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Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE "UROCZYSKO"

Kraj          POLSKA Województwo     PODLASKIE Powiat BIAŁOSTOCKI

Gmina SUPRAŚL Ulica NOWY ŚWIAT Nr domu 56 Nr lokalu 

Miejscowość SUPRAŚL Kod pocztowy 16-030 Poczta SUPRAŚL Nr telefonu 857433089

Nr faksu 857433089 E-mail 
uroczysko@uroczysko.pl

Strona www www.uroczysko.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2005-02-17

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 05065319200000 6. Numer KRS 0000103694
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego) KOZŁOWSKI MICHAŁ - PREZES

SACHAREWICZ MARIAN - WICEPREZES
STOJANOWSKA ANIELA - WICEPREZES
ŁOŚ GRZEGORZ - SKARBNIK
RUDNICKA ALICJA - SEKRETARZ

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

PIEKARSKA BARBARA - PRZEWODNICZĄCY
STADNIK MARTA - SEKRETARZ
WOŁKOW WIKTOR- CZŁONEK

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. Organizowanie imprezy przyrodniczo-kulturalnej o nazwie 
Spotkania z Naturą i Sztuką 
"UROCZYSKO", łączącej w sobie zarówno treści artystyczne, jak i 
szeroko pojętej ochrony środowiska regionu, Polski i Europy. 
2. Prowadzenie działalności edukacyjnej i promocyjnej na rzecz 
Supraśla, regionu, kraju, w myśl założeń idei zrównoważonego 
rozwoju, z poszanowaniem różnorodności kulturowej, 
narodowościowej, religijnej i etnicznej tego obszaru w myśl Karty 
Praw Człowieka i Obywatela ONZ. 
3. Kultywowanie tradycji związanej z historią Supraśla i regionu. 
4. Tworzenie warunków i klimatu na rzecz poszanowania walorów 
przyrodniczych obszaru Zielone Płuca Polski oraz wspieranie 
inicjatyw i prowadzenie działań na rzecz ochrony przyrody i kultury 
tego obszaru. 
5. Prowadzenie działalności na rzecz rozwoju gospodarczego, 
społecznego i kulturalnego Supraśla, regionu i kraju. 
6. Prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz 
osób i grup społecznych znajdujących się w trudnych warunkach 
materialnych.
7. Wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek 
organizacyjnych, które podejmują takie działania.
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10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

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

CELE STOWARZYSZENIE REALIZUJE POPRZEZ
a) PKD 94.99.Z – Działalność pozostałych Organizacji 
członkowskich gdzie indziej  niesklasyfikowana
w szczególności:
   - wszechstronne propagowanie idei organizacji Spotkań z Naturą i 
Sztuką Uroczysko
   - współpraca i wzajemna pomoc członków Stowarzyszenia
   - prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia 
poprzez    aktywność kulturową i towarzyską
   - inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów 
Stowarzyszenia

b) PKD 90.04.Z – Działalność obiektów kulturalnych
w szczególności:
   - zapraszanie twórców, artystów, działaczy kultury i sztuki na 
spotkania     połączone z prezentacją ich dorobku artystycznego
   - promowanie walorów Supraśla i regionu poprzez organizację      
seminariów, wystaw, targów, festiwali i innych imprez w kraju i 
zagranicą.

c) PKD 72.19.Z -  Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie 
pozostałych nauk         przyrodniczych i technicznych
w szczególności:
   - zapraszanie ludzi nauki na spotkania połączone z prezentacją 
ich dorobku    naukowego oraz inicjowanie badań naukowych 
   - współpraca z osobami i instytucjami w zakresie zbierania 
informacji     wymiany doświadczeń i wspólnej organizacji działań z 
zakresu ochrony i    dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego
   - współpraca z osobami i instytucjami w zakresie badań i 
wspierania     rozwoju turystyki i rekreacji
   - współpraca z osobami i instytucjami w zakresie badań i 
wpierania     promocji zdrowej żywności i ziołolecznictwa.

d) PKD 91.03.Z – Działalność historycznych miejsc i budynków oraz 
podobnych atrakcji          turystycznych 
w szczególności:
   - współpraca z osobami i instytucjami w zakresie promowania i      
przeprowadzania rewaloryzacji zabytków Podlasia.

e) PKD 88.99. Z – Pozostała pomoc społeczna bez 
zakwaterowania, gdzie indziej     niesklasyfikowana 
w szczególności:
   - działalność charytatywna

f) PKD 58.11.Z – Wydawanie książek
w szczególności:
   - edukacyjnych i promocyjnych z zakresu edukacji i promocji 
ochrony     środowiska.
g) PKD 85.51.Z-Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć 
sportowych i rekreacyjnych 
h) PKD 85.52.Z-Pozaszkolne formy edukacji artystycznej 
i) PKD 85.59.B-Pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej 
niesklasyfikowane

