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Data zamieszczenia sprawozdania 2019-06-12

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     WIELKOPOLSKIE

Gmina GNIEZNO

Powiat GNIEŹNIEŃSKI

Ulica OS. KASZTANOWE Nr domu 7 Nr lokalu 

Miejscowość LUBOCHNIA Kod pocztowy 62-200 Poczta GNIEZNO Nr telefonu 616675880

Nr faksu ------------ E-mail 
biuro@siedlisko.gniezno.pl

Strona www siedlisko.gniezno.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2016-01-22

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 30161684000000 6. Numer KRS 0000371509

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 Brykczyńska prezes TAK

Paulina Andrzejewska zastępca prezesa TAK

Barbara pomorska skarbnik TAK

Karolina Fiutak-Łachowska sekretarz TAK

Teresa Zielińska członek Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Kamil Cegielski członek TAK

Katarzyna Brzęcka członek TAK

Marzena Matecka członek TAK

STOWARZYSZENIE NA RZECZ AKTYWIZACJI SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ "SIEDLISKO" W LUBOCHNI

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczymcolor
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"EkoWalentynki czyli kochamy recykling” - 14.022018-22.04.2018

Do udziału w   akcji  „EkoWalentynki – czyli kochamy recykling” zostały zaproszone przedszkola i oddziały 
przedszkolne z terenu Gminy Gniezno oraz Szkoła Podstawowa w Karniszewie z Gminy Mieleszyn.

Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej „Siedlisko” w Lubochni już po raz czwarty włączyło się 
w ogólnopolską akcję edukacyjną „EkoWalentynki – czyli kochamy recykling”.

Ponad 60 miejscowości w Polsce wzięło udział w tegorocznej edycji Ekowalentynek, która zaczęła się w  Dniu 
Zakochanych - 14 lutego 2017 r., a zakończy 22 kwietnia w Dzień Ziemi.

Na terenie Gminy Gniezno EkoWalentynki już zostały podsumowane.

W akcji wzięły udział przedszkola i oddziały przedszkolne z terenu Gminy Gniezno. W tym roku do akcji włączyła się 
po raz drugi Szkoła Podstawowa z Karniszewa z Gminy Mieleszyn.

W wyznaczonym przez przedszkola terminie zostały odebrane baterie i drobne elektrośmieci. Sposób zbierania 
baterii i drobnego ZSEE  był dowolny. Odbiór baterii i ZSEE zagwarantował organizator. Na podsumowaniu akcji 
członkowie Siedliska rozdali lizaki w kształcie serca w zamian za przyniesione zużyte baterie oraz drobny zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE).  Sposób podsumowania EkoWalentynek również był dowolny, zależny od 
koordynatora akcji w danej szkole. 
Uczniowie przynieśli kilkadziesiąt kilogramów baterii oraz kilkanaście kartonów drobnych elektrośmieci.

Za baterie i  ZSEE młodzi ekolodzy otrzymali lizaki.

Rajd rowerowy- 19.05.2018

Rajd rowerowy odbył się w sobotę 19 maja. Rowerzyści wystartowali o godz. 10.00 spod szkoły w Szczytnikach 
Duchownych do Ośrodka Wypoczynkowego w Jankowie Dolnym. Po drodze i na mecie dołączyli także rowerzyści z 
innych części gminy Gniezno. W rajdzie wzięło udział ponad 70 osób. Na miejscu uczestnicy rajdu otrzymali 
czapeczki odblaskowe i posiłek regeneracyjny – grochówka i kiełbaski pieczone na ognisku. Po posiłku na 
uczestników czekały dodatkowe atrakcje.
Przygotowano min. konkursy o charakterze sprawnościowo – rekreacyjnym (oddzielnie dla dziewcząt i chłopców 
oraz dla całych rodzin) - jazda slalomem między słupkami na czas, jazda rowerem z kubkiem wody po okręgu, turniej 
piłki siatkowej, podbijanie piłki głową, hula-hop, skok w dal z miejsca, rzut piłką do celu po odbiciu z podłoża, 
badmington rodzinny, przeciąganie liny dla dzieci i dla dorosłych, podbijanie piłki siatkowej głową. Na kilku 
stanowiskach dzieci, młodzież i dorośli mogli zmagać się w zawodach indywidualnych jak i zespołowych. Po 
zakończeniu konkursów rozdano nagrody zwycięzcom – odblaskowe kołnierze jak i nagrody pocieszenia. 
Organizatorzy zadbali również o najmłodszych, dla których animator zabaw dla dzieci przygotował różne atrakcje - 
bańki mydlane, zabawa z masą solną, wykonywanie zabawki gniotek, skoki przez linę, modelowanie balonowych 
kreacji. Pogoda dopisała, humory też. Rajd przebiegał w miłej i przyjacielskiej atmosferze. Już po raz kolejny całe 
rodziny aktywnie wypoczywały z innymi rowerzystami.
Ok. godz. 15.30 wszyscy bezpiecznie oraz szczęśliwie wrócili do swoich domów. 

