
Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

za rok 2014

• 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 2015-06-30

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

Renata Płaczek-Zielonka Wiceprezes TAK

Krystyna Janik Wiceprezes TAK

Barbara Stodoła Skarbnik TAK

Henryk Zug 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)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Bożena Olejnik Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Antoni Polak Sekretarz TAK

Małgorzata Kondracka Członek TAK

Janusz Jasiński Członek TAK

Tadeusz Dubiel Członek TAK

KLUCZBORSKO-OLESKA LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

Druk: MPiPS 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.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

- W lutym złożono ofertę  pn. „Senior i junior – dwa bratanki” do otwartego konkursu ofert  w 2014 
roku ze środków krajowego Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO) 
ogłoszonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

- W marcu Komisja Rewizyjna dokonała kontroli działalności statutowej i finansowej KOLOT. Pracę 
Zarządu oceniono pozytywnie, wnosząc jednocześnie o absolutorium dla jego działalności.
- W „Tawernie pod Kotwicą” w Kadłubie Wolnym odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 
członków KOLOT. Ustępujące władze podsumowały swoją działalność w latach 2010-2013, za którą 
delegaci udzielili im jednogłośnie absolutorium. Podczas zebrania wybrano nowe władze. Prezesem 
stowarzyszenia ponownie została Maria Żurek. W skład Zarządu weszli także: Renata Płaczek-Zielonka 
(wiceprezes), Krystyna Janik (wiceprezes), Henryk Zug (sekretarz); Barbara Stodoła (skarbnik). 
Natomiast członkami Komisji Rewizyjnej zostali: Bożena Olejnik (przewodnicząca komisji), Antoni Polak 
(sekretarz); Małgorzata Kondracka (członek); Tadeusz Dubiel (członek) i Janusz Jasiński (członek).
- Medalem Ministra Sportu i Turystyki "Za zasługi dla turystyki" zostały uhonorowane Bożena Hasij-
Domagała - członek honorowy KOLOT oraz Renata Płaczek-Zielonka - wiceprezes stowarzyszenia.  
- Stowarzyszenie aktywnie promowało walory turystyczne Ziemi Kluczborskiej i Oleskiej na XX 
Jubileuszowych Międzynarodowych Targach Turystyki, Spa, Sprzętu Turystycznego i Żeglarskiego 
GLOBalnie w Katowicach. Podczas imprezy stoisko KOLOT zajęło III miejsce w konkursie na 
najatrakcyjniejsze stoisko imprezy. Organizatorzy docenili jego bogatą ofertę, różnorodność i duże 
zainteresowanie zwiedzających.

- W kwietniu złożono wniosek do Kuratorium Oświaty w Opolu w otwartym konkursie ofert w zakresie 
organizacji wypoczynku letniego w 2014 roku dla dzieci i młodzieży ze środowiska wiejskiego na 
realizację zadania pn. „Wakacje ze słońcem w plecaku”.
Podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego na realizację projektu pn. 
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„Promocja Krainy Miodem i Mlekiem płynącej”.
- Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego skontrolował w siedzibie KOLOT dokumentację 
realizowanego w 2013 roku projektu pn. „Monitoring ruchu turystycznego i promocja Ziemi 
Kluczborsko-Oleskiej”, dofinansowanego ze środków UMWO. 
Objęto honorowym patronatem wycieczki rowerowe organizowane przez Zarząd Rejonowy Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kluczborku.

- W maju podpisano umowę z Kuratorium Oświaty w Opolu na realizację zadania pn. „Wakacje ze 
słońcem w plecaku”.
- Udział KOLOT-u w Międzynarodowych Targach Turystycznych „W Stronę Słońca” w Opolu w ramach 
projektu „Promocja Krainy Miodem i Mlekiem płynącej”. 

