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• 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 2019-07-01

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     PODKARPACKIE

Gmina ZALESZANY

Powiat STALOWOWOLSKI

Ulica Nr domu 97 Nr lokalu 

Miejscowość ZBYDNIÓW Kod pocztowy 37-416 Poczta ZALESZANY Nr telefonu 607560016

Nr faksu E-mail fundacjasmk@gmail.com Strona www www.fundacjasmk.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2015-11-30

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 18078937300000 6. Numer KRS 0000402564

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

STANISŁAW BASKA PREZES ZARZĄDU TAK

ROBERT BĄK WICEPREZES ZARZĄDU TAK

SYLWESTER IDEC CZŁONEK ZARZĄDU TAK

TOMASZ PRUŚ CZŁONEK ZARZĄDU TAK

DAMIAN ZAKRZEWSKI CZŁONEK 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)

FUNDACJA FUNDUSZ LOKALNY SMK
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1) wsparcie wspólnot lokalnych w rozwoju społecznym i ekonomicznym,
2) wzmacnianie współuczestnictwa i roli mieszkańców oraz organizacji 
formalnych i nieformalnych skupiających mieszkańców, w tym zwłaszcza 
młodzieży, w lokalnych społecznościach, wspólnotach, instytucjach 
samorządowych, wpływających na urzeczywistnianie idei solidarności 
społecznej i pomocniczości państwa,
3) budowanie i zwiększanie potencjału instytucjonalnego i społecznego 
instytucji działających na rzecz lokalnych wspólnot i młodzieży,
4) działania animacyjne i wspierające na rzecz dzieci,
5) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu wśród młodzieży,
6) promowanie idei wolontariatu, samopomocy i współodpowiedzialności 
za rozwój społeczny, edukacyjny i zawodowy,
7) wdrażanie, wspieranie oraz wzmacnianie innowacyjnych projektów, 
przedsięwzięć i metod animacji społecznej wpływających na rozwój 
społeczny i gospodarczy lokalnych wspólnot,
8) podejmowanie akcji i działań pomocowych, charytatywnych, 
doradczych i szkoleniowych dla osób, instytucji i grup społecznych, które 
wymagają wsparcia ze względu na zagrożenie marginalizacją.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Beata Kaczmarzyk Przewodnicząca Rady 
Fundacji