Wyznaczono dwie trasy. Trasa krótsza rajdu wiodła ze Szczytnik Duchownych  – Wolę Skorzęcką – Lubochnię- 
Wierzbiczany – Jankowo Dolne (plaża)- ok. 9 km.

Trasa dłuższa prowadziła przez  – Kędzierzyn – Nową Wieś Niechanowską – Piaski – Ćwierdzin- Krzyżówkę – 
Kalinę – Jankowo Dolne (plaża)  – ok. 18 km.

Wszyscy uczestnicy rajdu byli objęci dodatkowym ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków. 
Organizatorzy zapewnili także wóz serwisowy, który towarzyszył rowerzystom podczas całego rajdu. Jak  co roku  
rowerzystów pilotowali policjanci z Powiatowej Komendy Policji w Gnieźnie.

Spływ kajakowy- 20.05.2018

Spływ kajakowy szlakiem „Puszcza Zielonka” odbył się 20 maja, trasa przebiegała po trzech jeziorach. Na początku 
spływu o godz. 9.00 odbyła się krótka pogadanka na temat zasad pływania kajakiem i zachowaniem bezpieczeństwa 
na wodzie, każda dwójka wioślarska otrzymała także owoce i napoje. Pół godziny później 40 osób w 20 kajakach 
wystartowało w Złotniczkach płynąc po Jeziorze Jerzyńskim, następnie przepłynięto Jezioro Wrończynskie Małe i 
Jezioro Wronczyńskie Wielkie. Kajakarze musieli zmagać się z przenoskami pomagając sobie wzajemnie 
(przenoszenie kajaków między jeziorami). Posiłek regeneracyjny podano we Wronczynku - przepyszna grochówka, 
chleb wiejski ze smalcem i ogórek kiszony. Powrót odbył się tą samą trasą. Pogoda i humory dopisały. Wszyscy 
szczęśliwie powrócili na miejsce startu. Spływ kajakowy zorganizowała Firma FUNKAYAK, która była 
odpowiedzialna za przygotowanie i obsługę spływu oraz konsumpcję.

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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Wieczornica z okazji Święta Niepodległości-04.11.2018

Już po raz siódmy 4 listopada w Zespole Szkół w Szczytnikach Duchownych odbyło się spotkanie z okazji Święta 
Niepodległości. Ten Jubileuszowy Rok 2018 - Rok Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości 
oraz Rok Pamięci Powstania Wielkopolskiego - chcieliśmy szczególnie uczcić. Dlatego zaprosiliśmy do wspólnego 
świętowania tancerzy ludowych, którzy zatańczyli tańce szamotulskie oraz Mikołaja Woźniaka, który zagrał na 
dudach wielkopolskich. Podczas uroczystości wystąpili także harcerze wraz z opiekunem Eweliną Tubacką i 
uczniowie klas 4 i 5 pod kierunkiem p. Katarzyny Kaźmierskiej. Jak zwykle akompaniował v-ce dyrektor szkoły p. 
Jarosław Kusz. Na skrzypcach zagrała Regina Borkowska - Kędzierska, a na gitarze p. Marek Tanaś. Całość 
poprowadziła p. Barbara Pomorska ze Stowarzyszenia "Siedlisko".Wieczór zakończył się nauką tańca 
szamotulskiego. Chętnych nie brakowało, szczególnie młodzież zgromadzona na sali ochoczo ruszyła w tany. Jak 
wiemy wspólne śpiewanie całymi rodzinami łączy pokolenia, tak było i tym razem. W pełnej sali znaleźli się 
przedstawiciele wszystkich pokoleń, od tych najmłodszych po starszych mieszkańców naszej gminy. Nie zabrakło też 
na uroczystości proboszcza Parafii w Kędzierzynie Henryka Sobiereiskiego i p. Marii Suplickiej, przyszłego wójta 
Gminy Gniezno.  
Dziękujemy za liczne przybycie, wspólne śpiewy i tańce. Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w 
organizację imprezy. Dziękujemy Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Gnieźnie za ufundowanie 
poczęstunku. Dziękujemy także Stowarzyszeniu Integracja ze Szczytnik Duchownych za włączenie się w obchody i 
piękne udekorowanie sali.

