Załącznik
do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia……..……(Nr………poz……….)

WZÓR

Sygnatura sprawozdania (wypełnia MPiPS)

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

za rok 2013

 Formularz należy wypełnić w języku polskim, drukowanymi literami;
 Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
 We wszystkich pytaniach, w których istnieje możliwość wyboru odpowiedzi, należy zaznaczyć właściwe odpowiedzi znakiem
X;
 We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (-);

Miejsce na notatki MPiPS

Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji poŜytku publicznego
1. Nazwa organizacji

STOWARZYSZENIE GMIN RP EUROREGION BAŁTYK

2. Adres siedziby i dane
kontaktowe

Kraj POLSKA

Gmina

Województwo

Powiat

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

ELBLĄSKI

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

ELBLĄG

STARY RYNEK

25

--

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr telefonu

ELBLĄG

82-300

ELBLĄG

55 611 2000

Nr faxu

E-mail

Strona WWW

55 611 2001

SEKEL@EUROBALT.ORG.PL

WWW.EUROBALT.ORG.PL

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji
poŜytku publicznego
5. Numer REGON

170 419 477

12.09.2001
30.06.2005
6. Numer KRS

1

0000042453

JERZY WILK – PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
JOANNA ZIELIŃSKA – I WICEPRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU
MACIEJ LISICKI – II WICEPRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
7. Skład organu zarządzającego organizacji
WŁODZIMIERZ SIUDEK – CZŁONEK ZARZĄDU
(NaleŜy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji
pełnionej przez poszczególnych członków organu BOśENA OLSZEWSKA-ŚWITAJ – CZŁONEK ZARZĄDU
TOMASZ KOPROWIAK – CZŁONEK ZARZĄDU
zarządzającego)
RYSZARD ZAJĄC – CZŁONEK ZARZĄDU
PIOTR GRZYMOWICZ – CZŁONEK ZARZĄDU
BARTOSZ GWÓśDŹ-SPROKETOWSKI – CZŁONEK ZARZĄDU
JERZY MAZIARZ – PRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJ
8. Skład organu kontroli lub nadzoru
organizacji

JANUSZ GOLIŃSKI – WICEPRZEWODNICZĄCY KOMISJI
REWIZYJNEJ
(NaleŜy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji
MAŁGORZATA WROŃSKA – SEKRETARZ KOMISJI
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli
REWIZYJNEJ
lub nadzoru)
ANNA JABŁOŃSKA – CZŁONEK KOMISJI
KRZYSTOF HARMACIŃSKI – CZŁONEK KOMISJI
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9. Cele statutowe organizacji
(NaleŜy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Stowarzyszenia jest, uwzględniając specyfikę położenia
Euroregionu na obszarze południowo-wschodniego Bałtyku, na styku
granic Polski, Rosji (Obwód Kaliningradzki), Litwy i poprzez Bałtyk - ze
Szwecją i Danią (wyspa Bornholm) oraz wykorzystując w jak największym
stopniu inicjatywy europejskie jakie są planowane w różnych programach
dotyczących tej części Europy, działać na rzecz poprawy warunków życia
ludności zamieszkującej teren działania Stowarzyszenia, ze szczególnym
uwzględnieniem terenów przygranicznych.
Cel Stowarzyszenia jest realizowany w sferze zadań publicznych w
zakresie:
• podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości
oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i
kulturowej
• działalności na rzecz mniejszości narodowych
• ochrony i promocji zdrowia
• działania na rzecz osób niepełnosprawnych
• promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób
pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
• działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
• działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój
przedsiębiorczości
• działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności
lokalnych
• nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
• turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży
• kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
• upowszechniania kultury fizycznej i sportu
• ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego
• porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania
patologiom społecznym
• upowszechnienia i ochrony wolności i praw człowieka oraz
swobód obywatelskich a także działań wspomagających rozwój
demokracji
• ratownictwa i ochrony ludności
• działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania
kontaktów i współpracy między społeczeństwami
• promocji i organizacji wolontariatu
• działalności
wspomagającej
technicznie,
szkoleniowo,
informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz
osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie
przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w
Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych
kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach
wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują
prowadzenie działalności pożytku publicznego i stowarzyszeń
jednostek samorządu terytorialnego.
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Stowarzyszenie będzie realizować swe cele statutowe poprzez:
•

