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     Sygnatura  sprawozdania (wypełnia MPiPS) 

 

 

 

    

          

 

Ministerstwo Pracy  
i Polityki Społecznej 

 

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności  
organizacji pożytku publicznego 

 
 

 
 

 

 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 pożytku publicznego 

1. Nazwa organizacji Stowarzyszenie W.A.R.K.A. 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe 

Kraj POLSKA Województwo MAZOWIECKIE Powiat GRÓJECKI 

Gmina WARKA Ulica GOŚNIEWSKA Nr domu 46 Nr lokalu - 

Miejscowość WARKA Kod pocztowy 05-660 Poczta WARKA Nr telefonu 504 671 770 

 Nr faxu (48) 667 21 00  
E-mail 

WARKA@STOWARZYSZENIEWARKA.PL 
Strona www WWW.STOWARZYSZENIEWARKA.PL 

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym 

07.05.2003 

4. Data uzyskania statusu organizacji 
pożytku publicznego 

26.04.2005 

5. Numer REGON 672965978 6. Numer KRS  0000160318 

za rok 2012 
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7. Skład organu zarządzającego organizacji 
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego)  

ANDRZEJ ZARĘBA – PREZES ZARZĄDU 
MAREK MAJEWSKI – WICEPREZES ZARZĄDU 
ANNA PRZYBYSZEWSKA – WICEPREZES ZARZĄDU 
DOROTA LENARCZYK – SEKRETARZ ZARZĄDU 
JAN MARCHOCKI – SKARBNIK ZARZĄDU 

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

PRZEMYSŁAW PAKULSKI – PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 
REWIZYJNEJ 
ROMA ŻAK – CZŁONEK KOMISJI REWIZYJNEJ 
SYLWIA MAKSYM – SEKRETARZ KOMISJI REWIZYJNEJ 

 

 

-  

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. 
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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. 

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) 

 

1. działalności wspomaganie rozwoju wspólnot i 

społeczności lokalnych; 

2. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego; 

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

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym 

1.Opis działalności pożytku publicznego  
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1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację 

1. Działaj Lokalnie – Lokalny Konkurs Grantowy 2012 
 
W ramach Lokalnego Konkursu Grantowego przyznano 18 dotacji na łączna kwotę 72 tys. zł na 

projekty aktywizujące lokalne społeczności na terenie 5 gmin: Chynów, Goszczyn, Grójec, 

Jasieniec i Warka. W działaniach projektowych wzięło udział w sumie ok. 3.700 osób. 

Prowadzone były projekty o różnych tematach, m.in. teatralne, sportowe, związane z folklorem, 

kuchnią i zdrowiem, seniorami osobami niepełnosprawnymi, integrujące społeczność wiejską. 

Projekt dofinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, przez samorządy 

lokalne, przedsiębiorców i osób przekazujących 1% podatku. Projekt wspiera małe 

społeczności zarówno poprzez dotacje jak poprzez wsparcie animacyjne, szkoleniowe i 

promocyjne.  

2. Lokalny Fundusz Stypendialny W.A.R.K.A. 

W ramach Lokalnego Funduszu Stypendialnego przyznano stypendia 25 uczniom ze szkół 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z gminy Warka. Wartość stypendium 150zł przez okres 10 

m-cy roku szkolnego. Poza stypendiami młodzież otrzymała wsparcie w postaci warsztatów, 

spotkań. Stypendyści brali również udział w akcjach mających na celu pozyskanie środków na 

stypendia i Fundusz Małych Grantów. Pomagali w działaniach organizowanych przez 

Stowarzyszenie. Dzięki stypendiom młodzież mogła rozwijać swoje pasje i umiejętności oraz 

wykazać się zaangażowaniem społecznym. Projekt dofinansowany przez Fundację im. S. 

Batorego, lokalny biznes. 

