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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 2022-10-17

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

Damian Zakrzewski członek zarządu, 
wiceprezes

TAK

Tomasz Pruś członek zarządu NIE

Elwira Karbarz członek zarządu NIE

Sylwester Idec 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. 
Cele realizowany poprzez:
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

Robert Bąk członek Rady Fundacji TAK

Genowefa Samołyk członek Rady Fundacji TAK

Piotr Pastuła członek Rady Fundacji TAK

Sebastian Nabrzeski członek Rady Fundacji NIE

Marcin Flis członek Rady Fundacji TAK

Witold Stefaniak członek Rady Fundacji TAK

Ryszard Nowocień członek Rady Fundacji TAK
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Cele statutowe wdrażamy poprzez zadnia (działania) :
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 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

W 2021 r. Fundacja skupiła się na wdrażaniu następujących działań:
1) Odbudowa zabytkowego Dworu Kotowa Wola (Resztówka), w tym:
Fundacja Fundusz Lokalny SMK z dniem 30 grudnia 2019 r. stała się właścicielem i opiekunem Dworu. w 2020 r. udało się 
odbudować stropy nad piwnicami. Odbudowane stropy stały się „fundamentem” dla prac zrealizowanych w 2021 r. którymi było 
wykonanie wszystkich instalacji (kanalizacja, woda, centralne ogrzewanie, elektryka, gaz, monitoring wizyjny), przyłącza do sieci 
zewnętrznych: gaz, woda, energia, kanalizacja oraz robót budowlanych takich jak: wzmocnienie lub odbudowa wszystkich 
nadproży oraz fundamentów budynku od strony północnej. Wykonano również tynki, odnowienie ścian w piwnicach, wykonanie 
schodów zewnętrznych i do piwnic, utwardzenie terenu pod drogi i chodniki, wykonanie altany (w ramach gminnego projektu 
LOWE). Wszystkie prace zostały sfinansowane ze środków funduszy rządowych – z programu Fundusz Patriotyczny Instytutu 
Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego)  i Uniwersytetu Ludowego Narodowego 
Instytutu Wolności oraz z przekazanych przez darczyńców środków finansowych oraz darowizn rzeczowych. Ponadto, 
rozpoczęliśmy prace związane z wykonaniem nowoczesnej, mechanicznej wentylacji (koszt ponad 130 tys. PLN), która zapewni 
nie tylko dokonały „klimat” w pomieszczeniach budynku ale będzie ekologicznym i ekonomicznym rozwiązaniem w zakresie 
przyszłych kosztów użytkowania.  To tylko główne i kluczowe działania poczynione we Dworze w 2021 r. W działania włączyły się 
lokalne firmy, liderzy i darczyńcy. W 2021 r. wsparli nas finansowo:  Marcin Flis, Andrzej  Karaś, Grzegorz Korona, Mirosław 
Tłomak, Grzegorz Idec, Edward Paterek, Wiesław Ordon, Dominika Stefaniak, Dobiegniew Ziemba, Magdalena Gerba, Beata 
Kaczmarzyk, Marian Karaś,  Daniel Tworzydło, Tadeusz Rodzeń,  Lucjan Idec,  Ireneusz Śmierzyński, Jolanta Walecka,  Monika 

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2022-10-17 3



Chałubiec, Kazimierz Nowak, Maria i Jerzy Czajka , Justyna Kuchno , Bogusław Bąk, Ireneusz Ciach, Józef Paterek, Janina 
Lasińska, Józef Jemioło, Nadleśnictwo Stalowa Wola. Nie o wszystkich Darczyńcach wiemy bowiem część wpłat finansowych była 
anonimowa. Równie cennym dla odbudowy była praca wniesiona na rzecz Dworku  oraz przekazane w ramach akcji „Podaj 
cegłę” darowizny rzeczowe. Darem rzeczowym lub pracą  wsparli nas: Paweł Gardy (Ambasador Odbudowy), Sebastian 
Nabrzeski, Janusz Wiąckowski, Sebastian Rak,  Agnieszka Kowalska,  Grzegorz Maj, Renata Jasińska,  Marta Lipowska, Jerzy 
Wiącek, Ceramika Podkarpacie, Elmat Stalowa Wola, Julian Baska, Bartosz Zakrzewski oraz Magdalena Zielińska i członkowie 
grupy „Napędzani Wisłą, uczestnicy Zaleszańskich Klubów Seniora, Józef Dul, Damian Laskowski, Adam Robak, FUH TRANS-MET  
Andrzej Idec, F.H.U Daniel Idec, Cegielnia „Jurek”Beton-Bud Sp. z o.o., Powiat Stalowowolski, Gmina Zaleszany.