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

•
•

•
•
•
•
•

współudział w opracowywaniu i realizacji wspólnych programów z
pokrewnymi instytucjami i organizacjami działającymi na terytorium
Euroregionu
samodzielną realizację programów i projektów
udzielanie pomocy członkom Stowarzyszenia w pozyskiwaniu
funduszy Unii Europejskiej oraz z innych źródeł na realizację celów
statutowych Stowarzyszenia
organizowanie szkoleń, konferencji i sympozjów
prowadzenie działalności informacyjnej i publicystycznej, wydając
biuletyny, informatory i inne publikacje
udział w targach
prowadzenie działalności promocyjnej w zakresie współpracy
transgranicznej
występowanie w imieniu członków Stowarzyszenia w celu
promowania ich na arenie międzynarodowej i krajowej.

11. NajwaŜniejsze sfery działalności poŜytku publicznego
(NaleŜy wskazać nie więcej niŜ trzy najwaŜniejsze, pod względem
wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności poŜytku
publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z
2010 r. Nr 234, poz. 1536), zaczynając od najwaŜniejszej)

1. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania
kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
2. działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo,
informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe
oraz jednostki samorządu terytorialnego,
3. samodzielna realizacja programów i projektów oraz
prowadzenie działalności promocyjnej w zakresie
współpracy transgranicznej w obszarze turystyki,
ekologii, kultury i sztuki.

II. Charakterystyka działalności organizacji poŜytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1.Opis działalności poŜytku publicznego
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Ad. 1. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
•

•

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

1. Opis głównych
działań podjętych
przez organizację

•

udział Stowarzyszenia w konferencji organizowanej przez Instytut Morski w Gdańsku, pod patronatem
Marszałka Województwa Pomorskiego, pt.” Zalew Wiślany – perspektywy rozwoju i wykorzystania
potencjału społeczno-gospodarczego w ramach współpracy Polska-Rosja’14 stycznia 2013 r.;
udział Stowarzyszenia w posiedzeniach Prezydium ERB (26 luty 2013r. Gdańsk (Polska); 28 maja 2013r.
Karlskrona (Szwecja); 5 września 2013 Kalmar (Szwecja), IV Forum Interesariuszy ERB 4 września 2013
Kalmar (Szwecja), oraz w spotkaniach sekretariatów członkowskich ERB i zespołów zadaniowych ERB
(online raz w miesiącu);
udział Stowarzyszenia w seminarium, pt.: „Osoby starsze w turystyce – grupa docelowa czy niechciany
odbiorca”, (21 marca 2013 r. Elbląg);
udział w I Walnym Zebraniu Delegatów Federacji Euroregionów RP (14 maja 2013 r Warszawa);
udział Stowarzyszenia w Konferencji „Współpraca transgraniczna” MSWiA (15 maja 2013 Warszawa);
udział Stowarzyszenia w posiedzeniu Polsko-Litewskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy
Transgranicznej, 20-21 maja 2013r. w Białymstoku.
udział w wizytach studyjnych i konferencjach w ramach projektu TOURAGE „Rozwój turystyki osób
starszych w regionach peryferyjnych” w: Burgas (Bułgaria) 21-23 maja 2013 r.,; Wschodniej Macedonii i
Tracji (Grecja) 25-27 czerwca 2013 r.; Preszowie (Słowacja) 12-14 listopada 2013r.;
udział w spotkaniu ds. Programu Południowy Bałtyk, Rady Młodzieżowej ERB, Wirtualnego Parku
Technologicznego Regionu Morza Bałtyckiego, projektu ArtLine oraz Współpracy Subregionalnej Państw
Morza Bałtyckiego (BSSSC) 27 maja 2013 w Karlskronie (Szwecja);
Udział w spotkaniu Prezydenta RP z przedstawicielami samorządów i euroregionów (28 maja 2013
Warszawa);
Sejmik Żeglugi Śródlądowej – Elbląg 10-11 lipca 2013 r.
udział w Konferencji „Informacja w przestrzeni internetowej” w ramach projektu: „Euroregionalne
Centrum Informacji –współpraca z Obwodem Kaliningradzkim” Jurata 25-26września 2013r;
udział w II Walnym Zebraniu Delegatów Federacji Euroregionów RP Szczyrk 26 września 2013 r;
udział Stowarzyszenia w XXI Forum Polskich Regionów Granicznych Szczyrk 26-27 września2013r.;
udział w Konferencji Misja Uniwersytetów Szkół Wyższych Wobec Nowych Wyzwań oraz XX Inauguracji
Roku Akademickiego Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego Warszawa, 18-19 października 2013 r.;
udział Stowarzyszenia w Konferencji: „Mały ruch graniczny w teorii i w praktyce” Mikołajki 21-22
października 2013r.;
udział w Międzynarodowej Konferencji Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego z udziałem przedstawicieli
z Obwodu Kaliningradzkiego, Niemiec (Uniwersytet Viadrina) i Polski pt. „Współpraca Regionalna jako
czynnik rozwoju lokalnego”, Elbląg 7-8 listopada 2013r.
udział przedstawiciela Stowarzyszenia w Bałtyckim Zespole Doradczym przy MSZ;

