
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2019

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
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Data zamieszczenia sprawozdania 2020-09-11

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina JEDLNIA-LETNISKO

Powiat RADOMSKI

Ulica PL. PIŁSUDSKIEGO Nr domu 3 Nr lokalu 

Miejscowość JEDLNIA-
LETNISKO

Kod pocztowy 26-630 Poczta JEDLNIA-LETNISKO Nr telefonu 

Nr faksu E-mail monika.purc@gmail.com Strona www www.jedlnia-wrzosow.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2006-04-11

2009-02-04

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 14050511900000 6. Numer KRS 0000254940

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

Monika Purc Prezes Zarządu TAK

Andrzej Roch Bińkowski Wiceprezes Zarządu TAK

Renata Brzezińska Wiceprezes Zarządu TAK

Krzysztof Łepecki Wiceprezes Zarządu TAK

Wojciech Romuald 
Ortenburger

Wiceprezes Zarządu TAK

Cezary Brymora Wiceprezes Zarządu NIE

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Anna Szczepańska Komisja Rewizyjna TAK

Michał Czachor Komisja Rewizyjna TAK

Andrzej Gołębiowski Komisja Rewizyjna TAK

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ JEDLNI-LETNISKO I WRZOSOWA

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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1. Opis działalności pożytku publicznego

