞƐǌŬƵũČĐǇŽďƐǌĂƌ>'ŵŽŐůŝǌŐųĂƐǌĂđƐǁŽũĞƵǁĂŐŝ͕ǁŶŝŽƐŬŝŝ
ƉƌŽƉŽǌǇĐũĞǌŵŝĂŶǁǌĂƉŝƐĂĐŚǁ>ŽŬĂůŶĞũ^ƚƌĂƚĞŐŝŝZŽǌǁŽũƵ<ƌĂŝŶǇƌǁħĐǇŝWĂƐųħŬŝŶĂůĂƚĂ2014-2020ĚŽƚǇĐǌČĐĞǁǇŬŽƌǌǇƐƚĂŶŝĂ
ƑƌŽĚŬſǁǁǇŶŝŬĂũČĐǇĐŚǌƌſǏŶŝĐǇŬƵƌƐŽǁĞũŝƉƌǌĞƐƵŶŝħĐŝĂƉŽƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚŬǁŽƚƉŽŵŝħĚǌǇƉƌǌĞĚƐŝħǁǌŝħĐŝĂŵŝ͘
r) W dniu 30ƉĂǍĚǌŝĞƌŶŝŬĂ2020ƌŽŬƵũĂŬŽŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉŽǌĂƌǌČĚŽǁĂǌƉŽǁŝĂƚƵŽƐƚƌſĚǌŬŝĞŐŽ͕ŵŝĞůŝƑŵǇŵŽǏůŝǁŽƑđ
ǌĂƉƌĞǌĞŶƚŽǁĂŶŝĂƐǁŽũĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶĂdĂƌŐĂĐŚKƌŐĂŶŝǌĂĐũŝWŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚWŽǁŝĂƚƵKƐƚƌſĚǌŬŝĞŐŽKŶͲ>ŝŶĞ͘tĚŶŝƵ18 listopada
2020ƌŽŬƵǌŽƐƚĂųŽƉƵďůŝŬŽǁĂŶǇŬƌſƚŬŝĨŝůŵƉƌŽŵŽĐǇũŶǇŽŶĂƐǌĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ͘WŽƉƌǌĞǌĨŝůŵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂďħĚǌŝĞƉƌŽŵŽǁĂŶĂŶĂ
ƌƵŬ͗E/tͲZ^K͕ĂƚĂǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂǁďĂǌŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷKWW͗2021-10-12
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stronach i fanpage͛Ƶ^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĂĞŶƚƌƵŵtƐƉŝĞƌĂŶŝĂKƌŐĂŶŝǌĂĐũŝWŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚŽƌĂǌ^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĂ<ƌĂŝŶǇƌǁħĐǇŝ
WĂƐųħŬŝ͘
s) W dniu 18 listopada 2020ƌŽŬƵŽĚďǇųŽƐŝħƉŽƐŝĞĚǌĞŶŝĞĂƌǌČĚƵ^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĂ͕ŶĂŬƚſƌǇŵ͗
ƵĐŚǁĂųČŶƌ25/2020ƉƌǌǇũħƚŽĚǁſĐŚŶŽǁǇĐŚĐǌųŽŶŬſǁǌǁǇĐǌĂũŶǇĐŚ^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĂ͗DŝųĂŬŽǁƐŬŝŽŵ<ƵůƚƵƌǇŽƌĂǌͣSadkowo͟
sp. z o. o., ͣWĂųĂĐtŽũĐŝĞĐŚǇ͕ͣ͟Dwór w Bieniaszach͕͟
ƵĐŚǁĂųČŶƌ26/2020ǌĂŬƚƵĂůŝǌŽǁĂŶŽ>ŽŬĂůŶČ^ƚƌĂƚĞŐŝħZŽǌǁŽũƵ<ƌĂŝŶǇƌǁħĐǇŝWĂƐųħŬŝŶĂůĂƚĂ2014-2020 w zakresie
ƉƌǌĞůŝĐǌĞŶŝĂŝǁǇŬŽƌǌǇƐƚĂŶŝĂƑƌŽĚŬſǁǁǇŶŝŬĂũČĐǇĐŚǌƌſǏŶŝĐǇŬƵƌƐŽǁĞũ͕
ƵĐŚǁĂųČŶƌ27/2020 przekazano fundusze z otrzymanego 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na fundusz
ƐƚǇƉĞŶĚŝĂůŶǇĚůĂǌĚŽůŶĞũŵųŽĚǌŝĞǏǇǌŶŝĞǌĂŵŽǏŶǇĐŚƌŽĚǌŝŶǌŽďƐǌĂƌſǁǁŝĞũƐŬŝĐŚ͘
t) W dniu 14 grudnia 2020ƌŽŬƵĚǁſĐŚƉƌĂĐŽǁŶŝŬſǁďŝƵƌĂ^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĂƵĐǌĞƐƚŶŝĐǌǇųŽǁŬŽŶĨĞƌĞŶĐũŝƉƚͣ͘Rozwój FAOW, czyli
ǁǌŵĂĐŶŝĂŵǇŐųŽƐƉŽǌĂƌǌČĚŽǁĞũǁƐŝ͘WĞƌƐƉĞŬƚǇǁĂƌŽǌǁŽũƵŽďƐǌĂƌſǁǁŝĞũƐŬŝĐŚ͘͟tĞďŝŶĂƌŝƵŵǌŽƐƚĂųŽǌŽƌŐĂŶŝǌŽǁĂŶĞƉƌǌĞǌ
Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich.
ƵͿtŵŝĞƐŝČĐƵŐƌƵĚŶŝƵ2020ƌŽŬƵ^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĞǁųČĐǌǇųŽƐŝħĚŽŬĂŵƉĂŶŝŝ&ĂŶŝDĂŶŝ͘Ɖů͕ĚǌŝħŬŝŬƚſƌĞũ͕ŶĂƐǌĂŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŵĂ
ŵŽǏůŝǁŽƑđƉŽǌǇƐŬĂŶŝĂĚŽĚĂƚŬŽǁǇĐŚƑƌŽĚŬſǁ͘<ĂǏĚĂǌƌĞũĞƐƚƌŽǁĂŶĂŽƐŽďĂŵŽǏĞďĞǌƉųĂƚŶŝĞƉŽŵĂŐĂđƉƌǌǇŽŬĂǌũŝǌĂŬƵƉſǁǁ
Internecie.
2. Realizacja projektów i otrzymane dotacje:
ĂͿKƉĞƌĂĐũĂǁųĂƐŶĂƉŶͣ͘Aktywnie, smacznie, lokalnie ʹƉƌŽŵŽĐũĂƌĞŐŝŽŶƵ<ƌĂŝŶǇƌǁħĐǇŝWĂƐųħŬŝ͟ǁƌĂŵĂĐŚƉŽĚĚǌŝĂųĂŶŝĂ19.2
ͣtƐƉĂƌĐŝĞŶĂǁĚƌĂǏĂŶŝĞŽƉĞƌĂĐũŝǁƌĂŵĂĐŚƐƚƌĂƚĞŐŝŝƌŽǌǁŽũƵůŽŬĂůŶĞŐŽŬŝĞƌŽǁĂŶĞŐŽƉƌǌĞǌƐƉŽųĞĐǌŶŽƑđ͟ǁƌĂŵĂĐŚĚǌŝĂųĂŶŝĂ
ͣWsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER͟ŽďũħƚĞŐŽWƌŽŐƌĂŵĞŵǁǌĂŬƌĞƐŝĞ͗WƌŽŵŽǁĂŶŝĞŽďƐǌĂƌƵŽďũħƚĞŐŽ
>^Z͕ǁƚǇŵƉƌŽĚƵŬƚſǁůƵďƵƐųƵŐůŽŬĂůŶǇĐŚ͘
W dniu 19 marca 2020ƌŽŬƵ^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĞŽƚƌǌǇŵĂŶŽƉųĂƚŶŽƑđŬŽŷĐŽǁČǁǁǇƐŽŬŽƑĐŝ31 720,20ǌų͘BČĐǌŶĂŬǁŽƚĂƉƌǌǇǌŶĂŶĞũ
ƉŽŵŽĐǇǁǇŶŝŽƐųĂ49 851,00ǌų͘