- W czerwcu realizowano projekty: „Promocja Krainy Miodem i Mlekiem płynącej” oraz „Wakacje ze 
słońcem w plecaku”.
- Udział przedstawicieli KOLOT w I Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego w 
Opolu-Grudzicach organizowanym przez Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. 
Tematami wiodącymi były m.in. Rady Pożytku Publicznego  i przyszłość III sektora w Polsce. 
- Udział Prezes KOLOT w III debacie Wydziału Ekonomicznego UO z cyklu „Twórzmy dziś – przestrzeń 
jutra” nt. Gospodarka zarządzania wieloszczeblowego – Integracja czy dezintegracja działań na rzecz 
aktywizacji gospodarczej przestrzeni wiejskiej województwa opolskiego? Wystąpienie nt. Czy 
sieciowanie jako instrument może wpływać na efektywną aktywizację gospodarczą przestrzeni 
wiejskiej. 
- Udział przedstawicieli KOLOT w wizycie studyjnej w Południowym Tyrolu w ramach projektu „Opolska 
Platforma Innowacji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, realizowanego przez Opolskie 
Centrum Rozwoju Gospodarki. 

- W lipcu realizowano projekty: „Promocja Krainy Miodem i Mlekiem płynącej” oraz „Wakacje ze 
słońcem w plecaku”.

- W sierpniu realizowano projekty: „Promocja Krainy Miodem i Mlekiem płynącej” oraz „Wakacje ze 
słońcem w plecaku”, który podsumowano w Ośrodku Kolonijnym „Olsza”  w Jarnołtówku.

- We wrześniu nastąpiła realizacja i rozliczenie projektów „Promocja Krainy Miodem i Mlekiem 
płynącej” oraz „Wakacje ze słońcem w plecaku”. 
- Udział przedstawicieli KOLOT w obchodach z okazji 15-lecia Powiatu Kluczborskiego. Wydarzenie było 
okazją do wręczenia statuetek i podziękowań za wkład w rozwój gospodarczy powiatu kluczborskiego, 
które otrzymali m.in. przedsiębiorcy ze stowarzyszenia oraz sama organizacja.
- Udział członków KOLOT w Jarmarku Ziemi Kluczborskiej organizowanym w ramach Europejskich Dni 
Dziedzictwa 2014 i 15-lecia Powiatu Kluczborskiego.
- Współorganizacja 15-lecia „Historii lokalnej w powiecie oleskim”.    

- W lisopadzie udział przedstawicieli KOLOT w II Forum Regionalnych i Lokalnych Organizacji 
Turystycznych w Ossie k. Rawy Mazowieckiej organizowanym przez Polską Organizację Turystyczną. 
- Podsumowano sezon wycieczek rowerowych organizowanych przez Polski Związek Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Kluczborku. Najbardziej aktywni cykliści zostali uhonorowani 
dyplomami i nagrodami. 
- Dodruk publikacji „Ziemia Kluczborsko-Oleska na weekend”.

- W grudniu Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zorganizowało w Pałacu Pawłowice warsztaty 
szkoleniowe dla członków KOLOT z branży turystyczno-spożywczej, dotyczące budowania szlaku 
kulinarnego.
- Udział członków KOLOT w Świątecznym Jarmarku Ziemi Kluczborskiej. 
- Złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego pn. „Powiat kluczborski i 
oleski w pocztówce”, w otwartym konkursie ofert na dotacje wspierające realizację zadań publicznych 
w zakresie rozwoju turystyki i krajoznawstwa przez organizacje i inne uprawnione podmioty 
prowadzące działalność pożytku publicznego.
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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)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

5000

150

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

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

(Np. zwierzęta, zabytki)

