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Ministerstwo Pracy  
i Polityki Społecznej 

 
Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności  

organizacji pożytku publicznego 

 
 
 
 

 

 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  

 

I. Dane organizacji pożytku publicznego 

1. Nazwa organizacji Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Koczała 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe 

Kraj Polska Województwo pomorskie Powiat człuchowski 

Gmina  Koczała Ulica Człuchowska Nr domu  29 Nr lokalu  - 

Miejscowość  Koczała Kod pocztowy  77-220 Poczta  Koczała Nr telefonu  - 

 Nr faksu   - E-mail spgkoczala@gmail.com Strona WWW spgkoczala@pl 

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym 

2007-06-28 

4. Data uzyskania statusu organizacji 
pożytku publicznego 

2010-11-25 

5. Numer REGON 220455240 6. Numer KRS  0000283788 

za rok 2017 
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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 

Janusz Wiesław Zieliński 
 
Prezes 
 

   

 

Ryszard Jan Drzewiecki 

Wiceprezes 
 
 
 

   

 

Zdzisława Bublewicz Sekretarz    

 

Halina Białek Skarbnik  

 

Jolanta Sylwia Wysocka Członek Zarządu  

 

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

Imię i nazwisko Funkcja 
Wpisany do 

KRS 

Zbigniew Jawień  Przewodniczący     

 

Krzysztof Kurpiejewski  Wiceprzewodniczący     

 

Halina Kaciniel  Członek     

 

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym 

1.Opis działalności pożytku publicznego  

 

 

  tak 

  tak 

  tak 

  tak 

  tak 

  tak 

  tak 

  tak 
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1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację 
 

 W roku 2017 nasze Stowarzyszenie zrealizowało następujące zadania: 

 Kulig: Kulig odbył się dnia 21.01.2017r.. Uczestniczyło w nim 19 osób. „Pędząc” na sankach 

leśnymi drogami znowu mieliśmy okazję podziwiać piękno naszych lasów wdychając świeże 

powietrze. Kulig zakończył się ogniskiem pod wiatą przy leśniczówce w Starej Brdzie Pilskiej. 

 Walne Zebranie i obchody Jubileuszu 10-lecia SPGK 

W dniu 18.03.2017 roku o godz. 16:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koczale  odbyło się 

Jubileuszowe Walne Zebranie Członków SPGK. Obecnych było 39 członków stowarzyszenia 

oraz 4 gości. Przybyłych przywitał prezes Janusz Zieliński. Po merytorycznej części spotkania 

prezes przedstawił prezentację z działalności Stowarzyszenia za ostatnie 10 lat. Wszyscy z 

sentymentem i radością, ale też z dumą, oddali się wspomnieniom. Po prezentacji nadszedł czas 

na dyskusję, padło wiele miłych słów pod adresem Zarządu oraz wszystkich osób 

zaangażowanych w działania Stowarzyszenia. Były gratulacje oraz upominki. Jak na jubileusz 

przystało była też symboliczna lampka szampana, pyszny tort oraz wiele innych smakołyków. 

 Kręgle -24.03.2017r. 

Do kręgielni w Chojnicach wybrało się 14 osób. Był to bardzo udany wyjazd - super rywalizacja i 

wspaniała zabawa. Świetne humory dopisywały wszystkim uczestnikom. 

 Wycieczka do Poznania, Kórnika i Rogalina 

Wczesnym rankiem 13 maja udaliśmy się na kolejną już wycieczkę. Zwiedzanie rozpoczęliśmy 
od Arboretum w Kórniku Zebrano tutaj bogatą kolekcję drzew i krzewów pochodzących z 
umiarkowanej strefy półkuli północnej.. Później zwiedziliśmy pałac. Następnie udaliśmy się do 
Poznania, gdzie po zakwaterowaniu i zmianie strojów wyruszyliśmy do Teatru Wielkiego im. 
Stanisława Moniuszki na premierę Anny Kareniny – baletu w trzech aktach. Była to prawdziwa 
uczta dla ducha. Zwieńczeniem tak pięknie rozpoczętego wieczoru była kolacja u Małgosi i 
Dominika Pauksztów. Jak zwykle było przesympatycznie i pysznie..W niedzielę wyruszyliśmy do 
Rogalina, gdzie mieliśmy przyjemność zwiedzić kompleks pałacowo-parkowy. Znajdujące się w 
pałacu Muzeum prezentuje historię rodu Raczyńskich i samego pałacu oraz wyposażenie wnętrz 
z XVIII i XIX wieku. Ekspozycja obejmuje też powozownię i Galerię Malarstwa z obrazami Jana 
Matejki, Józefa Chełmońskiego czy Jacka Malczewskiego. W pobliskim parku znajduje się 
największe w Polsce i jedno z największych w Europie skupisko dębów. Wiele okazów liczy 
nawet kilkaset lat. Rosną tu trzy sławne dęby o imionach – Czech, Rus i Lech. 