11. Najważniejsze sfery działalności pożytku 
publicznego

(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(Dz. U. z 2010 r. Nr 
234, poz. 1536), zaczynając od najważniejszej)

ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa 
przyrodniczego

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, 
pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej
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II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

PRZEPROWADZONO I ZREALIZOWANO:
W DNIACH 2-6 CZERWCA, STOWARZYSZENIE ZORGANIZOWAŁO XVII 
SPOTKANIA Z NATURA I SZTUKĄ UROCZYSKO 2012, W RAMACH 
KTÓRYCH ODBYŁY SIĘ NASTĘPUJĄCE WYDARZENIA:
- WARSZTATY KULINARNE KUCHNI: ŻYDOWSKIEJ, NIEMIECKIEJ I 
TATARSKIEJ
- WYSTAWY: WYSTAWA FOTOGRAFICZNA „WYDRA -  MÓJ PRZYJACIEL”, 
WYSTAWA FILATELISTYCZNA „WYDRA W FILATELISTYCE”,  WYSTAWA 
"ARCHITEKTONICZNE KONCEPCJE DLA SUPRAŚLA I OKOLIC", 
- KONCERTY: CHÓRU PARAFII EWANGELICKO – AUGSBURSKIEJ 
WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO W WARSZAWIE, ZESPOŁU ZŁODZIEJE 
OKLASKÓW, ŻURAWINEK Z OGRODNICZEK,  JARZĘBINY Z KARAKUL, 
ORKIESTRY DĘTEJ Z ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH W 
BIAŁYMSTOKU, KLEKOCIUKÓW, ZESPOŁU CHANAJKI, FLASH CREEP, 
ILO&FRIENDS, ZAPASKA I DYCHKA, WYSTĘPY CHÓRÓW I 
MŁODZIEŻOWYCH ZESPOŁÓW ROCKOWYCH CHÓR POP GOSPEL 
CANTUS DEO Z CKIR ORAZ ZESPOŁY DZIECIĘCO-MŁODZIEŻOWE PANA 
JANUSZA FIDZIUKIEWICZA Z CKIR
- W RAMACH FESTIWALU KUCHNI REGIONALNYCH ODBYŁY SIĘ: 
KONKURS NA BABKĘ I KISZKĘ ZIEMNIACZANĄ, TURNIEJ NALEWEK 
PUSZCZAŃSKICH ORAZ KIERMASZ RĘKODZIEŁA.
- Z CYKLU PODRÓŻE MAŁE I DUŻE : SPOTKANIE Z GRZEGORZEM  
ŁOSIEM "KILIMANDŻARO"
- W RAMACH UROCZYSKOWEGO NOCNEGO KINA PRZYRODNICZEGO - 
"FILMOWE SPOTKANIA Z WIKTOREM" - PREZENTACJA FILMÓW O 
WIKTORZE WOŁKOWIE: "CZTERY PORY ROKU WIKTORA WOŁKOWA", 
"CAŁY KOSMOS WOŁKOWA" I "POŻERACZ SŁOŃC"

W RAMACH PROJEKTU „OGÓLNOPOLSKA KAMPANIA EDUKACYJNA 
„WYDRA I ZAJĄC””:
- ZORGANIZOWANO WYSTAWY FOTOGRAFICZNE „WYDRA-MÓJ 
PRZYJACIEL” I „ZAJĄC WCZORAJ I DZIŚ”  ORAZ FILATELISTYCZNE: 
„WYDRA W FILATELISTYCE” I „ZAJĄC W FILATELISTYCE”
- WYPRODUKOWANO GRĘ PLANSZOWĄ „TROPIĄC ZAJĄCA” -  NAKŁAD 
700 EGZ.
- ROZPOCZĘTO COMIESIĘCZNE WARSZTATY „PORTRET WYDRY” I 
„ŚCIGAJĄC ZAJĄCA” 
- WYDANO PUBLIKACJĘ: WYDRA – MÓJ PRZYJACIEL” (NAKŁAD 100 EGZ.) 
ORAZ BROSZURY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – „Z WYDRĄ NA TY” I „W 
POSZUKIWANIU ZAJĄCA” (PO 500 EGZ.) DODATKOWO ROZPOCZĘTO 
PRZYGOTOWANIA DO WYDANIA PUBLIKACJI „GDZIE SIĘ PODZIAŁ ZAJĄC 
SZARAK?”
- WYDANO 600 SZT KOSZULEK Z NADRUKIEM, 500 SZT PUZZLI Z 
ZAJĄCEM I 500 SZT PUZZLI Z WYDRĄ, WYKONANO 700 SZT ZNACZKÓW 
METALOWYCH Z WIZERUNKIEM WYDRY I 700 SZT ZNACZKÓW 
METALOWYCH  Z WIZERUNKIEM ZAJĄCA
- PRZEPROWADZONO KONKURS MULTIMEDIALNY „WYDRA”
- PRZEPROWADZONO JEDNODNIOWE SEMINARIUM NAUKOWE „WYDRA – 
MÓJ PRZYJACIEL” W CENTRUM KULTURY I REKREACJI W SUPRAŚLU.
- UAKTUALNIANO STRONĘ INTERNETOWĄ KAMPANII, 