TAK

Damian Laskowski Wiceprzewodniczący 
Rady Fundacji

TAK

Witold Stefaniak członek RF NIE

Genowefa Samołyk członkini RF TAK

Piotr Pastuła członek RN TAK

Ryszard Nowocień członek RF TAK

Marcin Flis członek RF TAK
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1) animacja aktywności społecznej i edukacyjnej oraz promocja postaw 
przedsiębiorczych wśród mieszkańców, w tym szczególnie młodzieży;
2) promowanie i wdrażanie lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na 
stwarzanie szans i warunków dla samorealizacji się młodzieży w ich 
lokalnym środowisku;
3) pomoc materialną i finansową dla młodzieży znajdującej się w trudnej 
sytuacji ekonomicznej,
4) wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego;
5) rozwijanie form współpracy w tym budowanie partnerstw;
6) upowszechnianie i popularyzacja idei społeczeństwa obywatelskiego, 
promocji wolontariatu, kreowaniu samorządności i zaradności lokalnych 
wspólnot;
7) wzmacnianie zdolności planowania strategicznego w instytucjach 
samorządowych i społecznościach lokalnych;
8) wzmacnianie potencjału obywateli i grup społecznych do aktywnego 
uczestnictwa i realizacji polityki społecznej ukierunkowanej na młodzież;
9) organizowanie kampanii informacyjno – promocyjnych w obszarze 
polityki społecznej;
10) podejmowanie działań na rzecz młodzieży marginalizowanej lub 
zagrożonej marginalizacją;
11) wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym przedsiębiorczości 
uruchamianej przez młodzież;
12) prowadzenie działalności edukacyjnej i oświatowej, w tym edukacji 
dorosłych w zakresie animacji i pracy z młodzieżą;
13) doradztwo i szkolenia w zakresie zarządzania dla organizacji, liderów, 
pracowników pracujących dla i z młodzieżą;
14) udzielanie pomocy, doradztwa i wsparcia osobom, instytucjom i 
organizacjom działającym na rzecz lokalnych wspólnot oraz młodzieży;
15) tworzenie i wspomaganie instytucji rynku pracy oraz pomocy i 
integracji społecznej związanej z młodzieżą;
16) zbieranie, gromadzenie i prowadzenie środków kapitału wieczystego;
17) prowadzenie badań, projektów rozwojowych, analiz i innych ekspertyz 
służących rozpoznawaniu potrzeb, wdrażaniu innowacyjnych, 
pilotażowych projektów związanych z lokalnymi społecznościami, w tym 
dotyczących młodzieży;
18) gromadzenie danych i informacji oraz prowadzenie badań w zakresie 
działalności fundacji, a także upowszechnianie wniosków i wyników z tych 
badań.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Główne projekty i zadania wdrażane były w ramach programów Fundacji:
- Lokalne inicjatywy;
- Młodzi gniewni;
-Prawo dla obywateli;
- Lokalne partnerstwa.
W ramach ww. programów podjęto się realizacji następujących projektów: 
1. Ośrodek Działaj Lokalnie 
2. Podkarpackie Inicjatywy  Lokalne 18-19
3. Lokalne inicjatywy - konkurs
4. Regionalny Konkurs Grantowy „RS”
5. Konferencja „Równać Szanse” Lublin
6. Program Stypendiów Pomostowych
7. Wygraj w tysiąca
8. Punkt porad obywatelskich
9. Kampania 1%
10. E-Zaleszany
11. Kluby seniora w Zaleszanach
12. Napędzani Wisłą 
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13. 100 lat Niepodległej

Główne efekty:
1. Ośrodek Działaj Lokalnie 
• Liczba organizacji realizujących inicjatywy - 17
• Liczba liderów (członków organizacji i grup nieformalnych) uczestniczących w animacji lokalnej aktywności - 227
• Liczba wolontariuszy zaangażowanych do realizacji inicjatyw (stałych i jednorazowych) - 238
• Liczba partnerów zaangażowanych do realizacji inicjatyw - 115
• Liczba beneficjentów inicjatyw - 3461
• Dotacja - 71850
• Dodatkowy wkład własny zaangażowany do realizacji inicjatyw finansowy - 23147,13
• Dodatkowy wkład własny zaangażowany do realizacji inicjatyw niefinansowy - 127019,39
• Łączna wartość zrealizowanych inicjatyw - 222004,91
• Liczba informacji o inicjatywach - 1775
2. Podkarpackie Inicjatywy  Lokalne 18-19
• 4 partnerów
• dwuletni projekt o wartości blisko 1 mln PLN
• prawie 80 dotacji przyznanych w 2018 r. 
3. Lokalne inicjatywy - konkurs
• Własne
• ARFwP • 4 wyróżnione organizacje, 2500 PLN w nagrodach od naszej Fundacji 

4. Regionalny Konkurs Grantowy „RS”
• 4 serwisy dla ponad 5 tys. adresów
• 23 szkolenia i spotkania informacyjne
• Małopolska (2 spotkania dla ok. 40 uczestników); świętokrzyskie (4 dla ok. 60); lubelskie (7 dla ok. 60 osób); podkarpackie (10 
dla ok. 100 osób)
• 2 informacje do ok. 100 osób/instytucji
Efekt
• Nadesłane aplikacje 83 
• Przyznane dotacje 34 

5. Konferencja „Równać Szanse” Lublin
Uczestnicy:
Młodzi - 49
Dorośli - 141
Partnerzy: 5 

6. Program Stypendiów Pomostowych
• 2 przyznane stypendia w kwocie łącznej 10000 PLN z grupami sponsorskimi z terenu gminy Dwikozy i Zaleszany 