b) Projekt grantowy pt. ͣZŽǌǁſũŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌǇŶĂƚĞƌĞŶŝĞ>'<ƌĂŝŶǇƌǁħĐǇŝWĂƐųħŬŝ͟
W dniu 07 maja 2020ƌŽŬƵ^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĞŽƚƌǌǇŵĂųŽƉųĂƚŶŽƑđǁŬǁŽĐŝĞ232 953,00ǌų͘

ĐͿWƌŽũĞŬƚǁƐƉſųƉƌĂĐǇƉƚͣ͘WŽŬŽĐŚĂũŬƚǇǁŶČdƵƌǇƐƚǇŬħʹRazem Zwiedzajmy͟ǁƌĂŵĂĐŚƉŽĚĚǌŝĂųĂŶŝĂ19.3ͣPrzygotowanie i
ƌĞĂůŝǌĂĐũĂĚǌŝĂųĂŷǁǌĂŬƌĞƐŝĞǁƐƉſųƉƌĂĐǇǌůŽŬĂůŶČŐƌƵƉČĚǌŝĂųĂŶŝĂ͟ǁƌĂŵĂĐŚĚǌŝĂųĂŶŝĂͣWsparcie dla rozwoju lokalnego w
ramach inicjatywy LEADER͟
tŵŝĞƐŝČĐƵŵĂƌĐƵ2020ƌŽŬƵǌųŽǏŽŶŽǁŶŝŽƐĞŬŽƉųĂƚŶŽƑđ͘tĚŶŝƵ05 sierpnia 2020ƌŽŬƵ^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĞŽƚƌǌǇŵĂųŽƉųĂƚŶŽƑđǁ
ǁǇƐŽŬŽƑĐŝ66 892,00ǌų͘

