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Data zamieszczenia sprawozdania 2018-07-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina WARKA

Powiat GRÓJECKI

Ulica GOŚNIEWSKA Nr domu 46 Nr lokalu 

Miejscowość WARKA Kod pocztowy 05-660 Poczta WARKA Nr telefonu 504671770

Nr faksu E-mail 
warka@stowarzyszeniewarka
.pl

Strona www http://www.stowarzyszeniewarka.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2005-04-26

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 67296597800000 6. Numer KRS 0000160318

7. Skład organu zarządzającego organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Andrzej Zaręba Prezes Zarządu TAK

Marek Majewski Wiceprezes Zarządu TAK

Anna Przybyszewska Wiceprezes Zarządu TAK

Dorota Lenarczyk Sekretarz Zarządu TAK

Jan Marchocki Skarbnik Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Przemysław Pakulski Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Roma Żak Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Agnieszka Pakulska Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

STOWARZYSZENIE W.A.R.K.A. WIZJA AKTYWNOŚĆ ROZRYWKA KULTURA ALTERNATYWA
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Misją Stowarzyszenia jest dążenie do poprawy życia mieszkańców tj. 
rozwój lokalny poprzez aktywizację społeczności lokalnych. 

Celem Stowarzyszenia jest:
1. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na 
terenach wiejskich i w małych miastach;
2. Inicjowanie i propagowanie działań społecznych w dziedzinie kultury 
(narodowej i europejskiej), sportu, zdrowia, edukacji, ekologii, turystyki i 
wypoczynku;
3. Działania podtrzymujące tradycję narodową oraz tradycję regionalną, 
pielęgnowanie polskości, wzmacnianie tożsamości lokalnej oraz rozwoju 
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
4. Ochrona i popularyzowanie kulturowego dziedzictwa regionu;
5. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
6. Prowadzenie działań na rzecz osób i grup wykluczonych lub  
zagrożonych różnymi formami wykluczenia np.: wykluczenie społeczne 
(bezrobotni, niepełnosprawni, rodziny i dzieci z rodzin ubogich, alkoholicy, 
narkomani); wykluczenie informacyjne; itp. na terenach wiejskich i w 
małych miastach;
7. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub 
finansowo osoby prawne i osoby fizyczne.
8. Upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
9. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
10. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 
współpracy między społeczeństwami;
11. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości;
12. Promocja i organizacja wolontariatu;
13. Działalność charytatywna;
14. Ochrona i promocja zdrowia;
15. Upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa;
16. Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia 
poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską;
17. Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych  celów organizacji.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Współpracę z osobami, instytucjami i organizacjami w zakresie zbierania 
informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinie kultury, sportu, zdrowia, 
edukacji, ekologii, turystyki i wypoczynku;
2. Prowadzenie regionalnych, krajowych i międzynarodowych projektów;
3. Organizowanie festynów kulturalno-rozrywkowych, turystyczno-
krajoznawczych, ekologiczno-edukacyjnych, prozdrowotnych i 
sportowych;
4. Organizowanie warsztatów, szkoleń, kursów, debat, konferencji, 
spotkań;
5. Prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjnej i medialnej;
6. Organizowanie działalności popularyzatorskiej – konferencje, seminaria, 
odczyty;
7. Zadania zlecone przez samorząd terytorialny i organizacje 
współpracujące;
8. Powoływanie komisji o charakterze doradczo-konsultacyjnym.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1. Działaj Lokalnie- Lokalny Konkurs Grantowy 2017
W 2017 roku odbyła się XII edycja Lokalnego Konkursu Grantowego, w którym wybierane i realizowane 
są projekty pobudzające do działania i współpracy małe lokalne społeczności. W konkursie dotację 
otrzymało aż 20 projektów z Gmin: Warka – 6, Jasieniec – 4, Grójec – 4, Goszczyn – 1, Chynów – 5. 
Łączna wartość wsparcia w tym roku osiągnęła aż 81.590,00 zł (dotacje w formie finansowej oraz 
niefinansowej). Mieszkańcy aktywizowali się m.in. poprzez wspólną pracę i zabawę np. przy 
warsztatach malarskich, tanecznych, teatralnych, cyrkowych, kulinarnych, a także przy remoncie i 
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1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

