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• We wszystkich pytaniach, w których istnieje możliwość wyboru odpowiedzi, należy zaznaczyć właściwe odpowiedzi znakiem X;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (-);

Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

KLUCZBORSKO-OLESKA LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

Kraj          POLSKA Województwo     OPOLSKIE Powiat KLUCZBORSKI

Gmina KLUCZBORK 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

Druk: MPiPS 1



7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego) Maria Żurek - Prezes

Renata Anna Płaczek-Zielonka - Wiceprezes
Krystyna Janik - Wiceprezes
Barbara Stodoła - Skarbnik
Henryk Józef Zug - Sekretarz

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

Bożena Olejnik - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Irena Kowalczyk - Sekretarz
Antoni Józef Polak - Członek
Klaudia Ewa Baros - Członek 
Małgorzata Józefa Kondracka - Członek

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

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.

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.
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11. Najważniejsze sfery działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać nie więcej niż trzy 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(Dz. U. z 2010 r. Nr 
234, poz. 1536), zaczynając od najważniejszej)

turystyka i krajoznawstwo

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

- W lutym 2012 roku złożono wniosek pt. “Dojrzały – aktywny, młody – sprawny” 
do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach otwartego konkursu ofert 
na najlepsze projekty dofinansowywane w 2012 r. ze środków krajowego 
Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO).
- Członkowie, działającego w ramach stowarzyszenia, Klastra Turystycznego 
„Kraina Miodu  i Mleka” promowali swoją ofertę podczas Konferencji w Opolu pn. 
„Klastry Opolskie – skuteczne działanie i strategiczny rozwój”. Spotkanie 
połączono z prezentacją na stoisku wystawienniczym w hali opolskiego 
Okrąglaka.
- Stowarzyszenie aktywnie promowało walory turystyczne Ziemi Kluczborsko-
Oleskiej na XVIII Międzynarodowych Targach Turystyki, Sprzętu Turystycznego, 
Żeglarskiego  i Sportowego GLOB 2012 w Katowicach, na których swoje oferty 
zaprezentowało blisko 300 wystawców z 15 krajów m.in.: Maroka, Indonezji, 
Turcji, Gruzji i Włoch. Podczas imprezy organizatorzy wyróżnili stoisko KOLOT, 
doceniając jego bogatą ofertę, różnorodność i duże zainteresowanie 
zwiedzających.
- W kwietniu złożono deklarację przystąpienia KOLOT do Klastra Turystycznego 
„VisitOpolskie”. 
- Udział w XII Międzynarodowych Targach Turystycznych „W stronę słońca” w 
Opolu, na których stoisko KOLOT-u zostało wyróżnione przez organizatorów 
imprezy.   
- Udział Prezes KOLOT w Międzynarodowej Konferencji w Opolu pn. 
„Współpraca transgraniczna klastrów turystycznych”, podczas której odebrała 
certyfikat zaświadczający o przynależności stowarzyszenia do nowo powstałego 
Klastra Turystycznego „VisitOpolskie”.
- W czerwcu Prezes KOLOT reprezentowała także stowarzyszenie na „Targach 
Aktywnych Form Pomocy” w Byczynie, które zostały zorganizowane w ramach 
Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Aktywne formy przeciwdziałania 
wykluczeniu społecznemu”. 
- Podpisano umowę z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej na 
dofinansowanie projekt „Dojrzały – aktywny, młody – sprawny” i rozpoczęto jego 
realizację. Potrwał on od czerwca do grudnia 2012 roku i wzięło w nim udział 
100 osób: 70 emerytów i 30 młodzieży. 
Płaszczyzną zbliżania obu pokoleń była turystyka. W ramach zadania 
zorganizowano 13 wycieczek krajoznawczych po powiatach kluczborskim 
i oleskim, podczas których uczestnicy projektu zwiedzali drewniane kościółki, 
będące symbolem i znakiem rozpoznawczym Ziemi Kluczborskiej i Oleskiej. 
Efektem wspólnych wyjazdów było opracowanie i wydanie folderu promocyjnego 
o drewnianych obiektach sakralnych obu powiatów wraz z filmem promocyjnym. 
Doskonałą okazją do integracji  i wymiany doświadczeń między pokoleniami było 
wspólne uczestnictwo w realizowanych w ramach projektu kursach: 
''Z komputerem na ty", "Komunikacja interpersonalna - wielopokoleniowa", 
"Pierwsza pomoc”. 
- Do LGD „Górna Prosna” złożono wniosek pt. Wytyczenie i oznakowanie 
turystycznego szlaku kościołów drewnianych na obszarze LGD „Górna Prosna” o 
przyznanie pomocy  w zakresie małych projektów w ramach działania 413 
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013.
- W sierpniu współorganizowano Gminno-Powiatowe Dożynki w 
Chocianowicach.
- Udział i prelekcja Pani dr Marii Śmigielskiej, honorowego członka KOLOT na 
Kongresie Turystyki w Nysie, organizowanym przez Związek Miast Polskich 

działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości
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wspólnie z miastem Nysa.
- W październiku odbyła się wizyta przedstawicieli ministerstw i instytucji 
rolniczych i turystycznych z przedstawicielami, działającego w ramach 
stowarzyszenia, Klastra Turystycznego „Kraina Miodu i Mleka. Przyjazd  
zorganizowało Centrum Doradztwa Rolniczego  w Brwinowie Oddział w 
Krakowie w ramach projektu „Integracja działań w zakresie rozwoju i promocji 
turystyki wiejskiej na przykładzie klastra turystycznego 'Kraina Miodu i Mleka' 
w województwie opolskim”.  Podczas trzydniowej wizyty zorganizowano 
spotkanie  z przedstawicielami Klastra Turystycznego „Kraina Miodu i Mleka” w 
Restauracji „Na Kamieniu” w Borkach Małych oraz przygotowano objazd 
studyjny po: Gospodarstwie Agroturystycznym Państwa Stodołów, Starej 
Karczmie w Chocianowicach, Edukacyjnym Gospodarstwie Ekologicznym 
„Agrochatka” Państwa Woźniaków, Pałacu Pawłowice oraz wizytę na 
Uniwersytecie Opolskim. Delegacja liczyła 40 osób.
- Ponadto także w październiku Prezes KOLOT spotkała się w Kluczborku z 
Polakami mieszkającymi na Litwie, Ukrainie i Białorusi, przebywającymi na 
Opolszczyźnie w ramach kursu na temat agroturystyki. Dla zagranicznych gości 
spotkanie to było okazją do zdobycia doświadczeń i dobrych praktyk  od 
działających na terenie powiatu kluczborskiego gospodarstw agroturystycznych. 
Delegacja liczyła 35 osób.
- Przedstawiciele KOLOT uczestniczyli w podsumowaniu sezonu wycieczek 
rowerowych organizowanych przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i 
Inwalidów Zarząd Rejonowy w Kluczborku. Najbardziej aktywni cykliści zostali 
uhonorowani dyplomami i nagrodami. Patronat honorowy nad wydarzeniem 
obok Starosty Kluczborskiego i Burmistrza Kluczborka objęła Prezes KOLOT. 
- Udział przedstawicieli stowarzyszenia w VI Gremium Ekspertów Turystyki 
Forum Lokalnych  i Regionalnych Organizacji Turystycznych we Wrocławiu.
- W grudniu członkowie KOLOT uczestniczyli w Krakowie w szkoleniu 
podnoszącym kwalifikacje członków Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych 
pt. „Wykorzystanie instrumentów PROW 2007- 2013 w różnicowaniu działalności 
gospodarczej na obszarach wiejskich zgodnie z ideą rolnictwa 
wielofunkcyjnego”.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację 
działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, 
„zagranica”)

cały kraj

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie 
sprawozdawczym

1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra integracji 
społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze określone w 
przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki publiczne określone w przepisach o 
systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1

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

Lp Nazwa placówki Miejscowość/ci, w której/ych 
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym
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Liczba odbiorców działań organizacji

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

80000

100

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

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

1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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)

Reprodukcja zapisanych nośników informacji

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

cały kraj

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 18.20 Z

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji 
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku 
publicznego

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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)

Pozostała działalność wydawnicza

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

58.19.Z

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
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3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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)

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

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) 124,244.77 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 0.00 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 217.90 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 102,751.00 zł
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0.00 zł

102,751.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 20,304.58 zł

20,304.58 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

8. Z innych źródeł 971.29 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) z dotacji z 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 sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych)

g) z nawiązek sądowych

h) ze świadczeń pieniężnych

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

                w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 0.00 zł

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

1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych 0.00 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 217.90 zł

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 kwoty przeznaczone na te działania

1 Środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowano na cele 
statutowe

217.90 zł
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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 kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 132,126.01 zł 217.90 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

w tym :

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, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia, amortyzacja

e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

f)pozostałe koszty ogółem:

126,136.50 zł 217.90 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

5,624.04 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

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 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)
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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 umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub 
użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości 
następujące prawo:

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. 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

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 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

24.00 osób fizycznych
2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego

57.00 osób prawnych

organizacja pozyskała 2 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 1 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

1. Organi`zacja 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)

0.00 osób

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)
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w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 0.00 osób

0.00 osób

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
dłuższy niż 30 dni

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 0.00 zł

w 
tym:

a) z tytułu umów o pracę

wynagrodzenie zasadnicze

0.00 zł

0.00 zł

nagrody

premie

0.00 zł

0.00 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 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

0.00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

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

0.00 zł

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

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

0.00 zł

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

0.00 zł

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

0.00 zł

10. 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

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy 
administracji rządowej

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

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 zamówień publicznych w okresie 
sprawozdawczym

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa zadania Kwota
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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

(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli
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