ĚͿWƌŽũĞŬƚǁƐƉſųƉƌĂĐǇƉƚͣ͘ŝŶƚĞŐƌŽǁĂŶǇWƌŽĚƵŬƚdƵƌǇƐƚǇĐǌŶǇ^ǌůĂŬŝ>ĞƑŶĞƚƌĂŬĐũČ<ƌĂũƵ͟
W dniu 18 lutego 2020ƌŽŬƵǁƐŝĞĚǌŝďŝĞ^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĂBČĐǌŶǇEĂƐ<ĂŶĂųůďůČƐŬŝ͕ŽĚďǇųŽƐŝħƐƉŽƚŬĂŶŝĞŬŽŽƌĚǇŶĂĐǇũŶĞ
ƉĂƌƚŶĞƌſǁƉƌŽũĞŬƚƵǁƐƉſųƉƌĂĐǇƉƚͣ͘ŝŶƚĞŐƌŽǁĂŶǇWƌŽĚƵŬƚdƵƌǇƐƚǇĐǌŶǇ^ǌůĂŬŝ>ĞƑŶĞƚƌĂŬĐũČ<ƌĂũƵ͘͟^ƉŽƚŬĂŶŝĞŵŝĂųŽŶĂĐĞůƵ
ĚŽƉƌĞĐǇǌŽǁĂŶŝĞǌĂĚĂŷƉŽƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚƉĂƌƚŶĞƌſǁƉƌŽũĞŬƚƵ͕ŽƐǌĂĐŽǁĂŶŝĞďƵĚǏĞƚƵŝŽŬƌĞƑůĞŶŝĞǌĂĚĂŷǁĐǌĂƐŝĞ͘tƐƉŽƚŬĂŶŝƵ
ƵĐǌĞƐƚŶŝĐǌǇųƉƌĂĐŽǁŶŝŬ^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĂŽƌĂǌƌĞƉƌĞǌĞŶƚĂŶĐŝƉŽǌŽƐƚĂųǇĐŚƉĂƌƚŶĞƌſǁƉƌŽũĞŬƚƵǁƐƉſųƉƌĂĐǇƚũ͗͘^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĞBČĐǌǇ
EĂƐ<ĂŶĂųůďůČƐŬŝ͕>'ͣBarcja͟i LGD ͣTrzy Doliny͘͟
W dniu 24 lipca 2020ƌŽŬƵ^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĞŽƌĂǌƉĂƌƚŶĞƌǌǇƉƌŽũĞŬƚƵ͗^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĞBČĐǌǇŶĂƐ<ĂŶĂųůďůČƐŬŝ>ŽŬĂůŶĂ'ƌƵƉĂ
ǌŝĂųĂŶŝĂ͕>'ĂƌĐũĂ͕>ŽŬĂůŶĂ'ƌƵƉĂǌŝĂųĂŶŝĂΗdƌǌǇŽůŝŶǇΗǁƌĂŵĂĐŚƉŽĚĚǌŝĂųĂŶŝĂ19.3ͣWƌǌǇŐŽƚŽǁĂŶŝĞŝƌĞĂůŝǌĂĐũĂĚǌŝĂųĂŷǁ
ǌĂŬƌĞƐŝĞǁƐƉſųƉƌĂĐǇǌůŽŬĂůŶČŐƌƵƉČĚǌŝĂųĂŶŝĂ͟ǌųŽǏǇůŝǁhƌǌħĚǌŝĞDĂƌƐǌĂųŬŽǁƐŬŝŵtŽũĞǁſĚǌƚǁĂtĂƌŵŝŷƐŬŽʹMazurskiego w
KůƐǌƚǇŶŝĞǁŶŝŽƐĞŬŽƉƌǌǇǌŶĂŶŝĞƉŽŵŽĐǇŶĂƉƌŽũĞŬƚǁƐƉſųƉƌĂĐǇƉƚͣ͘ŝŶƚĞŐƌŽǁĂŶǇWƌŽĚƵŬƚdƵƌǇƐƚǇĐǌŶǇ^ǌůĂŬŝ>ĞƑŶĞƚƌĂŬĐũČ
Kraju͘͟Wnioskowana kwota pomocy wynosi 287 512,00ǌų͘
W dniu 18 listopada 2020ƌŽŬƵ^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĞŽƌĂǌƉĂƌƚŶĞƌǌǇƉƌŽũĞŬƚƵ͗^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĞBČĐǌǇŶĂƐ<ĂŶĂųůďůČƐŬŝ>ŽŬĂůŶĂ'ƌƵƉĂ
ǌŝĂųĂŶŝĂ͕>'ĂƌĐũĂ͕>ŽŬĂůŶĂ'ƌƵƉĂǌŝĂųĂŶŝĂΗdƌǌǇŽůŝŶǇΗǁƌĂŵĂĐŚƉŽĚĚǌŝĂųĂŶŝĂ19.3ͣWƌǌǇŐŽƚŽǁĂŶŝĞŝƌĞĂůŝǌĂĐũĂĚǌŝĂųĂŷǁ
ǌĂŬƌĞƐŝĞǁƐƉſųƉƌĂĐǇǌůŽŬĂůŶČŐƌƵƉČĚǌŝĂųĂŶŝĂ͟ǌųŽǏǇůŝƵǌƵƉĞųŶŝĞŶŝĂĚŽǁŶŝŽƐŬƵŽƉƌǌǇǌŶĂŶŝĞƉŽŵŽĐǇĚŽƚǇĐǌČĐĞƉƌŽũĞŬƚƵ
ǁƐƉſųƉƌĂĐǇƉƚͣ͘ŝŶƚĞŐƌŽǁĂŶǇWƌŽĚƵŬƚdƵƌǇƐƚǇĐǌŶǇ^ǌůĂŬŝ>ĞƑŶĞƚƌĂŬĐũČ<ƌĂũƵ͘͟
ZĞĂůŝǌĂĐũĂƉƌŽũĞŬƚƵǁƐƉſųƉƌĂĐǇǌĂƉůĂŶŽǁĂŶĂũĞƐƚŶĂƌŽŬ2021 i 2022.

e) Projekt grantowy pt. ͣZŽǌǁſũŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌǇŶĂŽďƐǌĂƌǌĞĚǌŝĂųĂŶŝĂ^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĂ<ƌĂŝŶǇƌǁħĐǇŝWĂƐųħŬŝ͟

ƌƵŬ͗E/tͲZ^K͕ĂƚĂǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂǁďĂǌŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷKWW͗2021-10-12

5

W dniu 30 grudnia 2020ƌŽŬƵǁǇƐųĂŶŽƵǌƵƉĞųŶŝĞŶŝĂĚŽǁŶŝŽƐŬƵŽƉƌǌǇǌŶĂŶŝĞƉŽŵŽĐǇŶĂƉƌŽũĞŬƚŐƌĂŶƚŽǁǇĚŽƚǇĐǌČĐǇ
ǌǁŝħŬƐǌĞŶŝĂĚŽƐƚħƉƵĚŽŶŝĞŬŽŵĞƌĐǇũŶĞũŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌǇƉŽƉƌǌĞǌƵƚǁŽƌǌĞŶŝĞ1ŝŵŽĚĞƌŶŝǌĂĐũħ2 obiektów oraz zachowania
ĚǌŝĞĚǌŝĐƚǁĂůŽŬĂůŶĞŐŽƉŽƉƌǌĞǌƌĞǁŝƚĂůŝǌĂĐũħ2ǌĂďǇƚŬſǁŶĂƚĞƌĞŶŝĞ>^Z^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĂ<ƌĂŝŶǇƌǁħĐǇŝWĂƐųħŬŝĚŽŬŽŷĐĂ2021
roku.
WŽĚƉŝƐĂŶŝĞƵŵŽǁǇŽƉƌǌǇǌŶĂŶŝĞƉŽŵŽĐǇŶĂƌĞĂůŝǌĂĐũħƉƌŽũĞŬƚƵŐƌĂŶƚŽǁĞŐŽƉůĂŶŽǁĂŶĞũĞƐƚŶĂƌŽŬ2021.
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

2

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

Osoby prawne

31

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

Lp.

