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• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
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Data zamieszczenia sprawozdania 2017-07-13

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

Anna Przybyszewska Wiceprezes Zarządu TAK

Marek Majewski Wiceprezes Zarządu TAK

Jan Marchocki Skarbnik TAK

Dorota Lenarczyk Sekretarz 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

Pakulski Przemysław 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.
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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.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Przedstawiamy działania realizowane przez Stowarzyszenie W.A.R.K.A. w 2016 roku:
Działaj Lokalnie – w 2016 roku odbyła się już 11sta edycja Lokalnego Konkursu Grantowego, w którym 
wybierane i realizowane są projekty, pobudzające do działania i współpracy małe miejscowości i 
lokalne społeczności. W konkursie dotację otrzymało 18 projektów, 
Lokalny Fundusz Stypendialny W.A.R.K.A.– W czerwcu zakończyła się 5., a jesienią 2016 roku rozpoczęła 
się 6. edycja Lokalnego Funduszu Stypendialnego. 23 uczniów wareckich szkół gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych otrzymało stypendium w wysokości 1500 zł rocznie. Pieniądze trafiły do tych 
potrzebujących, którzy wykazali się dobrymi ocenami lub pasjami oraz zaangażowaniem społecznym. 
Młodzież LFS nie tylko bierze, ale i daje. Młodzi angażowali się w wolontariat oraz zbierali środki na 
przyszłą edycję programu – wyrażając w ten sposób swoją wdzięczność i solidarność z kolejnymi 
stypendystami. Zrealizowane w 2016 roku tj. Zbiórka Mikołajkowa oraz zbiórka przy pakowaniu 
zakupów w Lewiatanie zasiliła konto LFS o ponad 5 tys. zł. Lokalny Fundusz Stypendialny W.A.R.K.A. 
realizowany jest przy dofinansowaniu ze środków Fundacji Stefana Batorego i Gminy Warka.
Sieć Aktywnych Seniorów z Grójeckiego – od czerwca 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 14 grup takich jak Uniwersytety Trzeciego 
Wieku, koła i kluby seniorów oraz emerytów, w tym aż 7 z gminy Warka. W ramach działań prawie 350 
seniorów mogło świętować swoją aktywność podczas SENIORADY w Warce. Grupy senioralne stały się 
identyfikowalne przez zaprojektowane logotypy oraz koszulki klubowe. Liderzy grup senioralnych uczyli 
się przywództwa, współpracy w ramach Zjazdów dla Sieci Aktywnych Seniorów (prawie 30 liderów grup 
senioralnych) w Białobrzegach. Dzięki inicjatywie Sieci Aktywnych Seniorów uruchomiono Akcję pt. 
Miejsce Przyjazne Seniorom w ramach której uhonorowano 24 miejsca, które troszczą się wyjątkowo o 
osoby starsze. W oddolnych działaniach zaplanowanych przez grupy – spotkaniach, warsztatach, 
imprezach wzięło udział ok. 400 seniorów, a w ramach Konkursu „Nasze Przyjazne Miejsce”, w którym 
5 grup mogło doposażyć swoje miejsce spotkań np. przez zakup nagrzewnicy, oświetlenia, krzeseł i 
stołów. Projekt był dofinansowany środków Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej 
Osób Starszych, przy udziale wsparcia z Gminy Warka, Chynów, Grójec, Jasieniec, Belsk i Błędów.
Sieć Organizacji Pozarządowych Powiatu Grójeckiego. Od sierpnia do grudnia społecznicy z powiatu 
grójeckiego mieli okazję do integracji, wymiany doświadczeń oraz zdobywania kompetencji. Wzięli oni 
udział w 4 szkoleniach, podczas których uczyli się jak planować projekty w partnerstwie, jak mówić o 
działaniach społecznych czy przeprowadzać ewaluację projektu. Dzięki projektowi ok. 20 organizacji 
pozarządowych zawiązało sieć współpracy aby poprzez naukę w działaniu, podjąć się razem planowania 
i  realizacji „Święta Społeczników Powiatu Grójeckiego”. Wydarzenie, które zgromadziło ponad 150 
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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