Ad.2. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe
oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła
Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o
gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku
publicznego i stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego.
udział Stowarzyszenia oraz 6 gmin członkowskich w XVI Gdańskich Targach Turystycznych w dniach 12 14 kwietnia 2013 w Gdańsku.;
•
nabór do Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy priorytet I NGO w dniach: 29marca2013–29 maja
•
zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla potencjalnych beneficjentów Szwajcarsko-Polskiego
Programu Współpracy, Elbląg 25 kwietnia 2013 r.;
•
warsztaty w Kadynach 5-6 czerwca 2013 r. w ramach projektu TOURAGE
•
zakończenie XXV Międzynarodowego Konkursu Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży Euroregionu
Bałtyk „Od morza jesteśmy” Elbląg 21 września 2013r.;
•
szkolenia w ramach projektu CULART II: 28-30.10.2013 w Kraplewie k/Ostródy; 20-22.11.2013 w
Kaliningradzie; 25-27.11.2013 w Swietłogorsku; 10-12.12.2013 w Iławie;
•
wizyta studyjna w Polsce w ramach projektu Tourage Elblag, Olsztyn, 18-19 września 2013r.;
•
współpraca Stowarzyszenia ze Szkołą Wyższą im. Bogdana Jańskiego w Elblągu;
•
współpraca z Instytutem Współpracy Regionalnej i Transgranicznej Morza Bałtyckiego;
Ad. 3. Samodzielna realizacja programów i projektów oraz prowadzenie działalności promocyjnej w zakresie
współpracy transgranicznej w obszarze turystyki, ekologii, kultury i sztuki.
• realizacja, zakończenie i rozliczenie projektów MSZ: „Mały ruch graniczny z Obwodem Kaliningradzkim –
teoria i praktyka” (wartość całkowita ok. 92 000 PLN) oraz „Euroregionalne Centrum Informacji –
współpraca z Obwodem Kaliningradzkim” (wartość całkowita projektu 190 000 PLN.)
•
realizacja od dnia 1 marca 2012 r. projektu „Rozwój turystyki osób starszych w regionach peryferyjnych”
w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC pt. TOURAGE.
•
realizacja od dnia 18 września 2012 r. projektu CULART II realizowanego ze środków Europejskiego
Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa, Polska,
Rosja 2007-2013 pn. „Kultura i Sztuka – krok II. Nowa jakość w edukacji”.
•
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2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez
organizację działalności poŜytku
publicznego
(NaleŜy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”,
„cały kraj”, „zagranica”)

