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Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2019

• 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 2020-10-15

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

2011-11-21

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 Bak wiceprezes zarządu TAK

Sylwester Idec członek zarządu TAK

Damian Zakrzewski członek zarządu TAK

Tomasz Pruś 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)

Tworzenie sprzyjających warunków oraz kreowanie i wsparcie dla inicjatyw 
społeczności lokalnych, młodzieży oraz liderów i animatorów życia 
publicznego, wypływających z potrzeb lokalnych społeczności, szczególnie 
z obszaru powiatu sandomierskiego, stalowowolskiego i tarnobrzeskiego.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji 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.

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Beata Kaczmarzyk przewodnicząca Rady TAK

Damian Laskowski wiceprzewodniczący 
Rady

TAK

Marcin Flis członek Rady TAK

Genowefa Samołyk członek Rady TAK

Piotr Pastuła członek Rady TAK

Witold Stefaniak członek Rady TAK

Ryszard Nowocień członek Rady TAK

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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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

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

Zabytkowy Dwór Kotowa Wola wpisany do rejestru zabytków woj. podkarpackiego

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

200000

5000

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

1. Udział w realizacji ogólnopolskiego Programu "Działaj Lokalnie" - Fundacja jest lokalnym Ośrodkiem Działaj Lokalnie, w tym 
szkolenia, edukacja i animacja obywatelska oraz przyznawanie pomocy finansowej dla rozwoju inicjatyw społecznych,
2. Udział w realizacji ogólnopolskiego Programu "Równać Szanse" - Fundacja jest lokalnym Partnerem Regionalnego Konkursu 
Grantowego, w tym również organizacja Regionalnej Konferencji Programu „Równać Szanse” w Kielcach
3. Udział w realizacji ogólnopolskiego Programu "Program Stypendiów Pomostowych" - Fundacja jest lokalnym partnerem 
programu organizując promocję stypendiów, przyjmując wnioski , udzielając rekomendacji oraz zabezpieczając wkład własny;
4. Realizacja, we współpracy z 3 innymi partnerami Projektu "Podkarpackie Inicjatywy Lokalne" w ramach Programu Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich;
5. Organizacja Fundacyjnej Grupy OPP, umożliwiającej innym organizacjom i grupom nieformalnym pozyskiwanie środków z 
odpisów podatku PIT;
6. Zarządzanie, w roli operatora, lokalnego partnerstwa "Napędzani Wisłą", które skupia się na promowaniu i wzmacnianiu 
zasobów przyrodniczych, historycznych i turystycznych dorzecza Wisły i Sanu, w tym realizacja takich działań jak:
- wiosenne i jesienne sprzątanie Wisły;
- współorganizacja Gali Orderu Rzeki Wisły,
- organizacja I Warsztatów Szkutniczych na Ziemi Sandomierskiej,
- organizacja "4. Wyprawy Warszawskiej" i udział w obchodach Wybuchu Powstania Warszawskiego "Godzina W" na Wiśle(29 
lipca-4 sierpnia
- organizacja 3. Rejsu Niepodległości Sandomierz-Baranów Sandomierski-Sandomierz w dniach 10-11 listopada 
- organizacja II Zawodów Wędkarskich o Puchar Dwa Brzegi dla uczczenia Święta Niepodległości, 
7. Prowadzenie 3 klubów seniora na terenie gminy Zaleszany;
8. Realizacja odbudowy zabytkowego Dworu Kotowa Wola i organizacja na jego terenie Ośrodka Dziedzictwa Lokalnego;
9. Prowadzenie doradztwa, informacji, pomocy finansowej dla współpracujących z Fundacja grup nieformalnych, organizacji 
oraz liderów w zakresie wzrostu ich sprawstwa w lokalnych środowiskach;
10. Bieżące akcje i odpłatna działalność statutowa

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

1) animację 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 pracującyc

88.99.Z 15 000,00 zł
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

1) animację 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 pracującyc

85.59.B 1 000,00 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
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1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 606 671,22 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 383 968,00 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 26 637,82 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 548,58 zł

e) pozostałe przychody 195 516,82 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 295 349,72 zł

2.4. Z innych źródeł 27 186,40 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 16 667,10 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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 16 667,10 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 267 468,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

128 800,00 zł

138 668,00 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

28 849,00 zł

266 500,72 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 -31 363,54 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 12 014,14 zł

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

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: 431 305,35 zł 16 667,10 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów finansowana 

z 1% podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

415 331,54 zł 16 667,10 zł

14 623,68 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

1 340,60 zł

9,53 zł 0,00 zł

0,00 zł

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

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

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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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

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)

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

35 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)

32 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)

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

2 osób

30 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 120 879,00 zł

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

120 879,00 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)

400,42 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)  

244,58 zł

15 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)

18 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 3 osób

15 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

5 osób

10 osób

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 120 879,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 2 470,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 118 409,00 zł

Druk: NIW-CRSO 9



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

2 500,00 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)

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 Ośrodek Działaj Lokalnie Współfinansowanie Ośrodka 
Działaj Lokalnie - regranting, 
szkolenia, informacje

Gmina Zaleszany, Baranów
Sandomierski, Pysznica

25 000,00 zł

2 Kluby Seniora w Zaleszanach Objęcie działaniami 
animacyjnymi osoby w wieku 
60+

Gmina Zaleszany 60 000,00 zł

3 E-Zaleszany Podnoszenie kompetencji 
cyfrowych  mieszkańców gminy

Gmina Zaleszany 55 568,00 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

6 000,00 zł

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

1 Podkarpackie Inicjatywy 
Lokalne

Wsparcie młodych organizacji i 
grup nieformalnych

Narodowy Instytut Wolności 128 800,00 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 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 

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

Stanisław Baska, prezes Zarządu 
Fundacji Data wypełnienia sprawozdania

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 Izba Skarbowa 1

2 Urząd Skarbowy 1

3 Gmina Zaleszany 2

4 Podkarpacki Urząd Marszałkowski 1

2020-10-15
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