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

4000

30

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

osób było okazją do prezentacji działalności społecznej ale i wspólnej zabawy społeczników. Partnerem 
projektu był Powiat Grójecki. Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa 
Mazowieckiego.
Festiwal Absurdu. Były to działania w okresie letnim, które wzbogaciły ofertę spędzenia wolnego czasu 
przez dzieci i młodzież w gminie Warka. Twórcy projektu określili projekt jako rodzaj „kulturalnej zupy” 
gdzie wysoka sztuka mieszała się z alternatywą, prześmiewczą formą teatru, malarstwa czy lokalnych 
historycznych wydarzeń. Dlatego wśród działań znalazły się takie wydarzenia jak: „Rekonstrukcja Bitwy 
pod Warką”, „Ministerstwo Dziwnych Kroków”, „Kultura wychodzi na zewnątrz”, „Społeczne 
malowanie z Jackson Pollock’iem”. Projekt zrealizowany został w partnerstwie z Gminną Instytucją 
Kultury „Dworek na Długiej” z dofinansowaniem, ze środków Samorządu Województwa 
Mazowieckiego.

Wyciągamy Trojdena. Okres realizacji od września do grudnia. Celem projektu było przybliżenie 
mieszkańcom Warki i turystom historii związanej z postaciami Książąt Mazowieckich. W ramach 
projektu powstał quest Książę Mazowiecki Trojden I, utworzone zostały 3 skrzynki geocachingowe ze 
skarbami, powstał mural historyczny. Przy okazji istniejących już atrakcji turystycznych i zwiększonego 
przy tych atrakcjach ruchu projekt miał na celu „wyciągnąć i pokazać Książąt Mazowieckich” i z czasem 
dołączyć ich do głównych atrakcji Warki. Projekt zrealizowany w partnerstwie z Gminną Instytucją 
Kultury „Dworek na Długiej” oraz lokalnymi Partnerami (Muzeum im. K. Pułaskiego, PTTK i CeSiR). Przy 
dofinansowaniu ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Jabłkowa Warka – Owoc Naszej Pasji. Z końcem roku ruszył projekt Partnerski którego celem jest  
uczynienie, poprzez zaangażowanie lokalnej społeczności  –  z dobra wspólnego jakim jest JABŁKO w 
Gminie Warka – symbolu regionu ziemi wareckiej. W ramach projektu odbyła się już Zimowa Odmiana 
wareckiego rynku – rodzinne wydarzenie inspirowane jabłkiem – którego śladem na rynku są obecnie 
drzewka udekorowane jabłkami przez lokalne aktywne grupy oraz iluminacja jabłkowa. Rozpoczęły się 
również prace nad Szlakiem Jabłkowym. Istotną wartością projektu jest udział lokalnej społeczności, a 
tego wyrazem jest zaangażowanie w podejmowane dotychczas działania prawie 50 partnerów – 
instytucji, firm, organizacji i grup aktywnych z Gminy Warka. Projekt pozyskał dofinansowanie ze 
środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Inicjatorami projektu wraz ze Stowarzyszeniem 
W.A.R.K.A. są: Stowarzyszenie Kultywator z Bończy, Stowarzyszenie Animator z Lasek, Publiczna Szkoła 
Podstawowa w Konarach. Głównymi partnerami są także Dworek na Długiej i Urząd Miejski w Warce.

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)
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działalność wspomagająca 
rozwój wspólnot i 
społeczności lokalnych

Działalność pozostałych 
organizacji 
członkowskich gdzie 
indziej nie 
sklasyfikowana.
………… …………………… … 
……………… 
…………………………… 
……… ……… 
……………………… …….
……… ………… ……… 
………… ………………… 
………………… ……… 
………… 
………………………… …….
………… ……… 
…………………… ………… 
………………… …… 
……………… 
…………………… ……………. 
……………………………………
……………………………………
……………………………………
…………….
……………………………………
……………………………………
……………………………………
…………….
……………………………………
……………………………………
……………………………………
…………….
……………………………………
……………………………………
……………………………………
…………….
……………………………………
……………………………………
……………………………………
…………….
……………………………………
……………………………………
……………………………………
…………….
……………………………………
……………………………………
……………………………………
…………….
……………………………………
……………………………………
……………………………………
…………….
……………………………………
……………………………………
……………………………………
…………….
……………………………………
……………………………………
……………………………………
…………….
……………………………………
……………………………………