zagospodarowaniu terenu wokół świetlic wiejskich (plac zabaw, boisko) oraz przy cyklicznych 
spotkaniach filmowych i z grami planszowymi. 
2. Lokalny Fundusz Stypendialny W.A.R.K.A.
W czerwcu zakończyła się 6., a jesienią 2017 roku rozpoczęła się 7. edycja Lokalnego Funduszu 
Stypendialnego. W tym roku 15 uczniów klas gimnazjalnych szkół podstawowych i szkół 
ponadgimnazjalnych otrzymało stypendium w wysokości 1500 zł rocznie. Pieniądze trafiły do tych 
potrzebujących, którzy wykazali się talentem, pasjami, dobrymi ocenami oraz zaangażowaniem 
społecznym. Jak co roku młodzież LFS angażowała się w wolontariat oraz zbiórkę środków na przyszłą 
edycję programu – wyrażając w ten sposób swoją wdzięczność i solidarność z kolejnymi stypendystami. 
Zrealizowane w 2017 roku tj. Zbiórka Mikołajkowa oraz zbiórka przy pakowaniu zakupów w Lewiatanie 
zasiliła konto LFS o ponad 4 tys. zł. Lokalny Fundusz Stypendialny W.A.R.K.A. realizowany jest przy 
dofinansowaniu ze środków Fundacji Stefana Batorego i Gminy Warka.
3. Sieć Aktywnych Seniorów z Grójeckiego
Od marca do grudnia trwał projekt, który poprzez wsparcie grup senioralnych pomagał seniorom na 
wyjście z domu, bycie potrzebnym i nadal aktywnym członkiem społeczności lokalnej. Wzięło w nim 
udział łącznie 15 grup takich jak stowarzyszenia, koła i kluby. W ramach działań prawie 400 seniorów 
mogło świętować swoją aktywność podczas Seniorady  w Warce. 30 liderów grup senioralnych uczyło 
się współpracy w ramach 3 Zjazdów dla Sieci Aktywnych Seniorów w Białobrzegach. Liderzy SAS spotkali 
się z Przedstawicielami Ełckiej Rady Seniorów. Odbyła się II Edycja Akcji Miejsce Przyjazne Seniorom, w 
ramach której uhonorowano nowych 14 miejsc. Oddolnymi działaniami grup senioralnych było 8 
Inicjatyw Senioralnych skłaniające członków grup do rozwoju aktywności, urozmaicenia oferty 
spędzania wspólnego czasu, a także integracji. Projekt był dofinansowany środków Rządowego 
Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych, przy udziale wsparcia z Gminy Warka, 
Chynów, Grójec, Jasieniec, Belsk i Błędów.
4. Aktywne Organizacje z Grójeckiego
Celem projektu było wzmocnienie kompetencji i integracja społeczników z powiatu grójeckiego. Odbyły 
się 4 szkolenia, dzięki którym w sumie ok. 20 przedstawicieli  organizacji pozarządowych uczyło się jak 
prowadzić finanse w stowarzyszeniu, jak pisać wnioski i realizować umowy dotacyjne, jak 
współpracować z biznesem. Szkolenia były okazją do wymiany doświadczeń, a w trakcie indywidualnej 
pracy społecznicy ćwiczyli pisanie wniosków dotacyjnych, a najlepsze 3 prace nagrodzone zostały 
talonami na materiały promocyjne o wartości 1000 zł każda w konkursie Inkubator Projektów  . Imprezę 
zakończyło Święto Społeczników Powiatu Grójeckiego, które zgromadziło 150 osób, gdzie organizacje i 
grupy nieformalne przygotowały prezentacje swojej działalności. Projekt realizowany był dzięki 
dofinansowaniu Samorządu Województwa Mazowieckiego w Partnerstwie z Powiatem Grójeckim.
5. Jabłkowa Warka – Owoc Nasze Pasji
Projekt realizowany był w Partnerstwie lokalnym z udziałem w sumie ok. 80 partnerów, a jego celem 
było uczynienie z jabłka powodu do dumy mieszkańców gminy Warka. Zaczął się on jeszcze w 2016 r. od 
Zimowej Odmiany, która na wareckim rynku zgromadziła prawie 1000 mieszkańców, którzy w klimacie 
przedświątecznego jarmarku wzięli udział w dekorowaniu drzewek, kiermaszu, konkursach. W ramach 
projektu powstał turystyczny Szlak Jabłkowy z 19 miejscami na terenie gminy Warka, które łączy miłość 
do Warki i jabłka – można na nim zwiedzać, brać udział w warsztatach, skorzystać z noclegu, odpocząć i 
spróbować pyszności lokalnych z jabłek w ramach m.in. Akcji Jabłko na Widelcu. Na wareckim rynku 
stanęła Skrzynka Kontaktowa – miejsce letnich warsztatów, koncertów, spotkań i odpoczynku 
mieszkańców. Na drogach dojazdowych do Warki pojawiły się symbole regionu w postaci jabłkowych 
murali. Projekt podsumowało Jabłko Fest – Święto Kultury Regionalnej. Dodatkowo w ramach projektu 
udzielono wsparcia dla sadowników, którzy ucierpieli w przymrozkach, odbyły się konkursy jabłkowe. 
We współpracy z Dworkiem na Długiej zorganizowano Jabłkowy Dzień Dziecka i Jabłkowe Lato. A 
Inicjatorzy projektu czerpali inspiracje do rozwoju Jabłkowej Warki w ramach, wzajemnych spotkań na 
Szlaku,  szkoleń, wizyt studyjnych m.in. w Główczycach, Dolinie Baryczy, Berlinie.
Projekt realizowany był ze środków Programu Lokalne Partnerstwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności, Samorządu Województwa Mazowieckiego i Ambasadorów Jabłkowej Warki.
6. Vivat Pułaski – piknik historyczno-kulturalny
Impreza, której celem jest promocja Warki, współpracy polsko-amerykańskiej, postaci Kazimierza 
Pułaskiego i Muzeum odbyła się tradycyjnie w pierwszą niedzielę lipca. Jej elementem była Parada 
Pułaskiego pokaz rekonstrukcji historycznych, pokaz paradny  i koncert Orkiestry Dętej Moderato. 
Imprezę uatrakcyjniła strefa dla dzieci i koncerty muzyki amerykańskiej. Projekt realizowany był przy 
wsparciu finansowym Samorządu Województwa Mazowieckiego i lokalnych partnerów.
7. Klub Poszukiwaczy Skarbów
Projekt zachęcał miłośników odkrywania i lokalnego dziedzictwa do zabawy w poszukiwanie skarbów 
przy pomocy geocachingu i questów oraz interaktywnej gry historycznej „Poznaj Warkę”. W kwietniu 
odbył się „Dzień Poszukiwaczy Przygód”, w ramach którego m.in.  testowane były założone w ramach 
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

