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 UROCZYSKO

2. Adres siedziby i dane
kontaktowe

Kraj POLSKA

Województwo PODLASKIE

Powiat BIAŁYSTOK

Gmina SUPRAŚL

Ulica NOWY

Nr domu 56

Nr lokalu -

Miejscowość SUPRAŚL

Kod pocztowy 16-030

Poczta SUPRAŚL

Nr telefonu 85

Nr faxu 85

74 33 089

ŚWIAT

E-mail

UROCZYSKO@UROCZYSKO.PL

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

050653192

Strona www WWW.UROCZYSKO.PL

29.03.2002
17.02.2005
6. Numer KRS

1

0000103694

74 33 089

KOZŁOWSKI MICHAŁ - PREZES
7. Skład organu zarządzającego organizacji
(NaleŜy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji
pełnionej przez poszczególnych członków organu
zarządzającego)

SACHAREWICZ MAREK – WICEPREZES
STOJANOWSKA ANIELA - WICEPREZES
ŁOŚ GRZEGORZ - SKARBNIK
RUDNICKA ALICJA - SEKRETARZ
PIEKARSKA BARBARA - PRZEWODNICZĄCA

8. Skład organu kontroli lub nadzoru
organizacji

STADNIK MARTA - SEKRETARZ

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

PUCIŁOWSKI KAZIMIERZ - CZŁONEK
-

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

CELEM STOWARZYSZENIA JEST:
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 załoŜeń idei zrównowaŜonego
rozwoju,
z
poszanowaniem
róŜnorodności
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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CELE STATUTOWE 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

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

- współpraca z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji
wymiany doświadczeń i wspólnej organizacji działań z zakresu ochrony i
dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego

(NaleŜy opisać sposób realizacji celów statutowych
- współpraca z osobami i instytucjami w zakresie badań i wspierania rozwoju
organizacji na podstawie statutu organizacji)
turystyki i rekreacji
- współpraca z osobami i instytucjami w zakresie badań i wpierania promocji
zdrowej Ŝywności 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 ksiąŜek
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
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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. EKOLOGIA, OCHRONA ZWIERZĄT ORAZ
OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO
2. KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I
DZIEDZICTWA NARODOWEGO
3. PODTRZYMYWANIE I UPOWSZECHNIANIE
TRADYCJI NARODOWEJ, PIELĘGNOWANIE
POLSKOŚCI ORAZ ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ,
OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ

II.Charakterystyka działalności organizacji poŜytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1.Opis działalności poŜytku publicznego
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PRZEPROWADZONO I ZREALIZOWANO:

1. Opis głównych
działań podjętych
przez organizację

W DNIACH 1-09 CZERWCA, STOWARZYSZENIE ZORGANIZOWAŁO XVIII SPOTKANIA Z
NATURA I SZTUKĄ UROCZYSKO 2013, W RAMACH KTÓRYCH ODBYŁY SIĘ
NASTĘPUJĄCE WYDARZENIA:
- KONCERTY: MIĄśSZ, MICHAŁ AUGUSTYNIAK VEL LIMBOSKI, DON NEON I JEGO BOSKI
SZALENIEC, TYMON TYMAŃSKI I TRANSISTORS, śURAWINKI Z OGRODNICZEK, ZESPÓŁ
ZAHADKA, ZESPOŁY DZIECIĘCE I MŁODZIEśOWE, CHÓR SUPRASKI P. JERZEGO
TOMZIKA, CHÓRU CANTAS DEO, ZESPOŁY DRAFT I TRULEJBUS
- WYSTAWY: „IKONOTEKA”OLD VINYL RECORDS ART, POKONKURSOWA WYSTAWA
PRAC PLASTYCZNYCH DZIECI - „GDZIE JEST ZAJĄC SZARAK”, WYSTAWA
FOTOGRAFICZNA „ZAJĄC WCZORAJ I DZIŚ”- WYSTAWA FILATELISTYCZNA „ZAJĄC W
FILATELISTYCE”, WYSTAWA PRAC PRACOWNIKÓW KATEDRY ARCHITEKTURY
MIESZKANIOWEJ WYDZIAŁU ARCHITEKTURY POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ
- WARSZTATY EKOLOGICZNE WARSZTATY EKOLOGICZNE I PREZENTACJA
MATERIAŁÓW POSESYJNYCH„GDZIE SIĘ PODZIAŁ ZAJĄC SZARAK”- PARK
KRAJOBRAZOWY PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ
- POKAZ: „UPCYKLING - NOWE śYCIE STARYCH UBRAŃ” POKAZ MODY ORAZ
PRZEDSTAWIENIE EKOLOGICZNE DZIECI ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W
STUDZIANKACH
- „PLENEROWE NOCNE KINO PRZYRODNICZE” -„CUDZE CHWALIMY– SWEGO NIE
ZNAMY”. PRZEGLĄD FILMÓW PRZYRODNICZYCH „DZIKA POLSKA” I
DOKUMENTALNYCH
SPOTKANIA PODRÓśNICZE „PODRÓśE MAŁE I DUśE”
MARATON SLAJDOWY „SUPRAŚL –BALSTHAL - 20 LAT - TAM I Z POWROTEM”
- ZLOT KUGLARSKI
- NOCNE KINO PRZYRODNICZE” -„CUDZE CHWALIMY – SWEGO NIE ZNAMY” - POKAZ
FILMU „PEJZAś PÓŁNOCNOWSCHODNI” I SPOTKANIE Z REśYSEREM WOJCIECHEM
IWAŃSKIM
W RAMACH FESTIWALU KUCHNI REGIONALNYCH ODBYŁY SIĘ: KONKURS NA BABKĘ I
KISZKĘ ZIEMNIACZANĄ, TURNIEJ NALEWEK PUSZCZAŃSKICH ORAZ KIERMASZ
RĘKODZIEŁA.
PROJEKT „OGÓLNOPOLSKA KAMPANIA WYDRA I ZAJĄC” ZREALIZOWANO:
- PUBLIKACJĘ „GDZIE SIĘ PODZIAŁ ZAJĄC SZARAK”
- ROZSTRZYGNIĘTO KONKURS PLASTYCZNY „ GDZIE JEST ZAJĄC”
- SESJĘ POPULARNO – NAUKOWĄ „GDZIE SIĘ PODZIAŁ ZAJĄC SZARAK”
- WARSZTATY EKOLOGICZNE „PORTRET WYDRY” I „ŚCIGAJĄC ZAJĄCA”
PROJEKT „OGÓLNOPOLSKA KAMPANIA EDUKACYJNA WODA TO śYCIE”
- WYDANO GRĘ PLANSZOWĄ „WODA ŹRÓDŁO śYCIA”
- WYPRODUKOWANO GRĘ KOMPUTEROWĄ „WIEDZA NA EKRANIE – CZYSTA WODA W
KRANIE”
- ZREALIZOWANA WARSZTATY EKOLOGICZNE „CO WIEMY O WODZIE?”
- WARSZTATY TERENOWE „KAJAKOWE FAKULTETY Z WODY”
- WYDANO KOMIKS „H2O”
- WYDANO BROSZURĘ „OCHRONA WÓD I GOSPODARKA WODNA NA OBSZARZE
PÓŁNOCNO WSCHODNIEJ POLSKI” CZ. I
- WYDANO MATERIAŁY INFORMACYJNO – PROMOCYJNE – ZNACZKI METALOWE,
BRELOCZKI DREWNIANE, DŁUGOPISY BIODEGRADOWALNE, TORBY EKOLOGICZNE
- ZREALIZOWANO KONKURS PLASTYCZNY „WZÓR DLA WODY”
- URUCHOMIONO WITRYNĘ INTERNETOWĄ KAMPANII
- ZREALIZOWANO WYSTAWĘ „śYWIOŁ – WODA”

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez
organizację działalności poŜytku
publicznego

WOJEWÓDZTWO

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

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

tak

X nie

2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1
Liczba odbiorców działań
placówki w okresie
sprawozdawczym

Miejscowość/ci, w której/ych
placówka prowadzi działania

Lp Nazwa placówki
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

6300

Osoby
prawne
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4. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej poŜytku publicznego organizacji w okresie
sprawozdawczym
DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA I PROMOCYJNA W ZAKRESIE
EDUKACJI I PROPAGOWANIA ZACHOWAŃ
PROEKOLOGICZNYCH
POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI GDZIE
INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE
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:

9499Z

Kod PKD:

5811Z

Kod PKD:

8559B

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez
organizację nieodpłatnej działalności poŜytku
publicznego
CAŁY KRAJ
(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
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X 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”)

X

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

tak
nie

POŚREDNICTWO W SPRZEDAśY MIEJSCA I CZASU NA CELE
REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH
WYDAWANIE KSIĄśEK

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:

9499Z

Kod PKD:

7312D

Kod PKD:

5811Z

WOJEWÓDZTWO

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

247 531,78 zł

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, 11 zł

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

903, 50 zł
221 139, 14zł

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

34 005, 03zł
182 134,11 zł

c) ze środków budŜetu jednostek samorządu terytorialnego
d) z dotacji z funduszy celowych