2) Wdrażanie trzyletniego programu Podkarpackie Inicjatywy Lokalne finansowane ze środków rządowego programu Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich. Program wdrażany we współpracy z 3 innymi, podkarpackimi organizacjami. W 2021 r. Fundacja 
udzieliła 32 dotacji o łącznej wartości 152700.00 PLN. Ponadto, w ramach programu były organizowane: szkolenia, animacja, 
monitoring i ewaluacja, promocja aktywności obywatelskiej. 

3) Realizacja działań w ramach Ośrodka Działaj Lokalnie - programu aktywizacji lokalnych organizacji i grup nieformalnych 
finansowany ze środków Programu "Działaj Lokalnie" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz lokalnych partnerów 
(samorządy gminne i powiatowe). 
W programie „Działaj Lokalnie” wspierane były projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i 
które służą pobudzaniu aktywności społecznej, poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania przyczyniały się do 
budowania lokalnego kapitału społecznego.  Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach 
nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej. W 2021 r. Fundacja dofinansowała:
1. Turbia na sportowo -  Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej Turbi "Pomocna Dłoń"  Grupa nieformalna - Razem dla 
zdrowia-    kwota dotacji 4300,00 zł
2. Wirus nam nie straszny, bo żyjemy naszą lokalną tradycją-  Koło Gospodyń Wiejskich w Agatówce - kwota dotacji4600,00 zł
3. "Na odpady trzeba rady!" - Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich w Dąbrowie Rzeczyckiej - kwota dotacji – 3020,00 zł 
4. „Rodzinnie witamy i żegnamy wakacje” - Gminny Zespół Sportowy San Kłyżów - kwota dotacji 4600,00 zł - Pysznica (gmina 
wiejska)
5. „Ze sportem na TY!!!- Stowarzyszenie Entuzjastów Sportu i Rekreacji "PadelTurb" - kwota dotacji – 4200,00 zł 
6. ,,Jeszcze po kropelce…” – letnia edycja zbiórki krwi w Zbydniowie. - Koło Gospodyń Wiejskich w Zbydniowie ,,Trzech Tenorów 
ze Zbydniowa’'- kwota dotacji 4800,00 zł
7.  Wracamy do Życia! - Koło Gospodyń Wiejskich w Pysznicy Kobiety Kobietom - kwota dotacji 4800,00 zł 
8. "Społeczna działalność w powojennym Bojanowie" - utworzenie Bojanowskiej Izby Regionalnej - Spółdzielnia Socjalna 
Łęgowianka Inicjatywa dla historii- kwota dotacji 3000,00 zł 
9. Tradycja, zdowie, integracja - cykl spotkań z KGW Kłyżowianki - Koło Gospodyń Wiejskich "Kłyżowianki" - kwota dotacji 
4400,00 zł 
10. Kontynuujemy Tradycje naszych przodków- Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Jastkowickiej- kwota dotacji 4200,00 zł 
11. Z ekologią za pan brat, realizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Poprowadź Mnie przez Świat". 
Kwota wsparcia to 4000,00 zł. 
12. ,,O sołectwo swoje dbamy- z recyklingu korzystamy'' (Grupa nieformalna) - kwota wsparcia: 4000 PLN
Pamięci profesora Alfreda Majewskiego- odnowiciela zamku w Baranowie Sandomierskim (UTW) - kwota wsparcia: 2000 PLN
Warto podkreślić, iż wsparcie finansowe to jedynie „iskra zapalna” do działania. Wkład pracy, wkład rzeczowy w tych projektach 
wyniósł ponad 50000,00 zł. Wkład finansowy wyniósł ponad 5000,00 zł
W  ramach ODL ponadto zrealizowano:
1. Szkolenia online  dla ubiegających się o dotację „DL”, 
2. Doradztwo indywidualne, emaliowe, telefoniczne dotyczące Działaj Lokalnie, Podkarpackich Inicjatyw Lokalnych. 
3. Zostały zorganizowane warsztaty rozpoczynające realizację projektów. Spotkanie mające charakter wizyty studyjnej w Klubie 
Sportowym PADEL w Turbi. Tematyka szkolenia: Jak realizować, jak rozliczyć i promować projekt. 
4. Zobligowaliśmy wszystkich beneficjentów o umieszczeniu informacji o finansowaniu zadania przez partnerów finansowych 
ODL-a
5. Każda organizacja zostaje objęta monitoringiem, który poza sprawdzeniem poprawności dokumentacji projektowej służy 
edukacji i animacji liderów do kolejnych działań na rzecz swojego środowiska.

