
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2020

• 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 2021-06-28

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

2002-01-10

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 TAK

Barbara Stodoła Skarbnik TAK

Katarzyna Knap Sekretarz TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

KLUCZBORSKO-OLESKA LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
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Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Henryk Zug Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Marlena Wielgosz-Kotek Sekretarz TAK

Tadeusz Dubiel Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Magdalena Piastowska Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Janusz Jasiński Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

Kluczborsko–Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna (KOLOT) aktualnie zrzesza 70 członków. W skład 
stowarzyszenia wchodzą przedstawiciele branży turystycznej z powiatu kluczborskiego i oleskiego m.in.: właściciele 
gospodarstw eko i agroturystycznych, restauratorzy, hotelarze, instytucje oświatowe, stowarzyszenia, osoby fizyczne 
oraz pięć gmin i dwa powiaty. 

Ze względu na panującą pandemię koronawirusa, wywołaną wirusem SARS-COV- 2, liczne obostrzenia i 
ograniczenia, rok 2020 był bardzo trudny dla aktywności KOLOT-u oraz wszystkich członków działających w branży 
turystycznej, hotelarskiej i gastronomicznej. Zarząd podejmował działania, które miały na celu promocję walorów 
turystycznych Ziemi Kluczborskiej i Oleskiej, jednak z wielu inicjatyw musiał zrezygnować, gdyż nie było możliwości 
realizacji tych zadań. Stowarzyszenie musiało dostosować się do aktualnie panującej sytuacji. W marcu Zarząd 
musiał zrezygnować z podpisania umowy na realizację zadnia publicznego dofinansowanego przez Samorząd 
Województwa Opolskiego pt. „Kraina Miodem i Mlekiem na weekend”, a w lipcu rozwiązać umowę za porozumieniem 
stron na zadanie dofinansowane przez Zarząd Powiatu w Kluczborku pt. „Jarmark Ziemi Kluczborkiem – EDD 2020”. 

Do przedsięwzięć realizowanych w 2020 roku, które mimo utrzymującej się epidemii udało się zrealizować należą 
między innymi następujące inicjatywy: w maju członkom KOLOT z branży turystycznej zaproponowano akcję pt. 
„Kup voucher turystyczny”, która miała na celu promocję ich ofert i udzielenie wsparcia w tych trudnym czasie. W 
czerwcu stowarzyszenie przyłączyło się do ogólnopolskiej kampanii promocyjnej pt. „Odpoczywaj w Polsce”, 
zorganizowanej przez Polską Organizację Turystyczną, która miała na celu promocję turystyki krajowej, a przede 
wszystkim nagrodzonych produktów turystycznych. KOLOT zgłosił „Szlak Drewnianych Kościółków” w ramach 
nagrodzonego Certyfikatem POT produktu „Zwierciadło Przeszłości”. Stowarzyszenie aktywnie promowało także i 
informowało o ogólnopolskiej akcji realizowanej przez Polską Organizację Turystyczną: #WspierajTurystyke oraz 
#ZmienTerminNieOdwoluj.
W roku sprawozdawczym Komisja Rewizyjna KOLOT pozytywnie oceniła pracę Zarządu KOLOT za 2019 rok i w 
sierpniu odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków KOLOT w Gospodarstwie Agroturystycznym 
STODOŁA w Bogdańczowicach. Podczas spotkania członkowie stowarzyszenia pozytywnie ocenili pracę i udzielili 
absolutorium Zarządowi KOLOT za 2019 rok.
W 2020 r. udało się także wydać nowy, zaktualizowany materiał promocyjny pt. „Ziemia Kluczborsko-Oleska na 
weekend”. Materiał zawiera propozycje wycieczek weekendowych po Ziemi Kluczborskiej i Oleskiej oraz 
zaktualizowane oferty członków KOLOT-u. Publikacja została opracowana w wersji polskiej i angielskiej. Został 
założony także fanpage stowarzyszenia na facebooku oraz wydano materiałowe maseczeki ochronne z logo KOLOT-
u.  
W listopadzie KOLOT przystapił do projektu „Wskocz do sieci” realizowanego przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego 
i Doradztwo Ekonomii Finansowej Sp. z o.o. ze Świdnicy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój, Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.9 
Rozwój ekonomii społecznej na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Celem projektu jest 
rozwój potencjału społeczno-ekonomicznego podmiotów z grupy docelowej poprzez poszerzenie oferty wsparcia 
doradczego i szkoleniowego w zakresie tworzenia i rozwijania regionalnej i ponadregionalnej sieci przedsiębiorstw w 
tym partnerstw, klastrów, konsorcjów spółdzielczych działających na rynku komercyjnym. 
Projekt skierowany do Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) oraz sektora małych, średnich przedsiębiorstw z 
terenu czterech województw: dolnośląskiego, wielopolskiego, lubuskiego i opolskiego potrwa do 2022 roku. Chodzi o 
to, aby uczestnicy, korzystając z indywidualnego wsparcia doradczego i czerpiąc wzajemnie ze swojej wiedzy i 
doświadczenia, chcieli przystąpić do istniejących już klastrów i byli zdolni do stworzenia ponadregionalnej sieci 
branżowej PES.

