Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

Narodowy Instytut
Wolności – Centrum
Rozwoju
Społeczeństwa
Obywatelskiego







za rok 2018

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

Liga Ochrony Przyrody Okręg w Szczecinie

2. Adres siedziby i dane
kontaktowe

Kraj Polska

Województwo
Zachodniopomorskie

Powiat Szczecin

Gmina Szczecin

Ulica Żubrów

Nr domu

Nr lokalu 1

Miejscowość Szczecin

Kod pocztowy 71-617

Poczta Szczecin

Nr telefonu 914224691

Nr faksu 914224691

E-mail biuro@lop.szczecin.pl

Strona www

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

www.lop.szczecin.pl

08.09.2011
13.03.2014

321204777

6. Numer KRS

0000393142

Imię i nazwisko

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

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

Funkcja

Wpisany do KRS

Zbyszek Kimel

Prezes

tak

Danuta Chodyniecka

Wiceprezes

tak

nie

Elżbieta Dusza
Zwolińska

Wiceprezes

tak

nie

Beata Niemyjska

Skarbnik

tak

nie

Małgorzata Majewska

Sekretarz

tak

nie

Renata Wiśniewska

Członek

tak

nie

Lilianna Janeczek

Członek

tak

nie

Sławomir Kucal

Członek

tak

nie

Marek Heiser

Członek

tak

nie

Robert Kawa

Członek

tak

nie

Imię i nazwisko

Funkcja

nie

Wpisany do KRS

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

9. Cele statutowe organizacji
(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

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

Janina StarobrzańskaNoskiewicz

Przewodnicząca
Komisji Rewizyjnej
Okręgu-

tak

nie

Beata Witczak

Członek

tak

nie

Grażyna Zacharewicz

Członek

tak

nie

1.Kształtowanie właściwych postaw społeczeństwa, głównie dzieci i młodzieży
przez ukazywanie bogactwa, piękna i znaczenia przyrody, budzenie jej
umiłowania i poszanowania, szerzenie celów ochrony przyrody i środowiska
oraz problemów i zagrożeń.
2 Zabieganie o ochronę i odnawianie zasobów środowiska przyrodniczego dla
współczesnych i przyszłych pokoleń.
3.Upowszechnianie wiedzy o przyrodzie i jej ochronie oraz kształtowanie
kultury i etyki ekologicznej.
1.Inicjowanie i podejmowanie społecznych przedsięwzięć, pełnienie roli
organizatorskiej w społecznym ruchu na rzecz ochrony przyrody
uwzględniającym zasady zrównoważonego rozwoju.
2.Popularyzowanie wśród społeczeństwa, zwłaszcza dzieci i młodzieży,
odpowiedzialnego stosunku do przyrody ojczystej.
3.Podejmowanie działań o charakterze interwencyjnym, w szczególności
współdziałanie w zakresie ujawniania i ścigania przestępstw oraz wykroczeń
przeciwko środowisku przyrodniczemu.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1.Opis działalności pożytku publicznego
1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
W ramach programu edukacji ekologicznej dla województwa zachodniopomorskiego na rok 2018, uwzględniającego jubileusz 90-lecia istnienia LOP w Polsce,
zrealizowaliśmy liczne projekty edukacyjne takie jak:

kampania informacyjno-edukacyjna „Z Lasem na TY” - współfinansowana ze środków WFOŚ i GW w Szczecinie obejmująca swym zasięgiem ok 1500
osób z terenu woj. Zachodniopomorskiego

konferencja ekologiczna „Z przyrodą na Ty” połączona z uroczystymi obchodami jubileuszu 90-lecia powstania LOP. Wielu zasłużonych działaczy Ligi,
za zaangażowanie i troskę o dobro przyrody w naszym regionie otrzymali podziękowania oraz pamiątkowe medale jubileuszowe, a najbardziej
zasłużeni Honorowe Odznaki Gryfa zachodniopomorskiego.

Projekt „Organizacja edukacji ekologicznej w mieście Świnoujściu” -dofinansowany z Urzędu Miasta Świnoujście.

organizacja etapu okręgowego XXXIII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.

Projekt „ Wakacyjne warsztaty odkrywców natury” w Kościelisku, Zawoi i Białce Tatrzańskiej dla młodzieży szkolnej w okresie wakacji letnich, gdzie
wypoczynek umiejętnie połączony jest z poszerzaniem wiedzy o przyrodzie i środowisku dofinansowany ze środków Kuratorium Oświaty i Urzędu
Miejskiego

Festyn ekologiczny II edycja ph. Z lasem na Ty zorganizowano wraz ze Szkołą Podstawową w Różańsku na terenie Nadleśnictwa Różańsko. W trakcie
festynu odbywały się liczne konkursy, ognisko z pieczeniem kiełbasek. Uczestnicy podczas spaceru ścieżką edukacyjną po rezerwacie przyrody wraz z
przewodnikiem podziwiali najpiękniejsze miejsca rezerwatu i jego unikalną przyrodę. W czasie festynu przeprowadzono także zbiórkę nakrętek, w
zamian za które uczestnicy otrzymali sadzonki krzewów, które zostały posadzone w przyszkolnych lub przydomowych ogródkach. Festyn był też
świetną okazją do chwili aktywnego relaksu na świeżym powietrzu oraz zacieśnienia koleżeńskich więzi.