 

3. Powiatowe Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej 

Celem projektu było wsparcie Organizacji Pozarządowych działających dla lokalnych 

społeczności na terenie powiatu grójeckiego. W ramach projektu był wydawany newsletter 

gdzie przekazywana była wiedza dotycząca szkoleń, konkursów oraz innych ważnych tematów 

związanych z bieżącym funkcjonowaniem w organizacjach, udostępnione była również 

biblioteczka pozarządowa tj. poradniki na temat prawie wszystkich aspektów działalności 

organizacji. Elementem wzmacniającym merytorycznie było także doradztwo przy m.in. pisaniu 

wniosków konkursowych oraz szkolenia „Planowanie strategiczne” „Partnerstwo Organizacji 

Pozarządowych Powiatu Grójeckiego”, „Komunikacja” oraz „Współpraca z biznesem”. W 

szkoleniach wzięło w sumie ok. 50 przedstawicieli sektora pozarządowego w powiecie 

grójeckim. W ramach projektu odbyły się konkursy z nagrodami wspierającymi rozwój 

organizacji. Konkurs „Dokąd zmierzamy” na napisanie strategii organizacji oraz Konkurs 

„Razem lepiej” na projekty partnerskie. Elementem zwieńczającym projekt było Święto 

Społeczników Powiatu Grójeckiego – impreza promocyjna z udziałem władz samorządowych, 

organizacji, mediów, gości specjalnych z udziałem ok. 250 osób. Projekt dofinansowany ze 

środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. 

 

4. Komiks historyczny o powstaniu styczniowym 

Tytuł komiksu  „NADZIEJA, MĘSTWO I ŚMIERĆ . Powstańcza wiosna  oddziału Kononowicza”. 

Celem wydania komiksu było wzmocnienie wśród dzieci i młodzieży  w wieku 9-18 lat wiedzy 

na temat ważnych dla Polski wydarzeń historycznych jakim jest m.in. Powstanie Styczniowe i 

jednego z jego bohaterów – Władysław Kononowicza, którego oddziały walczyły w widłach 

Pilicy i Wisły. Wydany komiks buduje wśród mieszkańców powiatu grójeckiego i kozienickiego 

świadomość regionalną i identyfikację z miejscem pochodzenia, promuje wzorce obywatelskie, 

popularyzuje dzieje ojczyste, wzmacnia zainteresowanie młodych osób historią Polski oraz 

promuje zarówno Warkę, powiat grójecki, kozienicki i Mazowsze.  
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5. Warka Aktywnych Młodych 

W 2012 odbyła się pierwsza część zaplanowanego na lata 2012/2013 projektu, którego celem 

była aktywizacja młodzieży z Gminy Warka. W ramach projektu zostały przeprowadzone 2 

dniowe warsztaty metodą dramy dla nauczycieli - miały one na celu rozwój umiejętności 

współpracy z młodzieżą przy działaniach społecznych. W warsztatach wzięło udział 17 osób. 

Zostały przeprowadzone warsztaty umiejętności artystyczno-praktycznych w ramach których 

młodzież przygotowała: stroiki wielkanocne różnego rodzaju, biżuterię, wypieki wielkanocne, 

szkatułki, podstawki, pudełeczka ozdobione metodą decoupagu -  w sumie zostało 

przeprowadzonych ok. 50h warsztatów w których wzięło udział ok.  50 uczniów ze wszystkich 

szkół objętych projektem. Prace wytworzone w ramach warsztatów zostały przekazane 

osobom, które zechciały przekazać darowiznę na fundusze młodzieżowe – Fundusz 

Stypendialny i Fundusz Małych Grantów. Młodzież wzięła udział w wizycie studyjnej w 

Stowarzyszeniu Arka w Radomiu, gdzie młodzież mogła się zainspirować wolontariatem. 

Projekt dofinansowany ze środków Programu V4 organizowanego przez Akademię Rozwoju 

Filantropii w Polsce. 

 

6. Lokalne Produkty Turystyczne – sukcesem Krainy Kwitnących Sadów 

Projekt, którego rezultatem było przybliżenie idei dotyczącej tworzenia produktów 

turystycznych Krainy Kwitnących Sadów w oparciu o lokalne zasoby.  W ramach projektu 

odbyły się 4 szkolenia i w czterech lokalizacjach konsultacje prowadzone przez twórcę wiosek 

tematycznych, innowatora społecznego dr Wacława Idziaka. Projekt prowadzony był na 

obszarze Lokalnej Grupy Działania Kraina Kwitnących Sadów. W ramach zajęć edukacyjnych 

rozważano możliwości stworzenia oferty edukacyjno-turystycznej Krainy Kwitnących Sadów. 