4) Udział w realizacji ogólnopolskiego Programu "Program Stypendiów Pomostowych" - Fundacja jest lokalnym partnerem 
programu organizując promocję stypendiów, przyjmując wnioski , udzielając rekomendacji oraz zabezpieczając wkład własny. W 
2021 r. Fundacja pomogła uzyskać stypendia studenckie dla 5 osób. Każde stypendium wyniosło 7000,00 PLN.

5) Organizacja Fundacyjnej Grupy OPP, umożliwiającej innym organizacjom i grupom nieformalnym pozyskiwanie środków z 
odpisów podatku PIT. W 2021 r. w fundacyjnej Grupie OPP było realizowanych 20 celów szczegółowych, na które podatnicy 
przekazali łącznie blisko 37500,00 PLN. 

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:
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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

25000

4000

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

- wiosenne i jesienne sprzątanie Wisły;
- organizacja II 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 4 klubów seniora na terenie gminy Zaleszany. 
Realizacja zadania dotyczy prowadzenia Gminnego Klubu Seniora pn. Jesień i wiosna wspólną porą roku w Skowierzynie oraz 
Klubu Samopomocy Seniora w Zaleszanach, Klubu Seniora w Pilchowie, Mobilnego Klubu Seniora w Agatówce i polegała na:
 1. Kontynuacji działalności Gminnego Klubu Seniora w Skowierzynie, który został zlokalizowany w pomieszczeniach Domu 
Ludowego w Skowierzynie. 
2. Kontynuacji działalności Klubu Samopomocy Seniora w Zaleszanach, który jest zlokalizowany w wydzielonych na ten cel 
pomieszczeniach Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaleszanach. 
3. Kontynuacji działalności Klubu Seniora w Pilchowie, który jest zlokalizowany w pomieszczeniach Domu Ludowego w Pilchowie 
oraz
4. Kontynuacji działalności mobilnego Klubu Seniora w Agatówce, który jest zlokalizowany w pomieszczeniach Domu Ludowego 
w Agatówce.
4. Naborze uczestników zajęć w liczbie ponad 80 osób z grupy wiekowej 60+, w tym było przynajmniej 20 osób 
niepełnosprawnych spośród mieszkańców Gminy Zaleszany
5. Udział 10 młodzieżowych wolontariuszy
6. Zatrudnienie 2 specjalistów ds. prowadzenia i animacji w Gminnym Klubie Seniora, posiadających doświadczenie związane z 
animacją lokalną oraz wykształcenie wyższe pedagogiczne.                                                                                                                    
7. Organizacja zajęć w klubach, która miała formę: a) zindywidualizowaną oraz jak najbardziej zbliżoną do warunków 
odpowiadających życiu w środowisku domowym i rodzinnym, b) umożliwiającą odbiorcom tych usług kontrolę nad swoim 
życiem i nad decyzjami, które ich dotyczą, c) zapewniającą, że odbiorcy usług nie są odizolowani od ogółu społeczności lub nie 
są zmuszeni do mieszkania razem, d) gwarantującą, że wymagania organizacyjne nie mają pierwszeństwa przed indywidualnymi 
potrzebami mieszkańców. 
8. Realizacja m.in. zajęć sportowo-rekreacyjnych, manualnych, edukacyjnych, kulturalno-oświatowych, aktywizujących 
społecznie, rehabilitacyjnych, których ilość była dostosowana do potrzeb i oczekiwań seniorów, 

