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                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2017

• 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 2018-07-02

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     OPOLSKIE

Gmina KLUCZBORK

Powiat KLUCZBORSKI

Ulica KATOWICKA Nr domu 1 Nr lokalu 

Miejscowość KLUCZBORK Kod pocztowy 46-200 Poczta KLUCZBORK Nr telefonu 77-418-52-18

Nr faksu 77-418-65-20 E-mail kolot@op.pl Strona www www.kolot.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2004-12-08

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 53230165200000 6. Numer KRS 0000079532

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

Maria Żurek Prezes TAK

Krystyna Janik Wiceprezes TAK

Jagoda Buła Wiceprezes NIE

Barbara Stodoła Skarbnik TAK

Katarzyna Knap Sekretarz NIE

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Henryk Zug Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

NIE

Marlena Wielgosz-Kotek Sekretarz NIE

Janusz Jasiński Członek TAK

Tadeusz Dubiel Członek TAK

Magdalena Piastowska Członek NIE

KLUCZBORSKO-OLESKA LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

Druk: NIW-CRSO 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem KOLOT jest realizacja następujących zadań:

1. Wspieranie rozwoju turystyki.
2. Integracja społeczności lokalnej głównie: jednostek samorządu 
lokalnego i branży turystycznej.
3. Tworzenie i rozwój produktu turystycznego wokół lokalnych atrakcji 
turystycznych.
4. Promocja lokalnych produktów i atrakcji turystycznych.
5. Gromadzenie i aktualizacja informacji o atrakcjach i produktach 
turystycznych.
6. Propagowanie i podejmowanie działań na rzecz ekologii i ochrony 
środowiska.
7. Koordynacja wszelkich działań proturystycznych.
8. Doskonalenie kadr, prowadzenie badań marketingowych w zakresie 
turystyki oraz ich analiza.
9. Tworzenie lokalnego systemu informacji turystycznej.
10. Wspieranie inicjatyw klastrowych w branży turystycznej w obszarach: 
zarządzania, marketingu, kapitału ludzkiego, innowacji, finansów i 
internacjonalizacji.
11. Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

KOLOT realizuje swoje cele poprzez:

1. Współpracę z organami administracji samorządowej, jednostkami 
naukowo-badawczymi, Regionalną Organizacją Turystyczną, Polską 
Organizacją Turystyczną oraz podmiotami gospodarczymi działającymi w 
zakresie turystyki.
2. Współpracę z osobami fizycznymi i wszystkimi podmiotami 
realizującymi cele i zadania dotyczące promocji produktów i obiektów 
turystycznych.
3. Prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej oraz wydawniczej.
4. Udział w imprezach, oraz targach krajowych i zagranicznych.
5. Organizowanie objazdów studyjnych.
6. Prowadzenie banku informacji turystycznej.
7. Prowadzenie działalności gospodarczej, z której dochody przeznaczone 
są wyłącznie na działalność statutową.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

- W styczniu złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w zakresie 
rozwoju turystyki i krajoznawstwa pt. „Promocja Krainy Mlekiem i Miodem Płynącej”.
Restauracja „Karczma Myśliwska” w Szumiradzie, która jest członkiem KOLOT-u została laureatem 
Nagrody Starosty Kluczborskiego „Plaster Miodu” w kategorii turystyka. Nagroda została wręczona 
podczas uroczystej Gali Wręczenia Plastrów Miodu, połączonej z Balem Charytatywnym w Kluczborku.

- W lutym przedstawiciele KOLOT uczestniczyli w organizowanej przez OROT Konferencji Turystycznej  
i szkoleniu „Produkt turystyczny a informacja turystyczna: wzajemnie zależności, najlepsze przykłady i 
dobre praktyki” w Opolu. Odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej KOLOT, która pozytywnie oceniła 
pracę Zarządu KOLOT za 2016 rok. Ponadto dbyło się Walne Zebranie Członków KOLOT w Hotelu 
Olesno. Członkowie pozytywnie ocenili pracę i udzielili absolutorium Zarządowi KOLOT za 2016 rok. 

- W marcu złożono wniosek pt. „Razem wypoczywamy – razem działamy” do Kuratorium Oświaty w 
Opolu w ramach otwartego konkursu ofert na organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z 
terenu województwa opolskiego w roku 2017. Ponadto podpisano umowę na realizację zadania 
publicznego dofinansowanego przez Samorząd Województwa Opolskiego w zakresie rozwoju turystyki i 
krajoznawstwa pt. „Promocja Krainy Mlekiem i Miodem Płynącej”. 

- W kwietniu realizowano projektu pt. „Promocja Krainy Mlekiem i Miodem Płynącej”, 
dofinansowanego z budżetu Samorząd Województwa Opolskiego. 