94.99.Z
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
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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. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność wspomagająca 
rozwój wspólnot i 
społeczności lokalnych

Działalność pozostałych 
organizacji 
członkowskich gdzie 
indziej nie 
sklasyfikowana.
………… …………………… … 
……………… 
…………………………… 
……… ……… 
……………………… …….
……… ………… ……… 
………… ………………… 
………………… ……… 
………… 
………………………… …….
………… ……… 
…………………… ………… 
………………… …… 
……………… 
…………………… ……………. 
……………………………………
……………………………………
……………………………………
…………….
……………………………………
……………………………………
……………………………………
…………….
……………………………………
……………………………………
……………………………………
…………….
……………………………………
……………………………………
……………………………………
…………….
……………………………………
……………………………………
……………………………………
…………….
……………………………………
……………………………………
……………………………………
…………….
……………………………………
……………………………………
……………………………………
…………….

94.99.Z

……………………………………
…………….
……………………………………
……………………………………
……………………………………
…………….
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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) 554,438.41 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 239,423.17 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 1,929.70 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 294.34 zł

……………………………………
……………………………………
……………………………………
…………….
……………………………………
……………………………………
……………………………………
…………….
……………………………………
……………………………………
……………………………………
…………….
……………………………………
……………………………………
……………………………………
…………….
……………………………………
……………………………………
……………………………………
…………….

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

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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e) Pozostałe przychody 312,791.20 zł

0.00 zł

132,015.00 zł

90,400.00 zł

10,000.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 227,167.40 zł

0.00 zł

17,089.63 zł

210,077.77 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 94,856.01 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)

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 0.00 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: 403,045.16 zł 0.00 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

41,625.00 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 0.00 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 232,415.00 zł
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 197,798.17 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 1,929.70 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

361,420.16 zł 0.00 zł

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 innych zwolnień, jakich: 

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.)

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

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

0.00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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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)

0.0 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)

0.0 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
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

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

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)

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

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 w 
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
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1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 0.00 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0.00 zł

0.00 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0.00 zł

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

0.00 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0.00 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
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)

0.00 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

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

0.00 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

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

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)

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)

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

1 Program  „Działaj Lokalnie” 
w Gminie Chynów

Aktywizacja społeczności 
lokalnych w Gminie Chynów

Gmina Chynów 10,000.00 zł

2 Działaj Lokalnie w Gminie 
Jasieniec

Aktywizacja społeczności 
lokalnych w gminie Jasieniec

Gmina Jasieniec 6,000.00 zł

3 Stworzenie warunków do 
rozwoju umiejętności oraz 
zdolności dla osób 
pochodzących z rodzin 
zagrożonych wykluczeniem 
społecznym poprzez 
realizację Programu „Działaj 
Lokalnie” na terenie Gminy 
Warka

Aktywizacja społeczności 
lokalnych w szczególności 
zagrożonych wykluczeniem 
społecznym

Gmina Warka 11,500.00 zł

4 Sieć organizacji 
pozarządowych powiatu 
grójeckiego

Wsparcie działalności 
organizacji pozarządowych z 
powiatu grójeckiego

Województwo Mazowieckie 21,000.00 zł

5 Wyciągamy Trojdena Kultywowanie tradycji i historii 
lokalnej

Województwo Mazowieckie 10,000.00 zł

6 Festiwal Absurdu Popularyzacja kultury 
alternatywnej

Województwo Mazowieckie 7,000.00 zł

7 Realizacja Lokalnego 
Funduszu Stypendialnego 
szansą na rozwój dzieci i 
młodzieży, zagrożonych 
problemem alkoholowym z 
Gminy Warka

Wsparcie uzdolnionej młodzieży 
w szczególności z rodzin 
zagrożonych wykluczeniem 
społecznym

Gmina Warka 10,000.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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)

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 - część 
merytoryczna

Andrzej Samborowski - część 
finansowa

Data wypełnienia sprawozdania

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

1 Gmina Warka 2

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

1 Sieć Aktywnych Seniorów z 
Grójeckiego

Aktywizacja społeczna seniorów 
z powiatu grójeckiego

Ministerstwo Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej

132,015.00 zł
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