7. Wygraj w tysiąca
Doradztwo dla 3 grup nieformalnych

8. Punkt porad obywatelskich
Na bieżąco, około 15 organizacji (osób) skorzystało ze wsparcia. 

9. Kampania 1%
12466,60 PLN złotych zebranych wraz z 7 organizacjami 

10. E-Zaleszany
• 5 grupy szkoleniowe
• 60 przeszkolone osoby
• 160 godzin pracy trenerów-informatyków

11. Kluby seniora w Zaleszanach
• 80 osób z grupy wiekowej 60+, w tym 20 osób niepełnosprawnych (wskazujących na niepełnosprawność);
• 20 młodzieżowych wolontariuszy;
• 2 specjalistów ds. prowadzenia i animacji w Gminnym Klubie Seniora. Zatrudnione osoby wykazały adekwatne doświadczenie i 
wykształcenie dla osoby prowadzącej klub;
• 2 kluby
• 187 spotkań, w tym spotkania ze specjalistami np. florysta, diabetyk, prawnik, fizjoterapeuta, wizażystka, specjalista ds. 

Druk: NIW-CRSO 4



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

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

ochrona zasobów przyrodniczych i historycznych Wisły

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

5000000

5000

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

florystyki
• Łączna liczba godzin zajęć dedykowanych dla seniorów wyniosła 657 godzin. Były to zajęcia sportowo-rekreacyjne, manualne, 
edukacyjne, kulturalno-oświatowe, aktywizujące społecznie.

12. Napędzani Wisłą 
• Takie akcje jak: wiosenne i jesienne sprzątanie Wisły, ogólnopolska Gala Orderu Rzeki Wisły, Wyprawa Warszawska na Godzinę 
„W”, Rejs Niepodległości Sandomierz - Baranów Sand.- Sandomierz, Regaty „Kłudzie” i inne lokalne wydarzenia. Udział w 
partnerstwie 8 jednostek, udział w akcjach „Napędzanych..” ok. 500 osób.

13. 100 lat Niepodległej
• Zainicjowanie akcji „NGO dla Niepodległej”, własny konkurs pn: „100 lat Niepodległej. Historia. Ludzie. Przyszłość.”, ścieżka 
tematyczna w programie „Działaj lokalnie”, udział w wydarzeniach rocznicowych innych instytucji.

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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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

Wsparcie doradcze, edukacyjne, animacyjne dla 
liderów i społeczności lokalnych. Zrealizowane 
działania to m.in.:
1. Ośrodek Działaj Lokalnie w ramach którego 
osiągnięto:
• Liczba organizacji realizujących inicjatywy - 17
• Liczba liderów (członków organizacji i grup 
nieformalnych) uczestniczących w animacji 
lokalnej aktywności - 227
• Liczba wolontariuszy zaangażowanych do 
realizacji inicjatyw (stałych i jednorazowych) - 
238
• Liczba partnerów zaangażowanych do realizacji 
inicjatyw - 115
• Liczba beneficjentów inicjatyw - 3461
• Dotacja - 71850
• Dodatkowy wkład własny zaangażowany do 
realizacji inicjatyw finansowy - 23147,13
• Dodatkowy wkład własny zaangażowany do 
realizacji inicjatyw niefinansowy - 127019,39
• Łączna wartość zrealizowanych inicjatyw - 
222004,91
• Liczba informacji o inicjatywach - 1775
2. Podkarpackie Inicjatywy  Lokalne 18-19 w 
ramach którego osiągnięto: 
• 4 partnerów
• dwuletni projekt o wartości blisko 1 mln PLN
• prawie 80 dotacji przyznanych w 2018 r. 
3. Lokalne inicjatywy - 4 wyróżnione organizacje, 
2500 PLN w nagrodach od naszej Fundacji 
Młodzi gniewni w ramach którego zrealizowano:
1) RKG „RS” 
• 4 serwisy dla ponad 5 tys. adresów
• 23 szkolenia i spotkania informacyjne
• Małopolska (2 spotkania dla ok. 40 
uczestników); świętokrzyskie (4 dla ok. 60); 
lubelskie (7 dla ok. 60 osób); podkarpackie (10 
dla ok. 100 osób)
• 30 dotacji

94.99.Z 12 466,60 zł
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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) 408 321,19 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 355 902,00 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 21 637,09 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 326,44 zł

e) pozostałe przychody 30 455,66 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 na rzecz integracji 
europejskiej oraz rozwijanie 
kontaktów i współpracy między 
społeczeństwami

