
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2021

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2022-09-30

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina WARKA

Powiat GRÓJECKI

Ulica UL. WARSZAWSKA Nr domu 45 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

2003-05-07

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

Jan Marchocki Skarbnik TAK

Dorota Kołakowska Sekretarz 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 TAK

Agnieszka Pakulska Członek Komisji TAK

Roma Żak Członek Komisji 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)

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

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

W 2021 roku Stowarzyszenie W.A.R.K.A. realizowało następujące projekty:
1. Program Działaj Lokalnie - Konkurs grantowy na terenie 5 gmin powiatu grójeckiego
2. Środki ochrony osobistej dla mieszkańców gminy Warka - przekazanie maseczek - ochrona przed  COVID
3. Warka moje miejsce na ziemi - 700 drzew na 700lecie Warki - akcja sadzenie drzew w związku z jubileuszem 700 lecia Warki
4. Szkolenia komunikacji on-line dla seniorów z grójeckiego - szkolenia z narzędzi on-line na telefonie dla seniorów z powiatu 
grójeckiego
5. Dobra wola drugiego seniora - rozwój wolontariatu towarzyszącego wśród osób starszych na terenie powiatu grójeckiego
6. Działaj Lokalnie i Ekologicznie - konkurs grantowy na projekty ekologiczne
7. Działam ekologicznie w grójeckim - przewodnik, szkolenia i konkurs na inicjatywy ekologiczne 
8. Największy Sad Europy - rozwój partnerstwa Jabłkowa Warka - konkurs "Jabłko na Widelcu" wraz z wydaniem promocyjnych 
publikacji
9. Seniorzy na medal - spotkanie dla seniorów z Sieci Aktywnych Seniorów z gminy Warka w związku z podsumowaniem 700 
lecia Warki
10 Sieć Aktywnych Seniorów z powiatu grójeckiego - szkolenia, Zjazdy Sieci Aktywnych Seniorów
11. Szlak Jabłkowy w Największym Sadzie Europy - unikatowe atrakcje Mazowsza - rozwój Szlaku, wydanie materiałów 
promocyjnych i oznaczeń szlaku, edukacja członków 
12. Zakup wyposażenie dla aktywnych KGW z grójeckiego - zakup namiotu na imprezy integracyjne dla KGW z grójeckieg
13. Vivat Pułaski - piknik historyczno-kulturalny - organizacja pikniku w oparciu o postać Kazimierza Pułaskiego
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2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

nie dotyczy

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

3500

30

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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. Jeżeli 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

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność wspomagająca rozwój 
wspólnot i społeczności lokalnych

Realizacja projektów finansowanych ze źródeł 
publicznych i prywatnych, przekazywanie 
darowizn na realizacja lokalnych inicjatyw. 
Utrzymywanie partnerstwa Szlaku Jabłkowego w 
Największym Sadzie Europy, Sieci Aktywnych 
Seniorów Powiatu Grójeckiego, Sieci 
Społeczników Powiatu Grójeckiego, Sieci KGW z 
powiatu grójeckiego, realizacja Programu Działaj 
Lokalnie majacego na celu aktywizację lokalnych 
społeczności, współpraca z instytucjami i 
organizacjami na terenie powiatu grójeckiego, 
promowanie aktywności społecznej

94.99.Z 36 200,00 zł

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, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 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 zysków i strat) 497 031,68 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 452 937,68 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 44 094,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1
działalność wspomagająca 
rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnych

Organizacja akcji, konkursów i wydarzeń 
mających na celu pobudzenie do 
aktywności mieszkańców powiatu 
grójeckiego. W tym:
1. Organizacja Konkursów Działaj Lokalnie - 
współpraca z samorządami gmin Chynów, 
Grójec oraz samorządem powiatu 
grójeckiego
2. Prezentacje Szlaku Jabłkowego dla 
partnerów Jabłkowej Warki
3. Organizacja pikniku historyczno-
kulturalnego Vivat Pułaski we współpracy z 
Muzeum im. K. Pułaskiego i lokalnymi 
instytucjami
4. Organizacja wizyty dla seniorów z 
Grodziska Mazowieckiego
5. Organizacja konkursu na Inicjatywy 
Lokalne dla społeczności z powiatu 
grójeckiego