"Ratując pszczoły ratujemy plony- do Szlaku Piastowskiego przez pszczeli przystanek"- od grudnia 2018

Już od grudnia realizujemy projekt „Ratując pszczoły ratujemy plony - do Szlaku Piastowskiego przez pszczeli 
przystanek” w ramach konkursu grantowego „TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM” organizowanego przez   Fundację 
Santander Bank Polska S.A. im. Ignacego Jana Paderewskiego we współpracy z Santander Bank Polska S.A. 
Projekt będzie realizowany  do czerwca 2019 r.
Głównym celem projektu jest uświadomienie  turystom  i mieszkańcom Kaliny strategicznej roli owadów zapylających 
w środowisku przyrodniczym, przedstawienie wpływu chemizacji prac rolnych oraz zanieczyszczenia środowiska na 
gwałtowny spadek plonów w związku z ginięciem owadów zapylających oraz podjęcie  działań wpływających  na 
zatrzymanie procesu ginięcia owadów zapylających.
Na całym świecie maleje liczba owadów zapylających, w tym  pszczół, które są najważniejszymi zapylaczami roślin 
kwiatowych i odpowiadają za 40% pożywienia człowieka. Istnienie pszczół dziko żyjących jest zagrożone przez 
czynniki środowiskowe, choroby i pasożyty , zmiany klimatyczne oraz zwiększające się narażenie na oddziaływanie 
środków chemicznych wytwarzanych przez człowieka.
Projekt będzie polegał na stworzeniu „pszczelego przystanku”, który znajdować się będzie w miejscowości Kalina 
przy licznie uczęszczanej gruntowej drodze na skraju lasu, przy stacji kolejowej, w pobliżu Jeziora Wierzbiczańskiego 
znajdującego się w granicach Obszaru Natura 2000 PLH 300026 „Pojezierze Gnieźnieńskie” . Drogą tą licznie 
uczęszczają zarówno rowerzyści jak i piesi ze względu na niewielką odległość od dużego ośrodka miejskiego jakim 
jest Gniezno oraz łatwość dojazdu do tej okolicy. Pszczeli przystanek będzie  punktem edukacyjnym , na który 
składać się będą:  konstrukcja zasiedlająca dla dzikich pszczół i trzmieli, tablica "Poznajemy owady" informująca 
również o roli owadów zapylających i zagrożeniach dla ich egzystencji,  interaktywny drewniany ul i gra edukacyjna o 
efektach działalności pszczół. 
Umiejscowienie "pszczelego przystanku" w miejscu o znacznych walorach krajobrazowych i turystycznych oraz 
będącego naturalnym środowiskiem występowania owadów zapylających, przyczyni się do rozpropagowania tak 
ważnej kwestii, jaką jest zapobieganie masowym wymarciom owadów zapylających. 
Dzięki projektowi zostanie przekazana wiedza związana z biologią pszczół i owadów
zapylających, ich znaczeniem w środowisku oraz ich wpływem na wielkość płodów rolnych i sadowniczych, jak 
również zagrożeniach wynikających dla tej grupy zwierząt w związku ze wzrostem zanieczyszczenia środowiska oraz 
stosowania środków ochrony roślin.  Projekt zaktywizuje turystów i okolicznych mieszkańców do zidentyfikowania 
zagrożeń wynikających z chemizacji produkcji rolnej i sadowniczej. 