 Wycieczka rowerowa 18.06.2017 

W niedzielę 18 czerwca 2017 r. Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Koczała zorganizowało 
wycieczkę rowerową do Starzna w ramach projektu  „Na rowery się przesiadamy i swoje zdrowie 
oraz środowisko wspieramy”. W wycieczce uczestniczyli członkowie stowarzyszenia oraz 
mieszkańcy naszej gminy. Trasa wiodła przez urokliwe zakątki naszej gminy, wzdłuż pól i leśnymi 
ścieżkami. W Starznie można było obejrzeć zabytkowy kościół pw. Św. Mikołaja  oraz zjeść lody 
w miejscowym sklepie. W drodze powrotnej organizatorzy zapewnili jeszcze jedną atrakcję. 
Uczestnicy zobaczyli pomnik przyrody, tj. głaz narzutowy niedaleko Starzna. Na koniec wycieczki 
można było posilić się ciepłym posiłkiem, zjeść pyszne domowe ciasto i odpocząć w 
gospodarstwie agroturystycznym u p. Stanisława Kluska w Dyminie. W ramach promocji Gminy 
Koczała każdy uczestnik otrzymał opaskę odblaskową, aby był widoczny i bezpieczny na drodze. 
Piękna pogoda i doskonałe humory uczestników sprawiły, że wycieczka będzie pamiętana na 
długo. 

 Lato w Teatrze 2017 – lipiec 2017 Lato w teatrze to program Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa 

Raszewskiego finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.   Dwa 
spektakle w klasach wypełnionych widzami po brzegi, to efekt prawie dwutygodniowych 
warsztatów. Po raz czwarty do Koczały przyjechali  instruktorzy, którzy pracowali z dziećmi i  
młodzieżą nad wakacyjnym przedstawieniem. Powstali „Zabookowani” czyli rzecz o książce. Ale 
nie chodziło tylko o przekazanie, że warto czytać książki, bo są ciekawe, zawierają cenne treści, 
kształtują wyobraźnię itp. Książka stała się bohaterką i narzędziem młodych aktorów. Byliśmy 
partnerem tego programu. Nasi członkowie prowadzili również w ramach programu zajęcia z 
młodzieżą. 

 Spływ kajakowy: W dniu . 27 sierpnia 2017 odbył się doroczny spływ kajakowy. W tym roku 

postanowiliśmy popłynąć rzekami: Kuśnią i Rudą. No cóż – było interesująco, liczne przeszkody 

zmuszały nas do wielokrotnego wykazywania się „ponadprzeciętną” sprawnością fizyczną. Było 

jednak wiele radości i śmiechu. Do tego piękne tereny, przez które płynęliśmy. W spływie 

uczestniczyło 14 osób. Po spływie odbyło się spotkanie przy ognisku i pysznym poczęstunku. 

 Udział w dożynkach. W dniu 09.09.2017r. w Koczale odbyły się dożynki gminne. Jak co roku 

członkowie SPGK włączyli się w organizację i obsługę stoiska promującego naszą gminę. 

Na wspólnym stoisku Gminy i SPGK dzieci mogły układać puzzle i tworzyć prace plastyczne z 

ziaren zbóż i kwiaty z kolorowej bibuły oraz rozwiązywać zagadki, a dorośli obejrzeć tradycyjne 

wyroby z gryki 
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 Wycieczka rowerowa SPGK  24 września 2017 

W niedzielę 24 września 2017 r. Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Koczała zorganizowało drugą 
wycieczkę rowerową w ramach projektu  rowerowego..W wycieczce uczestniczyło 13 osób. Tym 
razem przemierzaliśmy piękne tereny naszej gminy trasami rowerowymi – „Jelenią” i „Bobrową”. 
Mieliśmy przyjemność podziwiać nie tylko niesamowite uroki terenu, ale również odnowione 
oznakowanie tras. Ogromne podziękowania należą się osobom zaangażowanym w tę pracę. 
Gdy dotarliśmy do Starej Brdy Pilskiej, przy leśniczówce czekało już na nas ognisko, na którym 
upiekliśmy kiełbaski. Dzięki gościnności gospodarzy spróbowaliśmy też innych smakołyków z 
ich spiżarni. 
Najedzeni i w świetnych humorach ruszyliśmy w dalszą drogę. 