94.99.Z 0,00 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. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 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

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
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38 872,40 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 256 172,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 87 654,00 zł

2.4. Z innych źródeł 114 333,28 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

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

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 36 200,02 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących 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 poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 576 865,81 zł 36 200,02 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów finansowana 

z 1% podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

1 Wsparcie aktywnych społeczności lokalnych w realizacji działań aktywizujących 36 200,02 zł

1 cel szczegółowy związane z realizacją działań aktywizacyjnych przez społeczności lokalne 24 472,08 zł

w 
tym:

0,00 zł

87 922,00 zł

113 250,00 zł

55 000,00 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

w 
tym:

0,00 zł

8 600,00 zł

79 054,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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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 -86 014,73 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 6 564,60 zł

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

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

538 952,41 zł 36 200,02 zł

37 529,40 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

384,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 4 000,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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

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.
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1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

2 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. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

1,21 etatów

21 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

19 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0 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 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 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 153 023,71 zł

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

153 023,71 zł

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

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) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

2 971,06 zł

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

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

444,59 zł

0 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) 

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 osób

w 
tym:

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

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

47 434,30 zł

47 434,30 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 105 589,41 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 3 016,73 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 150 006,98 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

4 200,00 zł

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

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

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 ORGANIZACJA LOKALNEGO 
KONKURSU GRANTOWEGO 
"Program "Działaj Lokalnie w 
Gminie Chynów

aktywizacja lokalnych 
społęczności

Gmina Chynów 10 000,00 zł

2 Środki ochrony osobistej dla 
mieszkańców gminy Warka

Ochrona przed Covid Samorząd Województwa 
Mazowieckiego

14 600,00 zł

3 Dobra wola drugiego seniora Rozwój wolontariatu 
towarzyszącego osób starszych

Samorząd Województwa 
Mazowieckiego

30 000,00 zł

4 Działam ekologicznie w 
grójeckim

Edukacja ekologiczna Samorząd Województwa 
Maozwieckiego

15 000,00 zł

5 Lokalny Konkurs Grantowy - 
Program "Działaj Lokalnie" w 
Gminie Jasieniec

Aktywizacja lokalnych 
społeczności

Gmina Jasienie 6 000,00 zł

6 Przeciwdziałanie 
uzależnieniom i patologiom 
społecznym - Wareccy 
seniorzy na medal

Aktywizacja seniorów z gminy 
Warka

Gmina Warka 3 650,00 zł

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

3 379,52 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 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 lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w 
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

7 Przeciwdziałanie 
uzależnieniom i patologiom 
społecznym, - poprzez 
realizację programu wsparcia 
umożliwiającego aktywizację 
lokalnych społeczności

aktywizacja lokalnych 
społeczności

Gmina Warka 10 000,00 zł

8 Sieć Aktywnych NGO 
Powiatu Grójeckiego

aktywizacja lokalnych 
społeczności

Samorząd Województwa 
Mazowieckiego

26 000,00 zł

9 Szlak Jabłkowy w 
Największym Sadzie Europy - 
unikatowe atrakcje 
Mazowsza

rozwój Szlaku Jabłkowego Samorząd Województwa 
Mazowieckiego

28 000,00 zł

10 Zakup wyposażenia dla 
Aktywnych KGW z 
grójeckiego

wsparcie KGW z grójeckiego Samorząd Województwa 
Mazowieckiego

5 000,00 zł

11 Piknik historyczno-kulturalny 
VIVAT PUŁASKI! VIVAT 
WARKA!

promocja Warki i postaci 
Kazimierza Pułaskiego

Samorząd Województwa 
Mazowieckiego

20 000,00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON 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 SAS - Sieć Aktywnych 
Seniorów z grójeckiego

aktywizacja seniorów z powiatu 
grójeckiego

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki 
Społecznej

87 922,00 zł
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5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

nie dotyczy

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Andrzej Zaręba - Prezes
Dorota Kołakowska - Sekretarz Data wypełnienia sprawozdania 2022-09-30
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