W RAMACH PROJEKTU „OPIEKUNKA DZIECIĘCA DOMOWA JAKO 
PROFESJONALNY PRACOWNIK PO 50 ROKU ŻYCIA”
- REKRUTOWANO OSOBY CHĘTNE DO UDZIAŁU W SZKOLENIU,
- PRZEPROWADZONO SZKOLENIA Z ZAKRESU PROFESJONALNEJ OPIEKI 
NAD DZIECKIEM W CHOROSZCZY, BIAŁYMSTOKU, ŁAPACH, 
ZABŁUDOWIE, SUPRAŚLU, HAJNÓWCE (2 SZKOLENIA) I W SEJNACH
-UAKTUALNIANO  PODSTRONĘ DOTYCZĄCĄ PROJEKTU, NA STRONIE 
INTERNETOWEJ STOWARZYSZENIA.
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2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację 
działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, 
„zagranica”)

województwo

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku 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 opiekuńczo-wychowawcze określone w 
przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki 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

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

Liczba odbiorców działań organizacji

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

6500

11

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

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

1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego
(Należy 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 niż 3 rodzaje 
działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności)

DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA I PROMOCYJNA W ZAKRESIE 
EDUKACJI I PROPAGOWANIA ZACHOWAŃ 
PROEKOLOGICZNYCH
POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI GDZIE 
INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 94 99 Z

58 11 Z

85 59 B

Lp Nazwa placówki Miejscowość/ci, w której/ych 
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym
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2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

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

cały kraj

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

2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku 
publicznego

(Należy 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 niż 3 rodzaje 
działalności odpłatnej, należy 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 pożytku 
publicznego

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

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA I CZASU NA 
CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH 
WYDAWANIE KSIĄŻEK

Kod PKD:

Kod PKD:

94 99 Z

73 12 D
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5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej

(Należy 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 niż 3 rodzaje 
działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności)

Kod PKD: 58 11 Z

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej

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

województwo

III.Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników / zysków 
i strat) 348,846.10 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 317,171.19 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 26,006.53 zł

4. Przychody z działalności finansowej 0.58 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 1,566.20 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 317,171.19 zł

135,654.98 zł

170,966.21 zł

10,550.00 zł

0.00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 4,100.00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) z dotacji z funduszy celowych

Druk: MPiPS 7
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0.00 zł

4,100.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

8. Z innych źródeł 1.60 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

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

g) z nawiązek sądowych

h) ze świadczeń pieniężnych

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 10,318.75 zł

                w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 10,318.75 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 0.00 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 1,566.20 zł

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 OGÓLNOPOLSKA KAMPANIA EDUKACYJNA "WYDRA I ZAJĄC" 1,566.20 zł
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4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez 
podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała 
najwięcej środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 338,029.25 zł 1,566.20 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

w tym :

a)koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

c)koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d)koszty administracyjne, w tym: zużycie 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

f)pozostałe koszty ogółem:

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

15,687.78 zł

322,237.70 zł 1,566.20 zł

0.00 zł 0.00 zł

103.77 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki 
publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności 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)
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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 umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub 
użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości 
następujące prawo:

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1. 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)

2.0 osób

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)

1.5 etatów

45.0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

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

0.00 osób prawnych

organizacja pozyskała 0 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 0 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

1. Organi`zacja 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)

8.00 osób

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)
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w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

3.00 osób

1.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 4.00 osób

0.00 osób

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
dłuższy niż 30 dni

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

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 108,713.00 zł

w 
tym:

a) z tytułu umów o pracę

wynagrodzenie zasadnicze

34,365.95 zł

34,365.95 zł

nagrody

premie

0.00 zł

0.00 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 74,347.05 zł

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

108,713.00 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 108,713.00 zł

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

0.00 zł

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

50.00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

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

2,863.82 zł
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VII.Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie 
sprawozdawczym

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

300.00 zł

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

0.00 zł

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

2,246.99 zł

10. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń

(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami 
dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji 
wówczas należy wpisać te uwagi w przygotowane pole)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych -

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego

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

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

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

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

IX.Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego zamówień publicznych w okresie 
sprawozdawczym

Lp Nazwa zadania Kwota

1 W SUPRASKIM GARNCU - PREZENTACJA DZIEDZICTWA KULTURALNEGO I 
KULINARNEGO MIASTA SUPRAŚL

10,550.00 zł

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa zadania Kwota
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X.Informacje uzupełniające

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z 
dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) 
lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku 
badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 
2852)

5. Dodatkowe informacje

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

Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli
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