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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3.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 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, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

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 faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

Nie dotyczy.

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty poniesione 
z 1% podatku dochodowego 
od osób fizycznych w ramach 

sfery

1 turystyka i krajoznawstwo Podjęto inicjatywy mające na celu wsparcie branzy 
turystycznej w dobie pandemii covidu, do której należą 
m.in.: członkom KOLOT z branży turystycznej 
zaproponowano akcję pt. „Kup voucher turystyczny”, 
która miała na celu promocję ich ofert i udzielenie 
wsparcia w tych trudnym czasie. Ponadto  
stowarzyszenie przyłączyło się do ogólnopolskiej 
kampanii promocyjnej pt. „Odpoczywaj w Polsce”, 
zorganizowanej przez Polską Organizację Turystyczną, 
która miała na celu promocję turystyki krajowej, a 
przede wszystkim nagrodzonych produktów 
turystycznych. KOLOT zgłosił „Szlak Drewnianych 
Kościółków” w ramach nagrodzonego Certyfikatem POT 
produktu „Zwierciadło Przeszłości”. Stowarzyszenie 
aktywnie promowało także i informowało o 
ogólnopolskiej akcji realizowanej przez Polską 
Organizację Turystyczną: #WspierajTurystyke oraz 
#ZmienTerminNieOdwoluj.
Ponadto udało się także wydać nowy, zaktualizowany 
materiał promocyjny pt. „Ziemia Kluczborsko-OZiemia 
Kluczborsko-Oleska na weekend”. Materiał zawiera 
propozycje wycieczek weekendowych po Ziemi 
Kluczborskiej i Oleskiej oraz zaktualizowane oferty 
członków KOLOT-u. Publikacja została opracowana w 
wersji polskiej i angielskiej. Został założony także 
fanpage stowarzyszenia na facebooku oraz wydano 
maseczki ochronne. KOLOT przystąpił także do projektu 
„Wskocz do sieci” realizowanego przez Fundusz Regionu 
Wałbrzyskiego i Doradztwo Ekonomii Społecznej.

153,00 zł

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

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

100

100
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 25 724,51 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 24 324,61 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 1 399,90 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 0,00 zł

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

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 administracyjne

e) pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

15 188,09 zł

0,00 zł

0,00 zł

8 059,75 zł

107,75 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 wg klasyfikacji PKD, 
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

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 0,00 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 23 355,59 zł

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 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, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery 
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4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o poniesionych kosztach z tych 
środków 

4.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 153,00 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 153,00 zł

4.3. 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 kwoty przeznaczone na te działania

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.

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 Działania statutowe stowarzyszenia 153,00 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 2 368,92 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 - dodatkowo podać kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała
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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 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

3 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji 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

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

47 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 
wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby niezwiązane z 
organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przedstawiciele 
władz organizacji)

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

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 5 878,00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 5 878,00 zł

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

0,00 zł

3. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, 
oraz osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0,00 zł

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego
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2. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

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

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

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Maria Żurek, Krystyna Janik, 
Jagoda Buła, Barbara Stodoła, 

Katarzyna Knap
Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2021-06-28

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