1

^ĨĞƌĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵ
publicznego

ĚǌŝĂųĂůŶŽƑđǁƐƉŽŵĂŐĂũČĐĂƌŽǌǁſũ
gospodarczy, w tym rozwój
ƉƌǌĞĚƐŝħďŝŽƌĐǌŽƑĐŝ

WƌǌĞĚŵŝŽƚĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

Numer Kodu
(PKD)

Informacje udzielane przez pracowników:
ƚĞůĞĨŽŶŝĐǌŶŝĞ͕ŵĂŝůŽǁŽŝďĞǌƉŽƑƌĞĚŶŝŽǁďŝƵƌǌĞ
Stowarzyszenia oraz zamieszczane na stronie
ŝŶƚĞƌŶĞƚŽǁĞũǌǁŝČǌĂŶĞǌŵŽǏůŝǁŽƑĐŝČƉŽǌǇƐŬĂŶŝĂ
ƑƌŽĚŬſǁŶĂƉŽĚũħĐŝĞŝƌŽǌǁſũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ
ŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ͘ĞŶĞĨŝĐũĞŶĐŝŵŽŐůŝƵǌǇƐŬĂđ
ǁƐƚħƉŶĞŝŶĨŽƌŵĂĐũĞŶĂƚĞŵĂƚŵŽǏůŝǁŽƑĐŝ
63.99.Z
ƉŽǌǇƐŬĂŶŝĂƑƌŽĚŬſǁǁƌĂŵĂĐŚWƌŽŐƌĂŵƵ
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz
innych aktualnych programów w tym: Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich, Rozwój Organizacji
KďǇǁĂƚĞůƐŬŝĐŚŝWƌŽŐƌĂŵŬƚǇǁŶŽƑĐŝ^ƉŽųĞĐǌŶĞũ
Osób Starszych.

ƌƵŬ͗E/tͲZ^K͕ĂƚĂǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂǁďĂǌŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷKWW͗2021-10-12

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

Ϭ͕ϬϬǌų

6

2

turystyka i krajoznawstwo

W dniu 24 lipca 2020 roku Stowarzyszenie oraz
ƉĂƌƚŶĞƌǌǇƉƌŽũĞŬƚƵ͗^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĞBČĐǌǇŶĂƐ
<ĂŶĂųůďůČƐŬŝ>ŽŬĂůŶĂ'ƌƵƉĂǌŝĂųĂŶŝĂ͕>'
ĂƌĐũĂ͕>ŽŬĂůŶĂ'ƌƵƉĂǌŝĂųĂŶŝĂΗdƌǌǇŽůŝŶǇΗǁ
ƌĂŵĂĐŚƉŽĚĚǌŝĂųĂŶŝĂ19.3ͣPrzygotowanie i
ƌĞĂůŝǌĂĐũĂĚǌŝĂųĂŷǁǌĂŬƌĞƐŝĞǁƐƉſųƉƌĂĐǇǌ
ůŽŬĂůŶČŐƌƵƉČĚǌŝĂųĂŶŝĂ͟ǌųŽǏǇůŝǁhƌǌħĚǌŝĞ
DĂƌƐǌĂųŬŽǁƐŬŝŵtŽũĞǁſĚǌƚǁĂtĂƌŵŝŷƐŬŽʹ
Mazurskiego w Olsztynie wniosek
ŽƉƌǌǇǌŶĂŶŝĞƉŽŵŽĐǇŶĂƉƌŽũĞŬƚǁƐƉſųƉƌĂĐǇƉƚ͘
ͣŝŶƚĞŐƌŽǁĂŶǇWƌŽĚƵŬƚdƵƌǇƐƚǇĐǌŶǇ^ǌůĂŬŝ>ĞƑŶĞ
ƚƌĂŬĐũČ<ƌĂũƵ͘͟W wyniku realizacji operacji
79.90.B
ŽƐŝČŐŶŝħƚǇǌŽƐƚĂŶŝĞŶĂƐƚħƉƵũČĐǇĐĞů͗ƌŽǌǁſũ
lokalny
w oparciu o produkty i walory turystyczne,
tworzenie lub opracowywanie ofert
turystycznych wycieczek pieszych i rowerowych
ŽďĞũŵƵũČĐǇĐŚƌŽǌǁſũůŽŬĂůŶĞŐŽƉŽƚĞŶĐũĂųƵ͕
ƉŽƉƌǌĞǌƌĞĂůŝǌĂĐũħǌĂĚĂŷƉƌŽŵŽĐǇũŶǇĐŚ͕
szkoleniowych i infrastrukturalnych 4 partnerów
ƉƌŽũĞŬƚƵƉŽƉƌǌĞǌǁƐŬĂǍŶŝŬŝũĞŐŽƌĞĂůŝǌĂĐũŝ͘
ZĞĂůŝǌĂĐũĂƉƌŽũĞŬƚƵǁƐƉſųƉƌĂĐǇǌĂƉůĂŶŽǁĂŶĂũĞƐƚ
na rok 2021 i 2022.

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)

WƌǌĞĚŵŝŽƚŝŽƉŝƐĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

///͘WƌǌǇĐŚŽĚǇŝŬŽƐǌƚǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ
1. Informacja o przychodach organizacji
ϭ͘BČĐǌŶĂŬǁŽƚĂƉƌǌǇĐŚŽĚſǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝŽŐſųĞŵ;ǌŐŽĚŶŝĞǌƌĂĐŚƵŶŬŝĞŵǌǇƐŬſǁŝƐƚƌĂƚͿ
ĂͿƉƌǌǇĐŚŽĚǇǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
ďͿƉƌǌǇĐŚŽĚǇǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

ƌƵŬ͗E/tͲZ^K͕ĂƚĂǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂǁďĂǌŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷKWW͗2021-10-12

ϯϵϮϴϮϵ͕ϭϴǌų
ϯϴϬϳϯϳ͕ϭϳǌų
Ϭ͕ϬϬǌų
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ĐͿƉƌǌǇĐŚŽĚǇǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ

Ϭ͕ϬϬǌų

d) przychody finansowe

ϭϮϳϮ͕ϯϯǌų

ĞͿƉŽǌŽƐƚĂųĞƉƌǌǇĐŚŽĚǇ

ϭϬϴϭϵ͕ϲϴǌų

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

w
tym:

Ϯϵϴϲϭϴ͕ϰϳǌų
Ϯϵϴϲϭϴ͕ϰϳǌų

ďͿǌĞƑƌŽĚŬſǁďƵĚǏĞƚƵƉĂŷƐƚǁĂ

Ϭ͕ϬϬǌų

ĐͿǌĞƑƌŽĚŬſǁďƵĚǏĞƚƵũĞĚŶŽƐƚĞŬƐĂŵŽƌǌČĚƵƚĞƌǇƚŽƌŝĂůŶĞŐŽ

Ϭ͕ϬϬǌų

ĚͿǌĞƑƌŽĚŬſǁƉĂŷƐƚǁŽǁǇĐŚĨƵŶĚƵƐǌǇĐĞůŽǁǇĐŚ

Ϭ͕ϬϬǌų

Ϯ͘ϯ͘ĞǍƌſĚĞųƉƌǇǁĂƚŶǇĐŚŽŐſųĞŵ͗
ĂͿǌĞƐŬųĂĚĞŬĐǌųŽŶŬŽǁƐŬŝĐŚ

w
tym:

ϭϲϰϱ͕ϱϬǌų

ϴϬϰϳϯ͕ϮϬǌų
ϴϬϰϲϯ͕ϮϬǌų

b) z darowizn od osób fizycznych

ϭϬ͕ϬϬǌų

c) z darowizn od osób prawnych

Ϭ͕ϬϬǌų

ĚͿǌŽĨŝĂƌŶŽƑĐŝƉƵďůŝĐǌŶĞũ;ǌďŝſƌĞŬƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚ͕ŬǁĞƐƚͿ

Ϭ͕ϬϬǌų

e) ze spadków, zapisów

Ϭ͕ϬϬǌų

ĨͿǌǁƉųǇǁſǁǌŵĂũČƚŬƵ;ǁƐǌĐǌĞŐſůŶŽƑĐŝƐƉƌǌĞĚĂǏǇůƵďǁǇŶĂũŵƵƐŬųĂĚŶŝŬſǁ
ŵĂũČƚŬŽǁǇĐŚͿ

Ϭ͕ϬϬǌų

ŐͿǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ

Ϭ͕ϬϬǌų

Ϯ͘ϰ͘ŝŶŶǇĐŚǍƌſĚĞų

ϭϮϬϵϮ͕Ϭϭǌų

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

Ϭ͕ϬϬǌų
ϭϲϰϱ͕ϱϬǌų

ϯ͘ϯ͘ǌŝĂųĂŶŝĂ͕ǁƌĂŵĂĐŚŬƚſƌǇĐŚƉŽŶŝĞƐŝŽŶŽŬŽƐǌƚǇǌĞƑƌŽĚŬſǁƉŽĐŚŽĚǌČĐǇĐŚǌϭйƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚǁ
ŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ;ǁƐǌĐǌĞŐſůŶŽƑĐŝŽŬƌĞƑůŽŶĞǁƉŬƚ//͘ϭ͘ϭͿ͕ŽƌĂǌƐǌĂĐƵŶŬŽǁĞŬǁŽƚǇƉƌǌĞǌŶĂĐǌŽŶĞŶĂƚĞĚǌŝĂųĂŶŝĂ
1 WƌǌĞŬĂǌĂŶŝĞƑƌŽĚŬſǁƉŽĐŚŽĚǌČĐǇĐŚǌϭйƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚŶĂĨƵŶĚƵƐǌ
ƐƚǇƉĞŶĚŝĂůŶǇĚůĂǌĚŽůŶĞũŵųŽĚǌŝĞǏǇǌŶŝĞǌĂŵŽǏŶǇĐŚƌŽĚǌŝŶǌŽďƐǌĂƌſǁǁŝĞũƐŬŝĐŚ͘

ϭϲϰϱ͕ϱϬǌų

ϯ͘ϰ͘ĞůĞƐǌĐǌĞŐſųŽǁĞ͕ǁƌŽǌƵŵŝĞŶŝƵƉƌǌĞƉŝƐſǁŽƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁǇŵŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚ͕ǁƐŬĂǌĂŶĞƉƌǌĞǌƉŽĚĂƚŶŝŬſǁ
ƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚ͕ŶĂŬƚſƌĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽƉŽŶŝŽƐųĂŶĂũǁǇǏƐǌĞŬŽƐǌƚǇǌĞƑƌŽĚŬſǁ
ƉŽĐŚŽĚǌČĐǇĐŚǌϭйƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵǁƌĂǌǌŬǁŽƚČŬŽƐǌƚſǁ
ƌƵŬ͗E/tͲZ^K͕ĂƚĂǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂǁďĂǌŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷKWW͗2021-10-12
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4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

ϰ͘ϭ͘<ŽƐǌƚǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵŽŐſųĞŵ͗

<ŽƐǌƚǇŽŐſųĞŵ͗

tƚǇŵ͗ǁǇƐŽŬŽƑđ
kosztów finansowana
z 1% podatku
dochodowego od
osób fizycznych

ϯϭϮϳϲϴ͕ϭϱǌų

ϭϲϰϱ͕ϱϬǌų

ϯϭϭϬϴϯ͕ϲϱǌų

ϭϲϰϱ͕ϱϬǌų

ďͿŬŽƐǌƚǇǌƚǇƚƵųƵƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂŽĚƉųĂƚŶĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

Ϭ͕ϬϬǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

ĐͿŬŽƐǌƚǇǌƚǇƚƵųƵƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ

Ϭ͕ϬϬǌų

ĂͿŬŽƐǌƚǇǌƚǇƚƵųƵƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

d) koszty finansowe

ϭϱ͕ϬϬǌų

e) koszty administracyjne
ĨͿƉŽǌŽƐƚĂųĞŬŽƐǌƚǇŽŐſųĞŵ

ϱϭϱ͕ϯϬǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

ϭϭϱϰ͕ϮϬǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

ϰ͘Ϯ͘<ŽƐǌƚǇŬĂŵƉĂŶŝŝŝŶĨŽƌŵĂĐǇũŶĞũůƵďƌĞŬůĂŵŽǁĞũǌǁŝČǌĂŶĞũǌƉŽǌǇƐŬŝǁĂŶŝĞŵϭй
podatku dochodowego od osób fizycznych

ϱ͘tǇŶŝŬĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽůƵďĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵ
publicznego w okresie sprawozdawczym
ϱ͘ϭ͘tǇŶŝŬĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