8) Prowadzenie doradztwa, informacji, pomocy finansowej dla współpracujących z Fundacją dla grup nieformalnych, organizacji 
oraz liderów w zakresie wzrostu ich sprawstwa w lokalnych środowiskach;

9). Bieżące akcje i odpłatna działalność statutowa
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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

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, 
szkolenia w zakresie zarządzania dla organizacji, 
liderów, pracowników pracujących

88.99.Z 37 665,20 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

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, szkolenia w 
zakresie zarządzania dla organizacji, 
liderów, pracowników pracujących

85.59.B 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

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2022-10-17 7



37 665,20 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 1 377 050,33 zł

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 1 571 947,33 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 523 280,33 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 11 000,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 37 667,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 146 253,00 zł

2.4. Z innych źródeł 10 978,80 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 37 665,20 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

w 
tym:

0,00 zł

1 287 050,33 zł

90 000,00 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

91 553,00 zł

54 700,00 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 17 502,27 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej 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: 1 517 071,06 zł 37 665,20 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

1 505 778,06 zł 37 665,20 zł

11 000,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

293,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

1 Rozwój wspólnot lokalnych 37 665,20 zł

1 Wolne Rzeki 2 639,25 zł

2 Dolina Kacanki 1 365,75 zł

3 Nasze Tomice 6 319,71 zł

4 Gaj Wola Baranowska 860,40 zł

5 OSP Zbydniów 329,13 zł

6 PasjoDzielna 1 236,87 zł

7 UTW Baranów Sand. 253,98 zł

8 Mżawka 340,20 zł

9 Postaw na zdrowie 1 342,62 zł

10 Ratujmy Dzięki 650,88 zł

11 MZ-WT 9 320,85 zł

12 Klub Jeżowe 352,08 zł

13 Mali strażacy 1 155,69 zł

14 Dla Wisły 213,75 zł

15 Dla Dzieci 159,12 zł

16 Dwa Brzegi 73,62 zł

17 Sokół 113,58 zł

18 Będzie Dziko 121,77 zł

19 Młodzi Zdolni 50,67 zł

20 Dwór Kotowa Wola 10 765,28 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł 0,00 zł
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w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

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

9 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

5.3. Wynik działalności gospodarczej 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: podatek od gruntów rolnych

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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2.1. Organizacja posiada członków

0 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)

500 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

492 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 139 456,00 zł

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

139 456,00 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)

120,00 zł

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

1 001,94 zł

27 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)

58 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 8 osób

50 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

20 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 139 456,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 139 456,00 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

4 500,00 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 Wsparcie działań programu 
"Działaj Lokalnie"

Animacja środowisk lokalnych i 
promocja samorządu

Powiat Stalowowolski 5 000,00 zł

2 Wsparcie działań programu 
"Działaj Lokalnie"

Animacja środowisk lokalnych i 
promocja samorządu

Powiat Niżański 1 000,00 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

31 856,00 zł

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

1 Zaleszański Uniwersytet 
Ludowy w Kotowej Woli

Utworzenie uniwersytetu 
ludowego

Narodowy Instytut Wolności 615 325,33 zł

2 Podkarpackie Inicjatywy 
Lokalne

Animacja lokalnych organziacji Narodowy Instytut Wolności 221 725,00 zł

3 Trzy wieki historii we Dworze Odbudowa dworu Kotowa Wola Fundusz Patriotyczny 450,00 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)

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

2022-10-17
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