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE ORAZ
WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację poŜytku publicznego placówek w okresie
sprawozdawczym
1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra
integracji społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczotak
wychowawcze określone w przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki
nie
publiczne określone w przepisach o systemie oświaty lub niepubliczne zakłady
opieki zdrowotnej
2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1

Lp

Nazwa placówki

Miejscowość/ci, w której/ych
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań
placówki w okresie
sprawozdawczym

1

----------

--------

------

2

------------

--------

------------

3

----------

-----------

-----------

4

--------

-------

---------

3. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji poŜytku publicznego w okresie
sprawozdawczym
Liczba odbiorców działań organizacji
(NaleŜy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby
fizyczne

1600

Osoby
prawne

125

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

1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności
poŜytku publicznego
(NaleŜy podać informację na temat rodzaju działalności
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz
ze wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych
tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niŜ 3
rodzaje działalności nieodpłatnej, naleŜy podać informację
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego
przedmiotu działalności)

--------

Kod PKD: 94 99 Z

Kod PKD: 94 99 Z

6

udzielanie
pomocy
członkom
Stowarzyszenia
w
pozyskiwaniu
funduszy Unii Europejskiej oraz z
innych źródeł na realizację celów
statutowych Stowarzyszenia poprzez
organizowanie szkoleń,
współudział w opracowywaniu i
realizacji wspólnych programów z
pokrewnymi
instytucjami
i
organizacjami
działającymi
na
terytorium Euroregionu

Kod PKD: 94 99 Z

Współdziałanie
z
krajowymi
i
zagranicznymi organami administracji
państwowej i samorządowej oraz
organizacjami społecznymi w celu
realizacji zadań statutowych.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez
organizację nieodpłatnej działalności poŜytku
WOJEWÓDZTWO POMORSKIE I WOJEWÓDZTWO
publicznego
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
(NaleŜy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”,
„cały kraj”, „zagranica”)

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

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną poŜytku publicznego

nie

2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej
poŜytku publicznego

-------------------(NaleŜy podać informację na temat rodzaju działalności
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niŜ 3
rodzaje działalności odpłatnej, naleŜy podać informację na
temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego
przedmiotu działalności)

Kod PKD:

------------

Kod PKD:

---------------

Kod PKD:

---------------

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez
organizację odpłatnej działalności poŜytku
publicznego
--------------(NaleŜy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”,
„cały kraj”, „zagranica”)

tak

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

nie
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--------------5.Opis przedmiotu działalności gospodarczej
(NaleŜy podać informację na temat rodzaju działalności
gospodarczej prowadzonej przez organizację w okresie
sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem kodu/ów PKD
2007
odpowiadającego/ych
tej
działalności. Jeśli
organizacja prowadzi więcej niŜ 3 rodzaje działalności
gospodarczej wg klasyfikacji PKD, naleŜy podać informację
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego
przedmiotu działalności)

6.Zasięg terytorialny prowadzonej przez
organizację działalności gospodarczej

Kod PKD:

---------------

Kod PKD:

---------------

Kod PKD:

---------------

---------------

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

III. Przychody i koszty organizacji poŜytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1. Informacja o przychodach organizacji
1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników / zysków i
strat)

881.266,50zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
1.Przychody z działalności nieodpłatnej poŜytku publicznego
2. Przychody z działalności odpłatnej poŜytku publicznego
3. Przychody z działalności gospodarczej

0, 0 zł
0, 0 zł

4. Przychody z działalności finansowej

375,86 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
6. Ze źródeł publicznych ogółem:

w
tym:

472.675,32zł

zł
389.638,00zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych
b) ze środków budŜetu państwa

zł
0, 0 zł

c) ze środków budŜetu jednostek samorządu terytorialnego

8

389.638,00 zł

d) z dotacji z funduszy celowych

0, 0 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem:

0, 0 zł

a) ze składek członkowskich

0,0 zł

b) z darowizn od osób fizycznych

0,0 zł

c) z darowizn od osób prawnych
w
tym:

0,0 zł

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

0,0 zł

e) ze spadków, zapisów

0,0 zł

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaŜ lub wynajem składników
majątkowych)

0,0

g) z nawiązek sądowych

0,0 zł

h) ze świadczeń pienięŜnych

0,0 zł

zł

8. Z innych źródeł

18.577,32zł
2. Wynik działalności odpłatnej poŜytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji poŜytku
publicznego w okresie sprawozdawczym
1.Wynik działalności odpłatnej poŜytku publicznego

0, 0 zł

2. Wynik działalności gospodarczej

0, 0 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową

0, 0 zł

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

0, 0 zł

175,20zł

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

Działania promocyjne na rzecz rozwoju współpracy transgranicznej

1
2
3

-------

175,20zł
0 ,0 zł
0,0 zł

-----

4

0,0 zł
------4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez
podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja poŜytku publicznego wydatkowała
najwięcej środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą
1

----------

0,0 zł

2

-------

0,0 zł
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3

------

0,0 zł

4

--------

0,0 zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty ogółem:

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem:

820.122,48 zł

175,20 zł

538.210,23 zł

175,20 zł

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności poŜytku publicznego

0 ,0 zł

0 ,0 zł

c)koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

0 , 0 zł

a)koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności poŜytku
publicznego

w
tym :

W tym:
wysokość
kosztów
finansowana z
1% podatku
dochodowego
od osób
fizycznych

d)koszty administracyjne, w tym: zuŜycie materiałów i energii, usługi
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne
świadczenia, amortyzacja
e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

252.066,65 zł

0 , 0 zł

0 , 0 zł

0,0 zł

29.845,60 zł

0 , 0 zł

f)pozostałe koszty ogółem:
IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych
1. Organizacja korzystała z następujących
zwolnień

z podatku od nieruchomości
z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej
z opłat sądowych
z innych zwolnień
2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania
przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej
działalności poŜytku 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)

-> jakich?____________________________
tak.

nie

własność

użytkowanie wieczyste
3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych
zasadach prawa własności lub prawa uŜytkowania wieczystego
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu
terytorialnego, lub zawarła umowy uŜytkowania, najmu, dzierŜawy
lub uŜyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości
następujące prawo:

najem

użytkowanie
użyczenie
dzierżawa

nie korzystała
V. Personel organizacji poŜytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
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1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi naleŜy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie
stosunku pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są
juŜ zatrudnione w organizacji)

6

osób

2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie naleŜy 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)

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

5,4 etatów

1 osoba

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

tak
nie

1. Organizacja ma członków

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

osób fizycznych

------

osób prawnych

52

organizacja pozyskała… 0 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji
organizacja straciła………9 członków
3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym
1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy

tak

(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie,
wolontariuszami są osoby wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji,
niezaleŜnie od tego, czy są to osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby
świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przedstawiciele władz organizacji)

nie

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

w
tym:

-------osób

a) członkowie organizacji

------osób

b) pracownicy organizacji

---------osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
d)członkowie organu zarządzającego

------osób
--------osób

e) inne osoby

------osób

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuŜszy niŜ
30 dni

------------osób

(KaŜdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezaleŜnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w
okresie sprawozdawczym)

w
tym:

a) członkowie organizacji

----------osób

b) pracownicy organizacji

--------osób
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c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
d) członkowie organu zarządzającego