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 2014 
roku należą m.in. 
dodruk publikacji 
„Ziemia Kluczborsko-
Oleska na weekend” 
oraz realizacja dwóch 
projektów. Pierwszy 
projekt Wakacje ze 
słońcem w plecaku 
finansowane przez 
Kuratorium Oświaty w 
Opolu, realizowane 
było w zakresie 
organizacji wypoczynku 
letniego w 2014 roku 
dla dzieci i młodzieży ze 
środowiska wiejskiego. 
Zadanie polegało na 
organizacji letniego 
wypoczynku dla dzieci 
wiejskich, 
pochodzących z rodzin 
o niskich dochodach i 
dzieci z mniejszymi 
szansami, które ze 
względu na swoją 
sytuację wynikającą z 
problemów rodzinnych, 

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
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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. 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. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

miejsca zamieszkania i 
innych mają utrudniony 
dostęp do wypoczynku. 
Projektem objętych 
było 360-cioro dzieci  
z terenów wiejskich 
województwa 
opolskiego, które 
wypoczywały na 
dwutygodniowych 
koloniach w 
Jarnołtówku i 
Darłówku. W każdej z 
tych miejscowości 
odbyły się po 4 turnusy 
kolonii. Drugie zadanie 
Promocja Krainy 
Miodem i Mlekiem 
płynącej polegało na 
wydaniu i kolportażu 
dwustronnej ulotki 
promującej "perełki 
architektoniczne" 
naszego regionu - 
kościoły drewniane 
powiatu kluczborskiego 
i oleskiego. Materiał 
promocyjny 
wykorzystywany był 
m.in. na targach 
turystycznych, 
imprezach 
wystawienniczych 
krajowych i 
zagranicznych. Drugim 
etapem realizacji 
zadania publicznego był 
udział w 
Międzynarodowych 
Targach Turystycznych 
w Opolu.
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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) 406,743.66 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 25,783.16 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 380,960.50 zł

0.00 zł

370,800.00 zł

8,500.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 25,783.16 zł

25,783.16 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 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

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)

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

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 470.90 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 379,300.00 zł
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2.4. Z innych źródeł 1,189.60 zł

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 25,783.16 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

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 470.90 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 470.90 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: 397,314.38 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

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

397,314.38 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

1 statutowe stowarzyszenie 470.90 zł

1 statutowe stowarzyszenia 470.90 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

z podatku od towarów i usług

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

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.)

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

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

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

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

55.00 osób prawnych

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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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

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

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)

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

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 w 
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
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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

VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

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)

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

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

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (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

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

1 Promocja krainy miodem i 
mlekiem płynącej

Promocja walorów i atrakcji 
turystycznych Ziemi 
Kluczborsko-Oleskiej 
oferowanych przez członków 
stowarzyszenia, do których 
należą właściciele gospodarstw 
agroturystycznych, gestorzy, 
restauratorzy, jednostki 
terytorialne obu powiatów. 
Ukazanie potencjału 
województwa – pozytywnego 
'kwitnącego” wizerunku 
Opolszczyzny, piękna, 
zadbanych miejsc, rozkwitu 
gospodarczego i kulturalnego. 
Ponadto wspieranie rozwoju 
turystyki, integracja 
społeczności lokalnej oraz 
tworzenia nowego produktu 
turystycznego.

Województwo Opolskie - Samorząd 
Województwa Opolskiego

8,500.00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

1 Wakacje ze słońcem w 
plecaku

Organizacja letniego 
wypoczynku dla dzieci 
wiejskich, pochodzących z 
rodzin o niskich dochodach i 
dzieci z mniejszymi szansami, 
które ze względu na swoją 
sytuację wynikającą z 
problemów rodzinnych, miejsca 
zamieszkania i in. mają 
utrudniony dostęp do 
wypoczynku.
Projektem objętych było 360-
cioro dzieci z terenów wiejskich 
województwa opolskiego, które 
wypoczywały na 
dwutygodniowych koloniach w 
Jarnołtówku i Darłówku.

Opolski Kurator Oświaty 370,800.00 zł
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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)

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Maria Żurek - Prezes
Barabara Stodoła - Skarbnik

16.05.2015 r. Data wypełnienia sprawozdania

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 1
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