Potańcówka ludowa- 16.11.2018

I tradycyjna potańcówka z muzyką na żywo w Lubochni.
Na potańcówce zagrała Kapela Szpliny z Gminy, która wykorzystuje instrumentarium tradycyjne w Wielkopolsce, 
czyli dudy oraz skrzypce podwiązane charakterystyczne dla tego regionu. Towarzyszy im akordeon. Coraz więcej 
osób przychodzi spotkać się i potańczyć przy swojskim jadle. Tak było i tym razem. Przybyli nie tylko mieszkańcy 
Lubochni, ale  i okolicznych wiosek. Nauka tradycyjnych, dawnych tańców jak zwykle wywołała wiele emocji. 
Dziękujemy za wspaniały wieczór muzykantom: Regina Borkowska-Kędzierska, Mikołaj Woźniak, Jarosław Kusz 
oraz instruktorowi tańca Mateuszowi Kędzierskiemu.
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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)

owady zapylające

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 Rajd rowerowy odbył się w sobotę 19 maja. Rowerzyści 
wystartowali o godz. 10.00 spod szkoły w Szczytnikach 
Duchownych do Ośrodka Wypoczynkowego w Jankowie 
Dolnym. Po drodze i na mecie dołączyli także rowerzyści 
z innych części gminy Gniezno. W rajdzie wzięło udział 
ponad 70 osób. Na miejscu uczestnicy rajdu otrzymali 
czapeczki odblaskowe i posiłek regeneracyjny – 
grochówka i kiełbaski pieczone na ognisku. Po posiłku na 
uczestników czekały dodatkowe atrakcje.
Przygotowano min. konkursy o charakterze 
sprawnościowo – rekreacyjnym (oddzielnie dla 
dziewcząt i chłopców oraz dla całych rodzin) - jazda 
slalomem między słupkami na czas, jazda rowerem z 
kubkiem wody po okręgu, turniej piłki siatkowej, 
podbijanie piłki głową, hula-hop, skok w dal z miejsca, 
rzut piłką do celu po odbiciu z podłoża, badmington 
rodzinny, przeciąganie liny dla dzieci i dla dorosłych, 
podbijanie piłki siatkowej głową. Na kilku stanowiskach 
dzieci, młodzież i dorośli mogli zmagać się w zawodach 
indywidualnych jak i zespołowych. Po zakończeniu 
konkursów rozdano nagrody zwycięzcom – odblaskowe 
kołnierze jak i nagrody pocieszenia. Organizatorzy 
zadbali również o najmłodszych, dla których animator 
zabaw dla dzieci przygotował różne atrakcje - bańki 
mydlane, zabawa z masą solną, wykonywanie zabawki 
gniotek, skoki przez linę, modelowanie balonowych 
kreacji. Pogoda dopisała, humory też.

0,00 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

1500

0
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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) 8 992,49 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 8 992,37 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) 0,12 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 turystyka i krajoznawstwo Spływ kajakowy szlakiem „Puszcza Zielonka” odbył się 20 
maja, trasa przebiegała po trzech jeziorach. Na początku 
spływu o godz. 9.00 odbyła się krótka pogadanka na 
temat zasad pływania kajakiem i zachowaniem 
bezpieczeństwa na wodzie, każda dwójka wioślarska 
otrzymała także owoce i napoje. Pół godziny później 40 
osób w 20 kajakach wystartowało w Złotniczkach płynąc 
po Jeziorze Jerzyńskim, następnie przepłynięto Jezioro 
Wrończynskie Małe i Jezioro Wronczyńskie Wielkie. 
Kajakarze musieli zmagać się z przenoskami pomagając 
sobie wzajemnie (przenoszenie kajaków między 
jeziorami). Posiłek regeneracyjny podano we 
Wronczynku - przepyszna grochówka, chleb wiejski ze 
smalcem i ogórek kiszony. Powrót odbył się tą samą 
trasą. Pogoda i humory dopisały. Wszyscy szczęśliwie 
powrócili na miejsce startu. Spływ kajakowy 
zorganizowała Firma FUNKAYAK, która była 
odpowiedzialna za przygotowanie i obsługę spływu oraz 
konsumpcję.

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

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 1 911,80 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 369,00 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. 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)

6 530,55 zł

0,00 zł

0,00 zł

1 092,04 zł

11,00 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.

1 Prowadzenie strony- informacje z prowadzenia działalności pożytku publicznego przez 
Stowarzyszenie. Informacje o działaniach określonych w statucie organizacji poprzez akcje, 
projekty, wydarzenia.

369,00 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 7 633,59 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 1 358,90 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
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 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

2 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

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

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
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 661,40 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

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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b) z tytułu umów cywilnoprawnych 661,40 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)

330,70 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

330,70 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

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 Brykczyńska
Paulina Andrzejewska

Barbara Pomorska
Karolina Fiutak - Łachowska

Teresa Zielińska

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2019-06-12

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