                 Ponieważ dopisała również pogoda – było to nie tylko aktywnie, ale również pięknie spędzone                  
popołudnie. 

 VIII Memoriał Wędkarski im. Eugeniusza Paukszty – 30.09.2017 

W dniu 30.09.2017 roku odbył się doroczny Memoriał wędkarski im. Eugeniusza Paukszty. 

Uczestniczyły w nim  24    osoby. Tradycyjnie miejscem zawodów było jezioro Zielone. 

Wędkowanie odbywało się metodą spinningową, na tzw. „żywej rybie”. Jak co roku gościem 

honorowym był syn pisarza p. Dominik Paukszta.  

 Dla osób, które zajęły pierwsze trzy miejsca puchary ufundowali: Dominik Paukszta, Dariusz 

Łęgowski, Ryszard Drzewiecki i Janusz Zieliński. Dla nich też nagrodą były podarowane przez 

wydawnictwo roczne prenumeraty „Wiadomości wędkarskich” oraz do wyboru wędka lub 

kołowrotek oraz do wyboru wędka lub kołowrotek sfinansowane przez firmę JAXON i Ośrodek 

Jaworowy Dwór Stanisława Kluska.. Każdy z uczestników otrzymał również akcesoria 

wędkarskie przekazane przez firmę JAXON i zakupione przez SPGK. Jak zwykle memoriał 

cieszył się ogromnym zainteresowaniem wędkarzy nie tylko z terenu naszej gminy.  

 Spotkanie z Księdzem Jackiem Dziadoszem – pasjonatem turystyki rowerowej 

Dnia 7 listopada 2017 r. w bibliotece szkolnej ZKiW w Koczale odbyło się spotkanie z księdzem 

Jackiem Dziadoszem byłym wikariuszem parafii Koczała, pasjonatem turystyki, w tym jazdy na 

rowerze. Spotkanie odbyło się w ramach zakończenia projektu pn. „Na rowery się przesiadamy i 

swoje zdrowie oraz środowisko wspieramy” . 

Spotkanie było okazją do wspomnień ks. Jacka o pobycie w Koczale, ale też opowieści o jego 
podróżach „małych i dużych”, nie tylko rowerowych. Ksiądz Jacek Dziadosz opowiadał m.in. o 
swojej pasji rowerowej, w tym o przygodach rowerowych w Boliwii, gdzie był przez kilka lat 
misjonarzem oraz o pięknie naszego kraju, gdzie co jakiś czas odkrywa nowe, urokliwe szlaki 
rowerowe. Opowiadaniom księdza nie było końca. Licznie zgromadzeni słuchacze z 
zainteresowaniem wysłuchali ekscytujących relacji z podróży oraz obejrzeli zdjęcia i filmiki. 
Spotkanie Wigilijne 2017 

 16 grudnia 2017 r. o godz. 14.00 spotkaliśmy się przed siedzibą Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy 

Koczała, aby zgodnie z tradycją przystroić choinkę przed budynkiem. Wszyscy bardzo się starali, 

aby drzewko wyglądało pięknie. 

Kiedy zapłonęły na nim lampki udaliśmy się, tym razem, do Baru u Ireny, aby zasiąść przy 

pięknie przybranym stole wigilijnym. Jak co roku znalazły się na nim pyszne potrawy 

przygotowane w większości przez członków Stowarzyszenia. Po wspólnej modlitwie, 

przełamując się opłatkiem złożyliśmy sobie najpiękniejsze życzenia na zbliżające się Święta 

Bożego Narodzenia oraz na Nowy Rok. Następnie przybył dostojny gość z Laponii  z dużym 

workiem prezentów. W tym roku, aby otrzymać prezent należało odpowiedzieć na wyjątkowo 

trudne, ale bardzo interesujące i często zaskakujące pytania. Ponieważ wszyscy odpowiedzieli 

lub wyśpiewali prawidłowo i do tego byliśmy ( chyba ) bardzo grzeczni każdy z nas otrzymał 

wspaniały prezent. 