- W maju podpisano umowę z Opolskim Kuratorem Oświaty o powierzenie realizacji zadania 
publicznego pt. „Razem wypoczywamy – razem działamy” w ramach organizacji letniego wypoczynku 
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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

4000Osoby fizyczne

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

dla dzieci i młodzieży z terenu województwa opolskiego w roku 2017.  Wydanie mapy turystycznej 
powiatu kluczborskiego i oleskiego w ramach realizacji projektu pt. „Promocja Krainy Mlekiem i 
Miodem Płynącej”, dofinansowanego z budżetu Samorządu Województwa Opolskiego.  KOLOT brał też 
udział w XVII Międzynarodowych Targach Turystycznych „W Stronę Słońca”  w Opolu w ramach 
realizacji projektu pt. „Promocja Krainy Mlekiem i Miodem Płynącej”, dofinansowanego z budżetu 
Samorządu Województwa Opolskiego. Stowarzyszenie otrzymało wyróżnienie za stoisko 
wystawiennicze. 

- W czerwcu odbyła się kontrola przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego 
dot. realizacji zadania „Promocja Szlaku Kulinarnego Krainy Miodem i Mlekiem Płynącej ” 
dofinansowanego w 2016 roku przez Samorząd Województwa Opolskiego - oceniona pozytywnie, bez 
uwag. Ponadto odbyło się spotkanie z kadrą pedagogiczną w sprawie organizacji kolonii w Darłówku i 
Jarnołówku (w ramach realizacji projektu „Razem wypoczywamy – razem działamy”). Realizacja 
projektu pt. „Promocja Krainy Mlekiem i Miodem Płynącej”, dofinansowanego z budżetu Samorządu 
Województwa Opolskiego.  Realizacja projektu pt. „Razem wypoczywamy – razem działamy” w ramach 
organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu województwa opolskiego w roku 2017. 

- W lipcu realizowano projekt pt. „Promocja Krainy Mlekiem i Miodem Płynącej”, dofinansowanego z 
budżetu Samorządu Województwa Opolskiego oraz projekt pt. „Razem wypoczywamy – razem 
działamy” w ramach organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu województwa 
opolskiego w roku 2017. W tym miesiącu odbyło się także spotkanie z Opolskim Kuratorem i 
uczestnikami II turnusu kolonii letnich w Jarnołtówku (w ramach realizacji projektu „Razem 
wypoczywamy – razem działamy”).

- W sierpniu - realizacja projektu pt. „Promocja Krainy Mlekiem i Miodem Płynącej”, dofinansowanego z 
budżetu Samorząd Województwa Opolskiego. Realizacja projektu pt. „Razem wypoczywamy – razem 
działamy” w ramach organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu województwa 
opolskiego w roku 2017. Ponadto stowarzyszenie przekazało życzenia w formie listów gratulacyjnych 
dla Regionalnego Związku Pszczelarzy w Częstochowie i Regionalnego Związku Pszczelarzy w 
Częstochowie Koło Pszczelarzy w Praszcze z okazji Regionalnego Dnia Pszczelarza w Praszce połączonego 
 z Jubileuszem 20-lecia Sztandaru RZP w Chęstochowie. 

- We wrześniu do Kuratorium Oświaty w Opolu złożono sprawozdanie z realizacji projektu „Razem 
wypoczywamy – razem działamy” w ramach organizacji letniego wypoczynku dla dzieci  i młodzieży z 
terenu województwa opolskiego w roku 2017. Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego 
złożono także sprawozdanie  z realizacja projektu pt. „Promocja Krainy Mlekiem i Miodem Płynącej”. 

- W październiku w Turawie odbyło się spotkanie podsumowujące wypoczynek letni organizowany dla 
dzieci i młodzieży z terenu województwa opolskiego w 2017 roku. KOLOT otrzymał specjalne 
podziękowania za wzorową organizację kolonii w Jarnołtówku i Darłówku, na których wypoczywało 315 
dzieci. 

- W listopadzie podsumowano XV edycję sezonu wycieczek rowerowych organizowanych przez Polski 
Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Kluczborku. Najbardziej aktywni cykliści 
zostali uhonorowani dyplomami i nagrodami. 

- W grudniu członkowie KOLOT brali udział w Jarmarku Bożonarodzeniowym, organizowanym przez 
Starostę Kluczborskiego.

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)
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2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

150Osoby prawne

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

Nie dotyczy.