Promocja i wsparcie dla działań liderów i 
organizacji wdrażanych w partnerstwie i 
współpracy międzysektorowej. Działania 
koncentrowały się wokół partnerstwa 
"Napędzani Wisłą", w ramach którego 
zrealizowano takie akcje jak: Takie akcje jak: 
wiosenne i jesienne sprzątanie Wisły, 
ogólnopolska Gala Orderu Rzeki Wisły, 
Wyprawa Warszawska na Godzinę „W”, Rejs 
Niepodległości Sandomierz - Baranów 
Sand.- Sandomierz, Regaty „Kłudzie” i inne 
lokalne wydarzenia. Udział w partnerstwie 
8 jednostek, udział w akcjach 
„Napędzanych..” ok. 500 osób, 
zainicjowanie akcji „NGO dla Niepodległej”, 
własny konkurs pn: „100 lat Niepodległej. 
Historia. Ludzie. Przyszłość.”, ścieżka 
tematyczna w programie „Działaj lokalnie”, 
udział w wydarzeniach rocznicowych innych 
instytucji,

70.21.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

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 12 466,60 zł
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 101 520,25 zł

2.4. Z innych źródeł 24 852,34 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 12 466,60 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: 452 573,44 zł 12 466,60 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów finansowana 

z 1% podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

424 155,93 zł 12 466,60 zł

21 923,11 zł 0,00 zł

0,00 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 269 482,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

129 550,00 zł

139 932,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

0,00 zł

13 100,25 zł

88 420,00 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 -68 253,93 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -286,02 zł

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

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

0,00 zł

358,72 zł

6 135,68 zł 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 516,99 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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1.1. 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)

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. 0,50 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)

0,00 etatów

38 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

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

1 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)

28 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

8 osób

20 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 125 442,49 zł

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

125 442,49 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)

459,19 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)  

239,93 zł

12 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)

12 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 7 osób

5 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

7 osób

5 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

588,53 zł

588,53 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 124 853,96 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 5 640,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 119 802,49 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

5 000,00 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 35 700,00 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 Ośrodek Działaj Lokalnie Rozwój wspólnot lokalnych Gmina Zaleszany 10 000,00 zł

2 Ośrodek Działaj Lokalnie Rozwój wspólnot lokalnych Gmina Baranów Sandomierski 10 000,00 zł

3 Ośrodek Działaj Lokalnie Rozwój wspólnot lokalnych Gmina Nowa Dęba 5 000,00 zł

4 Ośrodek Działaj Lokalnie Rozwój wspólnot lokalnych Gmina Radomyśl nad Sanem 7 500,00 zł

5 Ośrodek Działaj Lokalnie Rozwój wspólnot lokalnych Województwo Podkarpackie 8 000,00 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

4 800,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych § 12 punkt 3 podpunkt 5
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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

6 Podkarpackie Inicjatywy 
Lokalne 2018-2019

Wzrost wiedzy i umiejętności 
oraz promocja aktywnych 
postaw społecznych z zakresu 
realizacji oddolnych i 
partycypacyjnych inicjatyw w 
woj. podkarpackim w latach 
2018-2019 dla 140 lokalnych 
społeczności zamieszkujących 
woj. podkarpackie, poprzez 
udzielenie przez 4 operatorów 
wsparcia informacyjnego, 
szkoleniowego, doradczego i 
finansowego dla 140 organizacji 
pozarządowych (młoda 
organizacje/patron).

Narodowy Instytut Wolności 129 550,00 zł

7 Międzypokoleniowe Kluby 
Seniora w gminie Zaleszany

Prowadzenie klubów seniora Gmina Zaleszany 60 000,00 zł

8 W sieci bez barier Szkolenia z zakresu korzystania 
z internetu

Gmina Zaleszany 34 432,00 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

1 Urząd Marszałkowski woj. podkarpackiego 1

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

1 Ośrodek Działaj Lokalnie Promocja wspólnot lokalnych Powiat Stalowowolski 5 000,00 zł
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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 

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

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

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Stanisław Baska Data wypełnienia sprawozdania 2019-07-01
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