5 000, 00 zł
-, -zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem:

4337, 00 zł

a) ze składek członkowskich

00, 00zł

b) z darowizn od osób fizycznych

4337, 00 zł

c) z darowizn od osób prawnych
w
tym:

-, - zł
21 079, 57 zł

4. Przychody z działalności finansowej

w
tym:

221 139,14 zł

-,- zł

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

-, - zł

e) ze spadków, zapisów

-, - zł

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

-, - zł

g) z nawiązek sądowych

-, -zł

h) ze świadczeń pienięŜnych

-, -zł

8. Z innych źródeł

72,46 zł
2. Wynik działalności odpłatnej poŜytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji poŜytku
publicznego w okresie sprawozdawczym
1.Wynik działalności odpłatnej poŜytku publicznego

-, - zł

12 037,06zł

2. Wynik działalności gospodarczej
w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową
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12 037,06zł

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

-, -zł

903 ,50zł

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

Prezentacja dziedzictwa kulturalnego kulinarnego i walorów przyrodniczych okolic Supraśla

2

- , - zł

-

3
4

903,50 zł

- , - zł
-, - 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

-

-, - zł

2

-

-,- zł

3

-

- , - zł

4

-

- , -zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem:
a)koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności poŜytku
publicznego
b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności poŜytku publicznego
c)koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej
w
tym :

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
f)pozostałe koszty ogółem:

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym
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Koszty ogółem:

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

242 473,26 zł

903,50 zł

-,- zł

903,50 zł

-, - zł

- ,- zł

9042,51zł
231 906, 19 zł

-, - zł

-, - zł

-, - zł

1524,56 zł

- , - zł

1. Organizacja korzystała z następujących
zwolnień

X

z podatku dochodowego od osób prawnych
z podatku od nieruchomości

X

z podatku od czynności cywilnoprawnych

X z opłaty skarbowej
z opłat sądowych
z innych zwolnień

-> jakich?____________________________

tak.
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,
X nie
poz. 226)

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

X nie korzystała
V. Personel organizacji poŜytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
2 osób

(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)

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

36 osób

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

X tak
nie

1. Organizacja ma członków

10

0,75 etatów

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

osób fizycznych

40

osób prawnych

0

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

X tak
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:

8 osób

a) członkowie organizacji

3 osób

b) pracownicy organizacji

1 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

- osób

d)członkowie organu zarządzającego

- osób

e) inne osoby

4 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

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

- osób

d) członkowie organu zarządzającego

- osób

e) inne osoby

- osób

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

27814,28zł

a) z tytułu umów o pracę

27814,28zł

wynagrodzenie zasadnicze
w
tym:

77759,28 zł

nagrody

-, -zł

premie

-,-zł

inne świadczenia (np. słuŜbowy telefon, samochód)

-,-zł
49 945,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych
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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:

77 759,28zł

-,- zł

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną poŜytku publicznego

77 554,28 zł

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
10. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(MoŜna podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi
uwagami dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń
w organizacji wówczas naleŜy wpisać te uwagi w
przygotowane pole)

205,0 zł

237,50 zł
-,-zł
2317,85 zł
2 250,00zł
-, -zł
2072,28 zł

-

VII.Informacja o udzielonych przez organizację poŜytku publicznego poŜyczkach pienięŜnych w okresie
sprawozdawczym

tak
1. Organizacja udzielała poŜyczek pienięŜnych

X nie

2. Wysokość udzielonych poŜyczek pienięŜnych

- , - zł

3.Statutowa podstawa przyznania poŜyczek pienięŜnych

-

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

X 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
1

Kwota

Prezentacja dziedzictwa kulturalnego kulinarnego i walorów przyrodniczych okolic Supraśla
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5 000,00 zł

2

-

-,-

zł

3

-

-,-

zł

4

-

-,-

zł

5

-

-,-

zł

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

tak
X nie

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

Lp Nazwa zadania

Kwota

1

-

-, - zł

2

-

-, - zł

3

-

-, - zł

4

-

-, - zł

5

-

-, - zł

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

-

-

-%

-%
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-

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

-

-

-

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie
tak
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 X nie
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji poŜytku
publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)
5. Dodatkowe informacje
(NaleŜy wpisać w poniŜsze pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

-

Sporządził/a
Imię i nazwisko
Funkcja

Podpis

Data wypełnienia
sprawozdania
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Miejsce na pieczęć organizacji o ile
organizacja posiada pieczęć