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

turystyka i krajoznawstwo KOLOT promował walory 
turystyczne Ziemi 
Kluczborskiej i Oleskiej. 
Do największych 
przedsięwzięć 
realizowanych w 2017 
roku należą m.in. druk 
materiału promocyjnego 
„Mapa Turystyczna 
Powiatu Kluczborskiego i 
Powiatu Oleskiego” oraz 
realizacja dwóch 
projektów. 
Pierwszy projekt pn. 
„Razem wypoczywamy – 
razem działamy” 
finansowany był przez 
Kuratorium Oświaty w 
Opolu i realizowany w 
ramach organizacji 
letniego wypoczynku dla 
dzieci i młodzieży z terenu 
województwa opolskiego 
w roku 2017. Projektem 
objętych zostało 315 
dzieci, które wypoczywały 
na dwutygodniowych 
koloniach w Jarnołtówku i 
Darłówku.  W Darłówku 
zorganizowano 4 turnusy 
kolonii, a w Jarnołtówku 3 
turnusy.  
Drugim realizowanym 
przez KOLOT projektem 
było zadanie pn. 
„Promocja Krainy 
Mlekiem i Miodem 
Płynącej” dofinansowane 
przez Samorząd 
Województwa Opolskiego. 
Zadanie  zakładało m.in. 
udział stowarzyszenia w 
Międzynarodowych 
Targach Turystycznych „W 
Stronę Słońca” w Opolu 
oraz wydanie i kolportaż 
mapki turystycznej 
powiatu kluczborskiego 
i oleskiego.

22.33.Z

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których mowa 
w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

Druk: NIW-CRSO 4
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 364 478,00 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 25 646,00 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) Przychody finansowe 0,00 zł

e) Pozostałe przychody 338 832,00 zł

0,00 zł

330 750,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

b) ze środków budżetu państwa

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których mowa 
w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację 
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie 
sprawozdawczym, a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 279,00 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 336 750,00 zł
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6 000,00 zł

0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 25 646,00 zł

25 646,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2.4. Z innych źródeł 1 803,00 zł

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

d) ze środków państwowych funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

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

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 279,00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 279,00 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 369 565,00 zł 0,00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów finansowana 

z 1% podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

348 194,00 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

21 371,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

1 Działania statutowe stowarzyszenia 279,00 zł

1 Działania statutowe stowarzyszenia 279,00 zł
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -322 548,00 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z późn. 
zm.)

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi  na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

0,0 osób

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

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 złz innych zwolnień, jakich: 

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

Druk: NIW-CRSO 7



1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

0,0 etatów

0,0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

21,00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

54,00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy 
przedstawiciele władz organizacji)

0,00 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0,00 osób

0,00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 0,00 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0,00 zł

0,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0,00 zł

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

0,00 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

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

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1.zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy)

0,00 zł

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

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

0,00 zł

0,00 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

w 
tym:

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

b) inne osoby

0,00 osób

0,00 osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6
 miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

0,00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0,00 osób

0,00 osóbb) inne osoby
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0,00 zł

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

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

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

1 Promocja Krainy Mlekiem i 
Miodem Płynącej

Promocja wśród mieszkańców 
woj. opolskiego, turystów 
krajowych i zagranicznych 
potencjału turystycznego 
północnej części Woj. 
Opolskiego, do której należą 
obiekty tworzące szlak 
kulinarny powiatów 
kluczborskiego i oleskiego; 
wydanie materiału 
promocyjnego Województwa 
Opolskiego, integracja 
społeczności lokalnej, promocja 
lokalnych produktów na targach 
turystycznych.

Samorząd Województwa Opolskiego 6 000,00 zł

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

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz 
wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, a kolonie organizowane przez KOLOT 
kontrolowali: Kuratorium Oświaty w Opolu, Kuratorium Oświaty w Szczecin

7

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

1 "Razem wypoczywamy - 
razem działamy" w ramach 
organizacji letniego 
wypoczynku dla dzieci i 
młodzieży z terenu 
województwa opolskiego w 
roku 2017

Organizacja kolonii dla 315 
dzieci i młodzieży z 
województwa opolskiego. 
Pierwszeństwo w korzystaniu z 
wypoczynku miały dzieci objęte 
pieczą zastępczą, pochodzące z 
rodzin żyjących w trudnych 
warunkach materialnych w tym: 
z rodzin wychowujących troje 
lub więcej dzieci, samotnie 
wychowywane, z zaburzeniami 
somatycznymi potwierdzonymi 
zaświadczeniami lekarskimi i 
zamieszkujące w środowisku 
ekologicznie zagrożonym. 
Kolonie organizowane były nad 
morzem w Darłówku i w górach 
w Jarnołtówku.

Opolski Kurator Oświaty 330 750,00 zł
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Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Maria Żurek - Prezes
Barbara Stodoła - Skarbnik 

27.06.2018 r.
Data wypełnienia sprawozdania
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