ϲϵϲϱϯ͕ϱϮǌų

ϱ͘Ϯ͘tǇŶŝŬĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

Ϭ͕ϬϬǌų

ϱ͘ϯ͘tǇŶŝŬĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ

Ϭ͕ϬϬǌų

ǁƚǇŵ͗ǁǇƐŽŬŽƑđƑƌŽĚŬſǁƉƌǌĞǌŶĂĐǌŽŶĂŶĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑđƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

Ϭ͕ϬϬǌų

/s͘<ŽƌǌǇƐƚĂŶŝĞǌƵƉƌĂǁŶŝĞŷǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ
z podatku dochodowego od osób prawnych

ϯϱϯϯϵ͕ϬϬǌų

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

ǌƉŽĚĂƚŬƵŽĚƚŽǁĂƌſǁŝƵƐųƵŐ
ǌŽƉųĂƚǇƐŬĂƌďŽǁĞũ
ǌŽƉųĂƚƐČĚŽǁǇĐŚ
ǌŝŶŶǇĐŚǌǁŽůŶŝĞŷ͕ũĂŬŝĐŚ͗
ŶŝĞŬŽƌǌǇƐƚĂųĂ

Ϯ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŬŽƌǌǇƐƚĂųĂǌƉƌĂǁĂĚŽŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞŐŽŝŶĨŽƌŵŽǁĂŶŝĂƉƌǌĞǌũĞĚŶŽƐƚŬŝƉƵďůŝĐǌŶĞũ
ƌĂĚŝŽĨŽŶŝŝŝƚĞůĞǁŝǌũŝŽƉƌŽǁĂĚǌŽŶĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ͕ǌŐŽĚŶŝĞǌĂƌƚ͘ϮϯĂ
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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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

3 osób

ϭ͘Ϯ͘WƌǌĞĐŝħƚŶĂůŝĐǌďĂǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶǇĐŚǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƐƚŽƐƵŶŬƵƉƌĂĐǇǁƉƌǌĞůŝĐǌĞŶŝƵŶĂ
ƉĞųŶĞĞƚĂƚǇ
;ďǇŽŬƌĞƑůŝđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞǌĂƚƌƵĚŶŝĞŶŝĞŶĂůĞǏǇǌƐƵŵŽǁĂđǁƐǌǇƐƚŬŝĞŽƐŽďǇǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶĞŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƐƚŽƐƵŶŬƵƉƌĂĐǇǁ
ƉŽƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚŵŝĞƐŝČĐĂĐŚǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ;ǁƌĂǌǌƵųĂŵŬĂŵŝŽĚƉŽǁŝĂĚĂũČĐǇŵŝĐǌħƑĐŝĞƚĂƚƵ͕ŶƉ͘Ϭ͕ϱϬǁ
ƉƌǌǇƉĂĚŬƵŽƐŽďǇǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶĞũŶĂƉſųĞƚĂƚƵͿ͕ĚŽĚĂđĚŽƐŝĞďŝĞƐƵŵǇǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶǇĐŚǌϭϮŵŝĞƐŝħĐǇŝƉŽĚǌŝĞůŝđƉƌǌĞǌϭϮ͘tǇŶŝŬ
ǁƉŝƐĂđǌĚŽŬųĂĚŶŽƑĐŝČĚŽϮŵŝĞũƐĐĂƉŽƉƌǌĞĐŝŶŬƵͿ

ϭ͘ϯ͘>ŝĐǌďĂŽƐſďǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƑǁŝĂĚĐǌČĐǇĐŚƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ
;:ĞǏĞůŝŬŝůŬĂƵŵſǁĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶǇĐŚďǇųŽǁǇŬŽŶǇǁĂŶǇĐŚƉƌǌĞǌũĞĚŶČŽƐŽďħ͕ƚŽĚĂŶĂŽƐŽďĂƉŽǁŝŶŶĂďǇđƉŽůŝĐǌŽŶĂƚǇůŬŽƌĂǌͿ

3,00 etatów

2 osób

Ϯ͘ǌųŽŶŬŽǁŝĞ

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

ϯ͘Ϯ͘>ŝĐǌďĂǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌǇǁǇŬŽŶƵũČĐǇĐŚƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĞŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉƌǌĞǌŽŬƌĞƐŬƌſƚƐǌǇŶŝǏϯϬ
dni
;<ĂǏĚǇǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌƉŽǁŝŶŝĞŶďǇđůŝĐǌŽŶǇƚǇůŬŽƌĂǌ͕ŶŝĞǌĂůĞǏŶŝĞŽĚůŝĐǌďǇƑǁŝĂĚĐǌĞŷǁǇŬŽŶĂŶǇĐŚŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁ
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w
tym:

0 osób

ĂͿĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ƉƌĂĐŽǁŶŝĐǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ŽƐŽďǇƑǁŝĂĚĐǌČĐĞƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞ
ƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ͕ĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽ

0 osób

b) inne osoby

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

w
tym:

ĂͿĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ƉƌĂĐŽǁŶŝĐǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ŽƐŽďǇƑǁŝĂĚĐǌČĐĞƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞ
ƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ͕ĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽ

0 osób

b) inne osoby

0 osób

ϯ͘ϰ͘>ŝĐǌďĂǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌǇǁǇŬŽŶƵũČĐǇĐŚƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĞŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉƌǌĞǌŽŬƌĞƐĚųƵǏƐǌǇŶŝǏϲ
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)
ƌƵŬ͗E/tͲZ^K͕ĂƚĂǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂǁďĂǌŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷKWW͗2021-10-12

11

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

ƌƵŬ͗E/tͲZ^K͕ĂƚĂǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂǁďĂǌŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷKWW͗2021-10-12

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 organizacjiprzez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym
Lp

KƌŐĂŶŬŽŶƚƌŽůƵũČĐǇ

Liczba kontroli

1 WƌĂĐŽǁŶŝĐǇǌƵƉŽǁĂǏŶŝĞŶŝĂDĂƌƐǌĂųŬĂtŽũĞǁſĚǌƚǁĂtĂƌŵŝŷƐŬŽͲDĂǌƵƌƐŬŝĞŐŽƉƌǌĞƉƌŽǁĂĚǌŝůŝ
ŬŽŶƚƌŽůħǁďŝƵƌǌĞ^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĂĚŽƚǇĐǌČĐČƌĞĂůŝǌĂĐũŝƉƌŽũĞŬƚƵ