Projekt „Wojewódzki Konkurs Plastyczny z okazji "100 lat Niepodległej" pt. "Ojczysta przyroda jest wokół nas - symbole odwagi i męstwa"
dofinansowany ze środków WFOŚ i GW w Szczecinie

W ramach projektu "Dobre praktyki dla poprawy jakości powietrza" przy współpracy ZUT zorganizowano dwa szkolenia adresowane do
przedstawicieli urzędów gmin i powiatów, szczególnie tych, gdzie zagrożenie gorszą jakością powietrza jest największe, m.in. Szczecina, Polic czy
Świnoujścia oraz przedstawicieli rad osiedli. Łącznie w dwóch spotkaniach wzięło udział 100 osób. Projekt dofinansowany był ze środków Urzędu
marszałkowskiego

konferencja przyrodnicza "Z lasem na Ty" organizowana wraz z ZCDN w Szczecinie. Była przeznaczona dla nauczycieli szkolnych i przedszkolnych oraz
edukatorów z terenu całego województwa, oraz leśników, działaczy ekologicznych i wszystkich mieszkańców zainteresowanych tą tematyką.

Liczne konkursy wojewódzkie: Czas na Las, Prezent dla środowiska przyjaciel lasu, Domki dla owadów, Dary natury leśne skarby, Żyj z przyrodą w
zgodzie, Najaktywniejsze Szkolne Koło LOP

Konferencja dotycząca nawiązania współpracy z RDLP w Szczecinie. W trakcie panelu dyskusyjnego nadleśniczowie z różnych części naszego
województwa i przedstawiciele oddziałów terenowych LOP rozpatrywali możliwości podjęcia wspólnych starań na rzecz środowiska i wiedzy
przyrodniczej wśród społeczeństwa. Spotkanie zakończyło się podpisaniem listu intencyjnego potwierdzającego naszą współpracę.

Projekt „Anty smog w doniczce” wraz z kwiaciarnią Zielona moda mieszkańcy Szczecina mogli sami posadzić rośliny antysmogowe.

W poszczególnych oddziałach terenowych LOP organizowano akcje ekologiczne związane z obchodami : Dnia Ziemi, Światowego Dnia Ochrony
Środowiska, Święta polskiej niezapominajki, Sprzątania świata, oraz Ratujmy kasztanowce
Organizowano wówczas apele, happeningi, konkursy, wystawy, prelekcje oraz warsztatowe zajęcia terenowe, obejmujące swym zasięgiem szerokie
rzesze uczniów, rodziców i angażujące różnorodne środowiska i instytucje

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

1.2. Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej przez
organizację działalności pożytku publicznego

gmina

województwo

kilka gmin

kilka województw

powiat

cały kraj

kilka powiatów

poza granicami kraju

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

Osoby fizyczne

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

15000

Osoby

50

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

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu(-ów) PKD
2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 głównych
rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

Lp.

1.

2.

3.

Sfera działalności pożytku
publicznego

Inicjowanie i podejmowanie
społecznych przedsięwzięć,
pełnienie roli organizatorskiej w
społecznym ruchu na rzecz
ochrony przyrody
Organizacja wycieczek,
konkursów, warsztatów i
prelekcji na tematy związane z
ochroną przyrody i środowiska
dla dzieci i młodzieży w
przedszkolach, szkołach i
„Zielonej klasie”
Podejmowanie działań o
charakterze interwencyjnym,
współdziałanie w zakresie
ujawniania i ścigania
przestępstw przeciwko
środowisku przyrodniczemu

Przedmiot działalności

Numer Kodu (PKD)

Akcje i apele ekologiczne, spotkania, kluby
zainteresowań

94, 99 Z

Konkursy, prelekcje, zajęcia warsztatowe,
wycieczki

85,59B

Skargi i petycje wnoszone do właściwych
organów administracji państwowej

94,99 Z

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

1044,88

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
tak
4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

nie

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności pożytku
publicznego, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu(-ów) PKD 2007
odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat trzech głównych
rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

Lp.

1.

Sfera działalności pożytku
publicznego

Przedmiot działalności

Organizowanie wypoczynku w
Pozaszkolna edukacja ekologiczna w formie
formie kolonii -warsztatów
konkursów, prelekcji, wycieczek, zajęć
ekologicznych dla uczniów szkół
warsztatowych
podstawowych i gimnazjów

Numer Kodu (PKD)

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

79,12 Z

2.

3.

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym
tak
5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

nie
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. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację na temat 3
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

Lp.

numer kodu (PKD)

Przedmiot i opis działalności

1.

2.

3.