4000

50

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

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

(Np. zwierzęta, zabytki)

nie dotyczy

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

wsparcia z Funduszu Grantowego Grupy Żywiec, nowe skrzynki geocachingowe.
Dodatkowe działania i współpraca:
Konferencja naukowa poprowadzona przez Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce
Wizyta Federacji Funduszy Lokalnych w Polsce
Prowadzenie punktu Ambasadora FIO Mazowsze Lokalnie

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 (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także 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

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

Druk: NIW-CRSO 4

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm


4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób w 
wieku emerytalnym

Wspieranie  aktywności  
osób starszych  m.in. 
liderów i grup  
senioralnych.
Szkolenia wzmacniające 
funkcjonowanie w grupie, 
integracja osób starszych, 
organizacja wydarzeń i 
imprez służących 
wymianie doświadczeń 
takich jak Seniorada, 
realizacja  oddolnych  
inicjatyw senioralnych 
przez aktywne grupy, 
uczenie samodzielności, 
skuteczności, współpracy 
z lokalnym otoczeniem, 
aktywizowanie miejsc 
przyjaznych seniorom, 
promowanie współpracy 
lokalnych instytucji, firm i 
organizacji  z osobami 
starszymi.

94.99.Z

działalność na rzecz 
organizacji pozarządowych 
oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3, 
w zakresie określonym w pkt 
1-32.

Wspieranie doradcze, 
szkoleniowe, promocyjne 
oraz poprzez granty. 
Prowadzenie Ośrodka 
Działaj Lokalnie, 
organizacja szkoleń 
wzmacniających 
kompetencje np. dot. 
pozyskiwania dotacji, 
budowania partnerskiej 
współpracy w środowisku 
lokalnym, angażowania 
mieszkańców do działania. 
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
........................

94.99.Z

działalność wspomagająca 
rozwój wspólnot i 
społeczności lokalnych

Prowadzenie Konkursu 
Grantowego Działaj 
Lokalnie. Organizowanie 
we współpracy z 
lokalnymi instytucjami i ze 
środków Polsko-
Amerykańskiej Fundacji 
Wolności konkursu 
dotacyjnego, wybór 
najlepszych projektów i 
ich realizacja na terenie 5 
gmin powiatu grójeckiego 
tj. Grójec, Chynów, 
Jasieniec, Goszczyn i 
Warka. 
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..................................

94.99.Z
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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. 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

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz 
organizacji pozarządowych 
oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3 
ust. 3, w zakresie 
określonym w pkt 1-32.

Organizacja lokalnego 
konkursu grantowego 
Działaj Lokalnie. 
Organizacja wydarzeń 
aktywizujących grupy 
senioralne.....................
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
....................................