1

ϰ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌǌĞƉƌŽǁĂĚǌŝųĂďĂĚĂŶŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŶŝĂĨŝŶĂŶƐŽǁĞŐŽŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵƐƚĂǁǇǌĚŶŝĂϮϵ
ǁƌǌĞƑŶŝĂϭϵϵϰƌ͘ŽƌĂĐŚƵŶŬŽǁŽƑĐŝůƵďƌŽǌƉŽƌǌČĚǌĞŶŝĂDŝŶŝƐƚƌĂ&ŝŶĂŶƐſǁǌĚŶŝĂϮϯŐƌƵĚŶŝĂϮϬϬϰƌ͘ǁ
ƐƉƌĂǁŝĞŽďŽǁŝČǌŬƵďĂĚĂŶŝĂƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷĨŝŶĂŶƐŽǁǇĐŚŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

5. Dodatkowe informacje
;DŽǏŶĂǁƉŝƐĂđǁƉŽŶŝǏƐǌĞƉŽůĞŝŶŶĞŝŶĨŽƌŵĂĐũĞ͕ŬƚſƌǇŵŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂĐŚĐŝĂųĂďǇƉŽĚǌŝĞůŝđƐŝħǌŽƉŝŶŝČƉƵďůŝĐǌŶČͿ

/ŵŝħŝŶĂǌǁŝƐŬŽŽƐŽďǇƵƉŽǁĂǏŶŝŽŶĞũ
lub imiona i nazwiska osób
ƵƉŽǁĂǏŶŝŽŶǇĐŚĚŽƐŬųĂĚĂŶŝĂ
ŽƑǁŝĂĚĐǌĞŷǁŽůŝǁŝŵŝĞŶŝƵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ

:DQGD0DULDàDV]NRZVND
Anna Danuta Próchnicka
(OĪELHWD3LRWUDN
Zofia Stankiewicz
-DQ6RNRáRZVNL
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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
BILANS AKTYWA
II.1.1. Aktywa trwałe: 0,00 zł
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.
Długoterminowe należności, inwestycje oraz długoterminowe rozliczenia międzyokresowe nie występują.
II.1.2. Aktywa obrotowe: 574 265,33 zł
Aktywa obrotowe stanowią:
1) Należności krótkoterminowe: 600,00 zł, w tym:
1. a) należności z tytułu składek członkowskich za 2020 r. 600,00 zł
2) Inwestycje krótkoterminowe, które na dzień bilansowy ogółem wynoszą 572 926,57 zł, w tym:
1. środki pieniężne na rachunku bieżącym w WBS 552 384,57 zł
2. środki pieniężne na rachunkach lokat terminowych w WBS 20 542,00 zł
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe stanowią kwotę 738,76 zł i dotyczą polisy ubezpieczenia majątku zawartej na przełomie
roku obrotowego i lat następnych.

BILANS PASYWA
II.1.3. Fundusz własny
1) Fundusz własny na dzień 31.12.2020 r. wynosi 265 925,66 zł, w tym:
1. fundusz zapasowy 185 864,63 zł
2. zysk netto za 2020 r. 80 061,03 zł
II.1.4. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
1) Rezerwy na zobowiązania i zobowiązania długoterminowe nie występują.
2) Zobowiązania krótkoterminowe stanowią kwotę 779,77 zł
3) Stowarzyszenie nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek.
Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-10-12

4) Rozliczenia międzyokresowe przychodów wynoszą 307 559,90 zł, w tym:
- kwoty dotacji otrzymane, ale niewykorzystane w roku obrotowym 306 959,90 zł
- naliczone, ale nie opłacone składki członków stowarzyszenia 600,00 zł

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.

1.

Przychody z nieodpłatnej działalności statutowej, w tym:

380 737,17

a)

składki członkowskie

80 463,20

b)

przychody z tyt. 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

1 645,50

c)

przychody z tytułu dotacji

298 618,47

d)

darowizny na cele statutowe

10,00

2.

Pozostałe przychody operacyjne

10 819,68

a)

zwolnienie z opłacania składek ZUS za pracowników na mocy decyzji, (za III
8 819,68
i V.2020 r.), w ramach pomocy z Tarczy Antykryzysowej (Covid-19)

b)

nieodpłatne przyjęcie niskocennych składników majątku

2 000,00

3.

Przychody finansowe, w tym:

1 272,33

a)

odsetki – lokaty terminowe

1 272,32

b)

pozostałe przychody finansowe

0,01

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:
Koszty działalności statutowej:
- koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
- koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego
Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-10-12

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.

1.

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym:

311 083,65

a)

przekazanie 1% podatku od osób fizycznych

1 645,50

b)

zużycie materiałów i energii

8 581,85

c)

usługi obce

85 868,24

d)

wynagrodzenia, w tym:

176 891,00

ze stosunku pracy ( 3 etaty)

134 249,00

z tytułu umów zleceń (2 osoby)

18 042,00

z tytułu pełnionych funkcji (14 osób)

24 600,00

e)

ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników

27 780,30

f)

zwolnienie z opłacania składek ZUS za pracowników, na mocy decyzji (za III
8 819,68
i V.2020 r.), w ramach pomocy z Tarczy Antykryzysowej (Covid-19)

g)

pozostałe koszty (podróże służbowe, ubezpieczenia majątkowe)

1 497,08

2.

Koszty ogólnego zarządu, w tym:

515,30

a)

usługi obce (opłaty i prowizje bankowe)

415,30

b)

koszty reprezentacji

100,00

3.

Pozostałe koszty operacyjne

1 154,20

4.

Koszty finansowe

15,00

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-10-12

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 1 645,50 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 zamieszkującej obszary wiejskie.
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
1.1. Aktywa trwałe: 0,00 zł
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.
Długoterminowe należności, inwestycje oraz długoterminowe rozliczenia międzyokresowe nie występują.
1.2. Aktywa obrotowe : 574 265,33 zł
Aktywa obrotowe stanowią:
1) Należności krótkoterminowe: 600,00 zł, w tym:
1. a) należności z tytułu składek członkowskich za 2020 r. - 600,00 zł
2) Inwestycje krótkoterminowe, które na dzień bilansowy ogółem wynoszą - 572 926,57 zł, w tym:
1. środki pieniężne na rachunku bieżącym w WBS - 552 384,57 zł
2. środki pieniężne na rachunkach lokat terminowych w WBS - 20 542,00 zł
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe stanowią kwotę 738,76 zł i dotyczą polisy ubezpieczenia majątku zawartej na przełomie
roku obrotowego i lat następnych.