Ponadto odbyła się wizyta studyjna do Żalna i Wielkiego Mędromierza - wiosek tematycznych 

(miodowej i kwiatowej).  W projekcie wzięło udział ok. 80 osób. Projekt dofinansowany z 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Partnerzy projektu: Starostwo 

Powiatowe w Grójcu, Gmina Goszczyn, Gmina Chynów, Gmina Pniewy, Gmina Jasieniec, 

Gmina Belsk Duży, Gmina Błędów, Gmina Grójec. 

 

7. Być aktorem trudna sprawa – nie każdemu biją brawa 

W 2013 r zakończył się projekt, którego celem było stworzenie możliwości dla dzieci z gminy 

Goszczyn możliwości rozwoju poprzez udział w warsztatach teatralnych, wyjazdach do teatru i 

przygotowania spektaklu teatralnego dla miejscowej społeczności. Na początku 2013 roku 

grupa 20 dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej w Sielcu przygotowała sztukę na wesoło, 

którą obejrzało ok. 100 osób. Projekt był dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

 

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku 
publicznego 
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, 
„cały kraj”, „zagranica”) 

 Powiat grójecki 

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku 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 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 
 

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

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym 

1 - - - 

2 - - - 

3 - - - 

4 - - - 

3. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji 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) 

Osoby 
fizyczne 

4000 

Osoby  
prawne 

50  

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) 

1. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności 

lokalnych; 

2. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

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

Kod PKD: 94.99.Z 
Działalność pozostałych organizacji 
członkowskich gdzie indziej nie 
sklasyfikowana 

Kod PKD:   

Kod PKD:  

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego 
 

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

Powiat grójecki 

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

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego  
  

 

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

  
 
 

1. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności 

lokalnych; 

2. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz 

podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie 

określonym w pkt 1-32. 

Kod PKD: 9499Z 
Działalność pozostałych organizacji 
członkowskich gdzie indziej nie 
sklasyfikowana 

Kod PKD:  

Kod PKD:  

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego 
 

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

Powiat grójecki 

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą 

 

 

 

  

5.Opis przedmiotu działalności gospodarczej 
 
(Należy 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 niż 3 rodzaje działalności 
gospodarczej wg klasyfikacji PKD, należy podać informację 
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego 
przedmiotu działalności) 

 

 

Kod PKD:  -  

Kod PKD:  -  

Kod PKD:  -  

6.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej 
 

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

- 

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) 
 

 

     388098,62 zł 

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji 

 1.Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 
63436,15  zł 

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm
http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm
http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm
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2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 
16531,50   zł 

3. Przychody z działalności gospodarczej 
0,00   zł 

4. Przychody z działalności finansowej 
1050,54    zł 

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
28106,85    zł 

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 
225900,00  zł 

  

 
w 
tym: 
 
 

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych 
Zł 

b) ze środków budżetu państwa 
96950,00    zł 

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego 128950,00  zł 

d) z dotacji z funduszy celowych 0,00    zł 

7. Ze źródeł prywatnych ogółem:  
30886,19    zł 

w 
tym: 

a) ze składek członkowskich 0,00    zł 

b) z darowizn od osób fizycznych 
29886,19  zł 

c) z darowizn od osób prawnych 
1000,00 zł 

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest) 
0,00    zł 

e) ze spadków, zapisów 0,00    zł 
f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych) 0,00   zł 

g) z nawiązek sądowych 
0,00    zł 

h) ze świadczeń pieniężnych   0,00    zł 

8. Z innych źródeł 22187,39 zł 

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 0,00   zł 

 w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 0,00    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 
 

 28106,85   zł 
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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 
 

Wspieranie aktywności lokalnej 
7363,94 zł 

2 
 
 