----------osób
--------osób

e) inne osoby

---------osób

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

316.883,71 zł

a) z tytułu umów o pracę

310.046,64 zł

wynagrodzenie zasadnicze
w
tym:

nagrody

0 ,0 zł

premie

0,00 zł

inne świadczenia (np. słuŜbowy telefon, samochód)
b) z tytułu umów cywilnoprawnych

6.837,07 zł
39.540,00zł

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

w
tym:

356.423,71 zł

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną poŜytku publicznego
b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną poŜytku publicznego

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

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych
organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia
oraz umowy cywilnoprawne
6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz
osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
7. Wysokość najwyŜszego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu
zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz
umowy cywilnoprawne
8. Wysokość najwyŜszego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych
organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia
oraz umowy cywilnoprawne
9. Wysokość najwyŜszego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz
osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
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356.423,71 zł

0 ,0 zł
356.423,71 zł

0 , 0 zł

0 , 0 zł
0 , 0 zł
4.890,18 zł

0 , 0 zł
0 , 0 zł
8.575,00 zł

Pkt VI.6.-W poz. tej ujęto kwotę z poz. VI.1.a. podzieloną przez
12 miesięcy, a następnie przez liczbę etatów z pkt V.1.2
10. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
Nie ujęto umów cywilnoprawnych ze względu na niemoŜliwość
odniesienia kwoty z pkt VI.1.b. do liczby etatów, gdyŜ taka nie
(MoŜna podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi występuje przy tego rodzaju umów.

uwagami dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń
w organizacji wówczas naleŜy wpisać te uwagi w
przygotowane pole)

Pkt VI.9.- Wysokość najwyŜszego wynagrodzenia z tytułu umów
cywilnoprawnych wyniosła 15.060,-zł.brutto tj. umowa o dzieło w
ramach realizowanego projektu ECI
VII. Informacja o udzielonych przez organizację poŜytku publicznego poŜyczkach pienięŜnych w okresie
sprawozdawczym

tak
nie

1. Organizacja udzielała poŜyczek pienięŜnych

2. Wysokość udzielonych poŜyczek pienięŜnych

---

3.Statutowa podstawa przyznania poŜyczek pienięŜnych

, --- zł

--------

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

tak
1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek
samorządu terytorialnego

nie

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

Lp

Nazwa zadania

Kwota

1

----------

0,0

zł

2

---------

0,0

zł

3

---------

0,0

zł

4

---------

0,0

zł

5

------------

0,0

zł

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

nie

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

Lp

Nazwa zadania

Kwota

1

------------

0,0 zł

2

-----------

0,0 zł

3

---------

0,0 zł

4

---------

0,0 zł

5

-----------

0,0 zł

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację poŜytku publicznego zamówień publicznych w
okresie sprawozdawczym
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tak
1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne
nie

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

Nazwa zamówienia

Kwota

1

------------

--------, -- zł

2

---------

-------, -- zł

3

---------

-----, -- zł

4

--------

-------, -- zł

5

--------

-----, -- zł

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

% udziałów
lub akcji w
kapitale

% udziału w ogólnej
liczbie głosów

Lp

Nazwa spółki

Siedziba spółki

1

----------

----------

------%

------%

2

----------

--------

------%

------%

3

--------

---------

----%

------%

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

1

---------

2

----

3

-----------

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

Przedmiot kontroli

Organ kontrolujący

Data zakończenia
kontroli

1

---------

----------------

------

2

----------

----------

---------

3

----------

------

-----------

4

----

------

-------
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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 poŜytku
publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)
5. Dodatkowe informacje

tak
nie

(NaleŜy wpisać w poniŜsze pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Sporządził/a
Imię i nazwisko
Funkcja

Data wypełnienia
sprawozdania

Podpis

ROMUALDA NARUSZEWICZ –
Asystentka Dyrektora

28.02.2014

MAŁGORZATA SZYMAŃSKA –
Główny Księgowy
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Miejsce na pieczęć organizacji o ile
organizacja posiada pieczęć