Spotkanie, jak zwykle, przebiegło w radosnej i rodzinnej atmosferze. 

 

Z wyjątkiem spotkania wigilijnego, które było skierowane tylko do członków SPGK, wszystkie 

pozostałe działania miały charakter otwarty dla wszystkich chętnych. 

 

W roku 2017 Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Koczała otrzymało dofinansowanie ze środków 

Programu „Działaj Lokalnie X” Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez 

Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie w Debrznie: Fundację 

LGD- Naszyjnik Północy w kwocie 2 250,00 zł na projekt „Na rowery się przesiadamy i swoje 

zdrowie wspieramy”. W ramach programu w okresie 05.06.-15.11.2017 r. odnowione zostały 

piktogramy i tablice informacyjno-promocyjne na ścieżkach rowerowych : „Jeleniej” i „Bobrowej”, 

zorganizowane były 2 rajdy rowerowe, wydany folder informacyjno-promocyjny oraz zakupione 

gadżety odblaskowe. Na zakończenie projektu odbyło się spotkanie z człowiekiem z pasją, który 

aktywnie uprawia turystykę rowerową. Całkowita wartość projektu 4. 050,00 zł 
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1.2. Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego 
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji) 

 najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)                     
 

x gmina                                             województwo                    

 
 kilka gmin                                      kilka województw 

                                              
 powiat                                           cały kraj  

 
 kilka powiatów                              poza granicami kraju                          

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

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

Osoby fizyczne 200 

 
Osoby prawne 0 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego  

 

  

 

3.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy 

najważniejsze, pod względem wielkości 

wydatkowanych środków, sfery działalności 

Sfera działalności pożytku 
publicznego 

Przedmiot działalności 

 tak 
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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.), zaczynając od 

najważniejszej wraz z odnoszącym się do nich 

przedmiotem działalności 

Działalność wspomagająca rozwój 
wspólnot i społeczności lokalnych 

Udział w dożynkach gminnych, 
spotkanie z człowiekiem – 
pasjonatem turystyki rowerowej 
W dniu 09.09.2017r. w Koczale odbyły 

się dożynki gminne. Jak co roku 

członkowie SPGK włączyli się w 

organizację i obsługę stoiska 

promującego naszą gminę. 

Na wspólnym stoisku Gminy i SPGK 

dzieci mogły układać puzzle i tworzyć 

prace plastyczne z ziaren zbóż i 

kwiaty z kolorowej bibuły oraz 

rozwiązywać zagadki, a dorośli 

obejrzeć tradycyjne wyroby z gryki 

Dnia 7 listopada 2017 r. w bibliotece 

szkolnej ZKiW w Koczale odbyło się 

spotkanie z księdzem Jackiem 

Dziadoszem byłym wikariuszem parafii 

Koczała, pasjonatem turystyki, w tym 

jazdy na rowerze 

Spotkanie było okazją do wspomnień 
ks. Jacka o pobycie w Koczale, ale też 
opowieści o jego podróżach „małych i 
dużych”, nie tylko rowerowych. Ksiądz 
Jacek Dziadosz opowiadał m.in. o 
swojej pasji rowerowej, w tym o 
przygodach rowerowych w Boliwii, 
gdzie był przez kilka lat misjonarzem 
oraz o pięknie naszego kraju, gdzie co 
jakiś czas odkrywa nowe, urokliwe 
szlaki rowerowe. Opowiadaniom 
księdza nie było końca. Licznie 
zgromadzeni słuchacze z 
zainteresowaniem wysłuchali 
ekscytujących relacji z podróży oraz 
obejrzeli zdjęcia i filmiki. 
 

Wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej 

Kulig. Kulig odbył się dnia 

21.01.2017r. Uczestniczyło w nim 19 

osób. Pędząc na sankach leśnymi 

drogami znowu mieliśmy okazję 

podziwiać piękno naszych lasów 

wdychając świeże powietrze. 