    ,    zł 

3 
 
 

    ,    zł 

4 
 
 

,    zł 

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 

1 Kozietuły 3824,45  zł 

2 Korzeniówka 4444,00  zł 

3 Miejscovi 
   

2815,70   zł 

4 Olimpic 1900,00  zł 

5 Grobice 1876,8 zł 

6 Stypendia 221,6 zł 

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym Koszty ogółem: 

W tym: 
wysokość 
kosztów 

finansowana z 
1% podatku 

dochodowego 
od osób 

fizycznych 

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 331290,45 zł  

w 
tym : 

a)koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego 

313431,21 zł 28106,85 zł 

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego 16531,50    zł 0,00    zł 

c)koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej 0,00    zł 0    zł 

d)koszty administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia, amortyzacja 

1327,74   zł  0,0    zł 

e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 

 0 ,0    zł 0,0    zł 

f)pozostałe koszty ogółem:  0,00    zł  0,0     zł 

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym 

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień 
 
 
 

 

z podatku dochodowego od osób prawnych
 

z opłaty skarbowej
 

z opłat sądowych
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 -> 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) 

 
 

 

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
 

 
 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) 

                                                                     
3        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 1/3 etatów 

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

   
23 osób 

  

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji) 

1. Organizacja ma członków  
 

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

      osób fizycznych 35 
 
      osób prawnych 0 

 
  

3. Zmiana członkostwa w organizacji 
organizacja pozyskała 0 członków 
 
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 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) 

 

 

tak   

tak.  

nie 

nie  korzystała  
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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) 

osób 

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 

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) 

5 osób 

w 
tym: 

a) członkowie organizacji  3 osób 

b) pracownicy organizacji  osób 

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej osób 

d) członkowie organu zarządzającego 
 

osób 

e) inne osoby 
 

 2 osób 

VI.Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym  

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

 

 

        33478,63    zł 
 

  

w 
tym: 

a) z tytułu umów o pracę 33478,63    zł 

 

wynagrodzenie zasadnicze 33473,63      zł 

nagrody 0,0  zł 

premie 0,0  zł 

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód)  0,0  zł 

 b) z tytułu umów cywilnoprawnych 50985,89   zł 

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

84464,52 zł 

w 
tym: 

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 84464,52    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 , 0   zł 

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

2660,95t- 
    zł 
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5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych 
organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia 
oraz umowy cywilnoprawne 

  0,0    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 

 2789,86   zł 

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

 2850,00   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 

2850,00    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) 

    

VII.Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie 
sprawozdawczym 

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych 

 

 

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych  -      zł 

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych -      zł 

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 
 

 

Lp Nazwa zadania Kwota 

1 
Program  „Działaj Lokalnie” w Gminie Jasieniec 

 

6000,00     zł 

2 
Program  „Działaj Lokalnie” w Gminie Chynów 

 

10000,00   zł 

3 

Zagospodarowanie czasu wolnego poprzez aktywizację w ramach Programu „Działaj 

Lokalnie” drogą profilaktyki alkoholowej wśród dzieci i młodzieży z Gminy Warka 

 

8000,00  zł 

4 
Realizacja Lokalnego Programu Stypendialnego szansą na rozwój dzieci i młodzieży, 

zagrożonych problemem alkoholowym  z Gminy Warka 
8000,00   zł 

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 
 

 

tak   

nie   
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Lp Nazwa zadania Kwota 

1 Powiatowe Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej 96950,00    zł 

2  ,    zł 

3  ,    zł 

4  ,    zł 

5  ,    zł 

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

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne 
 
 

 

 
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 
 

 

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki 
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale 

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów  

1   % % 

2   % % 

3   % % 

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem 
 
 

1  

2  

3  

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

 

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący 
Data zakończenia 

kontroli 

1    

nie  
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2    

3    

4    

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 

 
Andrzej Zaręba  

Prezes 
 

Podpis 

 
 
 
 

Data wypełnienia 
sprawozdania 

 
2013-06-26 

 

Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć 

 

 
 

 

 