BILANS PASYWA
1.3. Fundusz własny
1) Fundusz własny na dzień 31.12.2020 r. wynosi 265 925,66 zł, w tym:
1. fundusz zapasowy - 185 864,63 zł
2. zysk netto za 2020 r. - 80 061,03 zł
1.4. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
1) Rezerwy na zobowiązania i zobowiązania długoterminowe nie występują.
2) Zobowiązania krótkoterminowe stanowią kwotę - 779,77 zł
3) Stowarzyszenie nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek.
4) Rozliczenia międzyokresowe przychodów wynoszą 307 559,90 zł, w tym:
Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-10-12

- kwoty dotacji otrzymane, ale niewykorzystane w roku obrotowym - 306 959,90 zł
- naliczone, ale nie opłacone składki członków stowarzyszenia - 600,00 zł
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.
1.5. Pozostałe informacje
Stowarzyszenie nie wytworzyło produktów i usług na własne potrzeby.
Nie wystąpiły zyski i straty nadzwyczajne.
Podatek dochodowy od wydatków na cele pozastatutowe nie wystąpił.
Stowarzyszenie nie jest zobowiązane do sporządzania sprawozdania z przepływu środków pieniężnych.
Nie udzielono pożyczek i świadczeń Członkom Stowarzyszenia.

Data sporządzenia: 2021-03-31
Data zatwierdzenia: 2021-09-21

Weronika Wiktorowicz

Wanda Maria Łaszkowska
Anna Danuta Próchnicka
Elżbieta Piotrak
Zofia Stankiewicz
Jan Sokołowski

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, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-10-12
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BILANS
]JRGQLH]]DáąF]QLNLHPQUGRXVWDZ\RUDFKXQNRZRĞFL

VSRU]ąG]RQ\QDG]LHĔ
Stan na koniec
roku
poprzedniego

roku
ELHĪąFHJR

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

803 533,55

574 265,33

I.

Zapasy

0,00

0,00

II.

1DOHĪQRĞFLNUyWNRWHUPLQRZH

313 016,25

600,00

III.

Inwestycje krótkoterminowe

490 436,30

572 926,57

IV.

.UyWNRWHUPLQRZHUR]OLF]HQLDPLĊG]\RNUHVRZH

81,00

738,76

C.

1DOHĪQHZSáDW\QDIXQGXV]VWDWXWRZ\

0,00

0,00

803 533,55

574 265,33

185 864,63

265 925,66

0,00

0,00

151 073,94

185 864,63

0,00

0,00

34 790,69

80 061,03

617 668,92

308 339,67

AKTYWA razem
PASYWA
A.

)XQGXV]ZáDVQ\

I.

Fundusz statutowy

II.

3R]RVWDáHIXQGXV]H

III.

=\VN VWUDWD ]ODWXELHJá\FK

IV.

Zysk (strata) netto

B.

=RERZLą]DQLDLUH]HUZ\QD]RERZLą]DQLD

I.

5H]HUZ\QD]RERZLą]DQLD

0,00

0,00

II.

=RERZLą]DQLDGáXJRWHUPLQRZH

0,00

0,00

III.

=RERZLą]DQLDNUyWNRWHUPLQRZH

6 348,35

779,77

IV.

5R]OLF]HQLDPLĊG]\RNUHVRZH

611 320,57

307 559,90

PASYWA razem

803 533,55

574 265,33

'DWDVSRU]ąG]HQLD
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Weronika Wiktorowicz

:DQGD0DULDàDV]NRZVND
Anna Danuta Próchnicka
(OĪELHWD3LRWUDN
Zofia Stankiewicz
-DQ6RNRáRZVNL
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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
01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.
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 zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania dzialności przez Stowarzyszenie "Kraina Drwecy i Pasłęki". Nie są nam
zanane okolicznosci 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
Wycena aktywów i pasywów
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.

Ustalenie wyniku finansowego
Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie sporządza zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 6 do ustawy o rachunkowości z podziałem
na rodzaje działalności.
Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-10-12

Przychody
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.

Koszty
Stowarzyszenie prowadzi koszty w układzie rodzajowym oraz w układzie funkcjonalnym (konta zespołu 4 i 5).
Koszty księgowane są z wyodrębnieniem poszczególnych rodzajów:
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.

Data sporządzenia: 2021-03-31
Data zatwierdzenia: 2021-09-21

Weronika Wiktorowicz

Wanda Maria Łaszkowska
Anna Danuta Próchnicka
Elżbieta Piotrak
Zofia Stankiewicz
Jan Sokołowski

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, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-10-12
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Rachunek zysków i strat
5DFKXQHN]\VNyZLVWUDWQDSRGVWDZLH]DáąF]QLNDQUXVWDZ\R
UDFKXQNRZRĞFL

za okres od 2020-01-01 do 2020-12-31
Stan za
Pozycja

Wyszczególnienie

poprzedni rok

ELHĪąF\URN

1

2

3

4

A.

3U]\FKRG\]G]LDáDOQRĞFLVWDWXWRZHM

976 898,73

380 737,17

I.

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

976 898,73

380 737,17

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

928 519,86

311 083,65

I.

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

928 519,86

311 083,65

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 $%

48 378,87

69 653,52

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

10 909,96

515,30

H.

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

37 468,91

69 138,22

I.

3R]RVWDáHSU]\FKRG\RSHUDF\MQH

172,42

10 819,68

J.

3R]RVWDáHNRV]W\RSHUDF\MQH

1 039,96

1 154,20

K.

Przychody finansowe

1 573,28

1 272,33

L.

Koszty finansowe

3 383,96

15,00

M.

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

34 790,69

80 061,03

N.

Podatek dochodowy

0,00

0,00

O.

Zysk (strata) netto (M-N)

34 790,69

80 061,03

'DWDVSRU]ąG]HQLD
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