Jak zwykle przejazdowi towarzyszyła 
świetna zabawa – śmiech oraz bitwy 
na śnieżki. 
Po kuligu spotkaliśmy się pod wiatą 
przy leśniczówce, aby posilić się 
pyszną grochówką, kiełbaskami oraz 
innymi pysznościami. Atmosfera tego 
spotkania była naprawdę wyjątkowa 

 
 

  

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie 
sprawozdawczym  

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego  

 

  

 

 Sfera działalności pożytku 
publicznego 

Przedmiot działalności 

 nie 

 tak 
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4.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy 

najważniejsze, pod względem wielkości 

wydatkowanych środków, sfery działalności 

pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 

ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie, zaczynając od 

najważniejszej wraz z odnoszącym się do nich 

przedmiotem działalności Wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej 

Spływ kajakowy i memoriał 
wędkarski. 
W dniu 27.08.2017. odbył się 
doroczny spływ kajakowy rzeką 
Rudą i Kuśnią. W spływie 
uczestniczyło 14 osób. Po spływie 
odbyło się spotkanie przy ognisku i 
pysznym poczęstunku. 
W dniu 30.09.2017 roku odbył się 
doroczny Memoriał wędkarski im. 
Eugeniusza Paukszty. Tradycyjnie 
miejscem zawodów było jezioro 
Zielone. Wędkowanie odbywało 
się metodą spinningową, na tzw. 
„żywej rybie”. Zwycięzcy otrzymali 
puchary, roczną prenumeratę 
„Wiadomości wędkarskich” oraz 
do wyboru – wędkę lub 
kołowrotek. Wszyscy zawodnicy 
otrzymali upominki w postaci 
akcesoriów wędkarskich. 

  

  

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym  

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą 
 

 

 

  

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 wg 
klasyfikacji PKD, należy podać informację na 
temat trzech głównych rodzajów działalności 
(podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając 
od głównego przedmiotu działalności 

Numer Kodu Przedmiot i opis działalności 

Kod PKD: 
- 

 

Kod PKD: 
- 

 

Kod PKD: 
 
 

- 
 

III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym  

1. Informacja o przychodach organizacji 

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

4683,07 

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 2953,60 

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 1729,47 

c) Przychody z działalności gospodarczej 0,00   zł 

d) Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 0,00 zł 

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 
 
 

0,00 zł 

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 0,00 zł                        
, 

 nie 

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm
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2. Informacja o kosztach organizacji 

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 
 

9071,26                                 

2.2. Informacja o poniesionych kosztach: 

a) Koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 7219,39 

b) Koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego 1851,87 

c) Koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej 
0,00  zł 

d) Koszty administracyjne 0,00  zł 

e) Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe) 0,00  zł 

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego 
 w okresie sprawozdawczym 

-4388,19 

4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o sposobie 
wydatkowania  tych środków  

4.1. Przychody z 1% podatku 1158,60 

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

0,00  zł 

4.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz kwoty przeznaczone na te działania 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
- 

 
0,00   zł 

2 
- 

 
0,00  zł 

3 
 

- 
0,00 zł 

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym 

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień 
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz 
z kwotą przyznanego zwolnienia) 
 
 
 

 

z podatku od nieruchomości
                     

 

z opłaty skarbowej
                                       

                                       

z innych zwolnień
 

-> jakich?__________________________          
 
    nie korzystała 

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

 

z podatku od towarów i usług 

tak   

z podatku od czynności cywilnoprawnych 

nie 

z op łat sądowych 

z podatku dochodowego od os ób prawnych 
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3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, lub zawarła 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
 

 
 

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej 

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy 
(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) 

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) 

0  etatów 

1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej 
   

1 osoba 
  

2. Członkowie 

2.1. Organizacja posiada członków 
 

 

2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień okresu 
sprawozdawczego 

73 osoby fizyczne 

0  osób prawnych 

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym 

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

 
 

 

nie   

nie  korzystała  

 tak 

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

30 osób 

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym  

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym     0 , 00   zł 

a) z tytułu umów o pracę 0 , 00   zł 

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 1200 , 00   zł 

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

0 ,00   zł 

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

0 ,00    zł 

VII. 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. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez 
organy administracji rządowej lub państwowe fundusze celowe 

 

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

L
p
. 

Organ kontrolujący Liczba kontroli 

1 - - 

2 - - 

IX. 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 

 
 

 
 
 
 
 

(imię i nazwisko) 
 
 

Data wypełnienia sprawozdania 
 

 
 
 

14.03.2017r. 

 
Zarząd: 

Janusz Zieliński – Prezes    ……………………….             Ryszard Drzewiecki – Wiceprezes……………………… 

Zdzisława Bublewicz – Sekretarz ………………..              Halina Białek – Skarbnik ………………………………… 

Jolanta Sylwia Wysocka – Członek ……………..                                                                                                            

 

nie   

nie   