94.99.Z

kultura, sztuka, ochrona 
dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego

Promocja lokalnego 
dziedzictwa 
przyrodniczego i 
kulturowego poprzez 
Szlak Jabłkowy. 
Realizacja imprez 
promujących lokalne 
dziedzictwo historyczne 
i kulturowe (Vivat 
Pułaski, Klub 
Poszukiwaczy Skarbów 
itp).................................
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
.........

94.99.Z

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności
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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) 583 918,60 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 298 236,69 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 20 688,88 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) Przychody finansowe 317,33 zł

e) Pozostałe przychody 264 675,70 zł

0,00 zł

167 375,70 zł

97 300,00 zł

0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 138 190,22 zł

0,00 zł

31 613,89 zł

106 576,33 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

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 sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie 
sprawozdawczym, a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 15 909,30 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 264 675,70 zł
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2.4. Z innych źródeł 165 143,38 zł

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 257 267,16 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -32 867,65 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznegoz 0,00 zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 15 909,30 zł

3.3. 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 szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

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 wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 557 624,30 zł 15 909,30 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

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 finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

40 969,53 zł 15 909,30 zł

53 556,53 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

924,41 zł

462 173,83 zł 0,00 zł

1 1. Działaj Lokalnie  - Lokalny Konkurs Grantowy
Wspieranie aktywności lokalnej

3 000,00 zł

2 2. Projekty kulturalne takie jak Vivat Pułaski, Klub Poszukiwaczy Skarbów, Jabłkowa Warka itp 2 000,00 zł

3 3. Inne projekty wymienione w pkt. II.1.1 oraz działalność organizacji na rzecz aktywizacji 
społeczności lokalnych

105 909,30 zł

1 Tęcza 2 918,00 zł

2 Moderato 2 663,40 zł

3 Korzeniówka 2 027,30 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych 3 000,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł
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2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi  na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku 
pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w 
organizacji)

1,0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

1,0 etatów

0,0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0,00 osób fizycznych

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

200 000,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 złz innych zwolnień, jakich: 

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała
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2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego
0,00 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)

0,00 osób
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

0,00 osób

0,00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 113 355,18 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

26 091,14 zł

26 091,14 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 87 264,04 zł

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

113 355,18 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 113 355,18 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
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)

1 195,00 zł

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

0,00 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
(patrz komentarz do punktu 4)

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

0,00 zł

0,00 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

w 
tym:

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

b) inne osoby

0,00 osób

0,00 osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

0,00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0,00 osób

0,00 osóbb) inne osoby
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

2 700,00 zł

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

0,00 zł

12. 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

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. 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

1 Aktywne Organizacje z 
Grójeckiego

Celem projektu było 
wzmocnienie kompetencji i 
integracja społeczników z 
powiatu grójeckiego. Odbyły się 
4 szkolenia, dzięki którym w 
sumie ok. 20 przedstawicieli  
organizacji pozarządowych 
uczyło się jak prowadzić finanse 
w stowarzyszeniu, jak pisać 
wnioski i realizować umowy 
dotacyjne, jak współpracować z 
biznesem. Szkolenia były okazją 
do wymiany doświadczeń, a w 
trakcie indywidualnej pracy 
społecznicy ćwiczyli pisanie 
wniosków dotacyjnych, a 
najlepsze 3 prace nagrodzone 
zostały talonami na ma

Samorząd Województwa 
Mazowieckiego

23 400,00 zł

10. Wysokość najwyższego 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

0,00 zł

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

0,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

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)

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 w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

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)

2 Vivat Pułaski– piknik 
historyczno-kulturalny

Impreza, której celem jest 
promocja Warki, współpracy 
polsko-amerykańskiej, postaci 
Kazimierza Pułaskiego i 
Muzeum odbyła się tradycyjnie 
w pierwszą niedzielę lipca. Jej 
elementem była Parada 
Pułaskiego pokaz rekonstrukcji 
historycznych, pokaz paradny  i 
koncert Orkiestry Dętej 
Moderato. Imprezę 
uatrakcyjniła strefa dla dzieci i 
koncerty muzyki amerykańskiej.

Samorząd Województwa 
Mazowieckiego

12 000,00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Sieć Aktywnych Seniorów z 
Grójeckiego

Celem projektu była 
aktywizacja społeczna osób 
starszych Zadania: Zjazdy dla 
Sieci Aktywnych Seniorów, 
akcja Miejsce Przyjazne 
Seniorom, Seniorada, Inicjatywy 
Senioralne.

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki 
Społecznej

107 334,00 zł
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5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Dorota Lenarczyk/15.07.2018 Data wypełnienia sprawozdania
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