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1. Informacja o przychodach organizacji

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

636935,26 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego

420270, 26 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego

216665, 00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej

,

zł

d) Przychody finansowe

,

zł

e) Pozostałe przychody

1500, 00 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
2.2. Ze źródeł publicznych ogółem:

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych
b) ze środków budżetu państwa
w
tym: c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego
d) ze środków państwowych funduszy celowych
2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem:

1044, 88 zł
312267, 38 zł
,

zł

96487, 38 zł
215780, 00 zł
,

zł

106938, 00 zł

a) ze składek członkowskich

w
tym:

99138, 00 zł

b) z darowizn od osób fizycznych

7800, 00 zł

c) z darowizn od osób prawnych

,

zł

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

,

zł

e) ze spadków, zapisów

,

zł

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

,

zł

g) z działalności gospodarczej

,

zł

218185, 00 zł

2.4. Z innych źródeł
3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

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

,

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w
okresie sprawozdawczym ogółem

1044, 88 zł

zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

1

1044, 88 zł

Koszty działalności statutowej

2

,

zł

3

,

zł

4

,

zł

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

1044, 88 zł

Organizacja konkursów i wycieczek

2

,

zł

3

,

zł

4

,

zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem:
a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

Koszty
ogółem:

616180, 24
zł
399485, 46
zł

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

1044, 88 zł
,

zł

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

,

zł

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

,

zł

,

zł

29, 78 zł

d) koszty finansowe
e) koszty administracyjne

,

zł

,

zł

f) pozostałe koszty ogółem

,

zł

,

zł

,

zł

,

zł

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

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku publicznego
w okresie sprawozdawczym
20784, 80 zł

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego
5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego

,

zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej

,

zł

,

zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego
IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym
z podatku dochodowego od osób prawnych

zł

z podatku od nieruchomości
z podatku od czynności cywilnoprawnych
1. Organizacja korzystała z następujących
zwolnień
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych podać dodatkowo kwotę)

z podatku od towarów i usług
z opłaty skarbowej
z opłat sądowych
z innych zwolnień
-> jakich?
x nie korzystała

tak
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.
x nie
własność
użytkowanie wieczyste
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)

najem
użytkowanie
użyczenie
dzierżawa
x nie korzystała

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
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat
lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

4 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. 0,50 w przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12
miesięcy i podzielić przez 12. Wynik wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

3,75 etatów

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

26 osób

(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być
policzona tylko raz)

2. Członkowie
x tak
2.1. Organizacja posiada członków
nie
4319 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego
14 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 fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od
tego, czy są to osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na
podstawie umowy cywilnoprawnej czy przedstawiciele władz organizacji)

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

w
tym:

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

tak
nie

38 osób

8 osób
30 osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30
dni do 6 miesięcy

osób

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

w
tym:

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

osób

b) inne osoby

osób

3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6
miesięcy

osób

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

w
tym:

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

osób

b) inne osoby

osób

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

w
tym:

123885, 38 zł

a) z tytułu umów o pracę

92650, 38 zł

– wynagrodzenie zasadnicze

88450, 38 zł

– nagrody

,

zł

– premie

,

zł

– inne świadczenia

4200, 00 zł

31235, 00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych
2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną
działalnością pożytku publicznego
w
tym:

123885, 38 zł
18820, 00 zł

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego

105065, 38 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego

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

,

zł

,

zł

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

,

zł

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

,

zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)

1564,, 79 zł

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

,

zł

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

,

zł

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

,

zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto)
wypłaconego pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w
pkt 8-10, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz
wynagrodzenia wypłaconego osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

4200, 00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń
wypłacone w ciągu roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę przez 12 (miesięcy) 3. podzielić
przez liczbę członków zarządu)

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa w pkt
1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym
tak
1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych
x nie
2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych

,

zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej w okresie
sprawozdawczym
tak
1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

x nie

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

Lp.

Nazwa zadania

Cel(-e) zadania

Nazwa organu
udzielającego dotacji

Kwota dotacji

1

,

zł

2

,

zł
,

3

zł

4

,

zł

5

,

zł

1

,

zł

2

,

zł

3

,

zł

4

,

zł

5

,

zł

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

tak
x nie

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

Nazwa organu udzielającego dotacji
Lp.

Nazwa zadania

Cel(-e) zadania

Kwota dotacji

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

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

tak
x nie

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

Nazwa
organ
u

Przedmiot zamówienia

Lp.

Kwota

1

,

zł

2

,

zł

3

,

zł

4

,

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

Lp.

Nazwa spółki

REGON

1
2
3
2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

Siedziba spółki

%
udział
ów lub
akcji
w kapi
tale
%
%
%

% udziału w ogólnej
liczbie głosów

%
%
%

1
2
3
3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym
Lp.

Organ kontrolujący

Liczba kontroli

1
2
3
4
4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29
tak
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie
x
nie
obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego
5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Zbyszek Kimel Prezes
Imię i nazwisko osoby upoważnionej
lub imiona i nazwiska osób
Danuta Chodyniecka
upoważnionych do składania
Wiceprezes
oświadczeń woli w imieniu
organizacji

Data wypełnienia sprawozdania
18.02.2019
(dd.mm.rrrr)