Stowarzyszenie w 2019 roku realizowało swoje cele statutowe jako nieodpłatne działania w czterech projektach i  
trzech obszarach sfery działalności pożytku publicznego:
1.Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez powołanie międzypokoleniowej 
amatorskiej grupy teatralnej, realizacja projektu  Mobilne Centrum Wsparcia NGO i Klub Integracji Społecznej 
współfinansowany ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego
2.Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez organizację koncertów fortepianowych, 
tworzenie scenariuszy i przedstawień teatralnych, spotkań poetycko-muzycznych, wyświetlanie filmów-Kino 
Letnie.Realizacja projektu Kukły, Dziady i zielska współfinansowanego przez UG Jedlnia-Letnisko.W ramach 
realizacji zadania publicznego KUKŁY, DZIADY i ZIELSKA w maju i czerwcu 2019 rozpoczęliśmy proces informacji o 
projekcie i rekrutacji uczestników, w dniach 8 Lipca do 12 Lipca 2019 na Stacji Kultura w Jedlni-Letnisko powołana 
została Amatorska Grupa Teatralna składająca się początkowo z 13 osób, a docelowo z 16 osób i  rozpoczęły się  
pięciodniowe warsztaty z reżyserem Renatą Brzezińską nad scenariuszem oraz zajęcia rękodzielniczo-artystyczne 
tworzenia Kukieł ludowych i scenografii do spektaklu prowadzone przez Jerzego Kaszubę przez aktorów (fotorelacje 
na stronach, listy obecności) Przewidziana jest dalsza kontynuacja działań lokalnej Amatorskiej Grupy Teatralnej w 
Jedlni-Letnisko, istnieje ważna potrzeba zaangażowania mieszkańców w działania artystyczne i udział w kulturze 
wysokiej, brak lokalnego dostępu do teatru, kina ,muzeum.Założeniem było także poszerzenie wrażliwości 
intelektualnej oraz emocjonalnej poprzez wspólne twórcze i świadome działanie wokół przedstawienia 
lalkowego.Wszystkie podjęte działania szeroko wpłynęły na poprawę świadomości kulturowej oraz potrzebę 
powołania teatru amatorskiego w naszej miejscowości, ale także promocję gminy.Efekty to ponad 30 godzin pracy 
nad spektaklem i scenografią z grupą docelową 16 aktorów(480 efektów),
5 dni spotkań po 5 godzin każde podczas których powstawały kukły ludowe z grupą ok.12 uczestników co przekłada 
się na(300 efektów)
2 godziny zajęć rękodzielniczo-artystycznych oraz 2 godziny edukacji ekologicznej dla grupy 12 osób daje nam 
ponad (48 efektów)
30 listopada 2019 na Stacji Kultura w Jedlni -Letnisko odbyła się premiera spektaklu Dziady cz.II na podstawie dzieła 
Adama Mickiewicza spotkania, rozmowy i relacje  oraz odbiorcy spektaklu i wystawy w dniu 30.10.2019 na Stacji 
Kultura to ponad 120 efektów projektu.(fotorelacja w mediach i na stronach,info do UG) Wydarzenie to znacząco 
wpłynęło na integrację środowiska lokalnego, współpracę międzypokoleniową, postrzeganie i doświadczenie 
kulturowo-historyczne w społeczności gminy Jedlnia-Letnisko, mocno pobudziło do współtworzenia i działania na 
rzecz dobra, tradycji i rozwoju kultury oraz przyczyniło się do trwałego śladu i rozwoju.
1 spektakl dla ok. 60 osób oraz wystawa kukieł ludowych i prac Herbarium to 120 efektów, łącznie nasz projekt 
osiągnął 948 efektów- założonych rezultatów.u kompetencji społecznych i obywatelskich.Wszystkie podjęte działania 
szeroko wpłynęły na poprawę świadomości kulturowej oraz potrzebę współtworzenia teatru amatorskiego w naszej 
miejscowości. Przy okazji tworzenia wspólnego spektaklu uczestnicy  mieli możliwość zdobycia i poszerzenia 
umiejętności nie tylko z zakresu teatru, ale także ekologii, botaniki, mediów, wolontariatu, ale także doświadczenia 
czynności jak: majsterkowanie, szycie, malowanie, rękodzieło w tym produkcja papieru ,a doświadczenia z lat  
poprzednich i wysoka frekwencja podczas naszego nowego spektaklu i nasza obserwacja wskazuje na ogromne 
zainteresowanie społeczności jedleńskiej uczestnictwem w tego typu imprezach artystycznych. Wystawienie sztuki 
było głośnym i znaczącym wydarzeniem w naszej miejscowości. Spodziewamy się zatem, że dzięki temu zostaną 
uruchomione mechanizmy rokujące dalszą współpracę i zaangażowanie władz w propagowanie i promocję kultury w 
Jedlni -Letnisko.Jesteśmy przekonani, że ten nowy projekt oraz poprzednie  zainicjują  długofalową działalność 
artystyczną w Gminie.Zaszczepienie kontaktu z wysoką kulturą wsród Mieszkańców gminy Jedlni-Letnisko  w 
przyszłości  zaprocentuje zwiększonym zaangażowaniem w inne artystyczne pomysły i projekty i pozwoli rozwinąć 
uśpione talenty wśród społeczności lokalnej.
W ramach realizacji zadania publicznego KUKŁY, DZIADY i ZIELSKA w maju i czerwcu 2019 rozpoczęliśmy proces 
informacji o projekcie i rekrutacji uczestników, w dniach 8 Lipca do 12 Lipca 2019 na Stacji Kultura w Jedlni-Letnisko 
powołana została Amatorska Grupa Teatralna składająca się początkowo z 13 osób, a docelowo z 16 osób i  
rozpoczęły się  pięciodniowe warsztaty z reżyserem Renatą Brzezińską nad scenariuszem oraz zajęcia 
rękodzielniczo-artystyczne tworzenia Kukieł ludowych i scenografii do spektaklu prowadzone przez Jerzego Kaszubę 
przez aktorów (fotorelacje na stronach, listy obecności) Przewidziana jest dalsza kontynuacja działań lokalnej 
Amatorskiej Grupy Teatralnej w Jedlni-Letnisko, istnieje ważna potrzeba zaangażowania mieszkańców w działania 
artystyczne i udział w kulturze wysokiej, brak lokalnego dostępu do teatru, kina ,muzeum.Założeniem było także 
poszerzenie wrażliwości intelektualnej oraz emocjonalnej poprzez wspólne twórcze i świadome działanie wokół 
przedstawienia lalkowego.Wszystkie podjęte działania szeroko wpłynęły na poprawę świadomości kulturowej oraz 
potrzebę powołania teatru amatorskiego w naszej miejscowości, ale także promocję gminy.Efekty to ponad 30 
godzin pracy nad spektaklem i scenografią z grupą docelową 16 aktorów(480 efektów),
5 dni spotkań po 5 godzin każde podczas których powstawały kukły ludowe z grupą ok.12 uczestników co przekłada 
się na(300 efektów)
2 godziny zajęć rękodzielniczo-artystycznych oraz 2 godziny edukacji ekologicznej dla grupy 12 osób daje nam 
ponad (48 efektów)
30 listopada 2019 na Stacji Kultura w Jedlni -Letnisko odbyła się premiera spektaklu Dziady cz.II na podstawie dzieła 
Adama Mickiewicza spotkania, rozmowy i relacje  oraz odbiorcy spektaklu i wystawy w dniu 30.10.2019 na Stacji 
Kultura to ponad 120 efektów projektu.(fotorelacja w mediach i na stronach,info do UG) Wydarzenie to znacząco 
wpłynęło na integrację środowiska lokalnego, współpracę międzypokoleniową, postrzeganie i doświadczenie 

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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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 faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

kulturowo-historyczne w społeczności gminy Jedlnia-Letnisko, mocno pobudziło do współtworzenia i działania na 
rzecz dobra, tradycji i rozwoju kultury oraz przyczyniło się do trwałego śladu i rozwoju.
1 spektakl dla ok. 60 osób oraz wystawa kukieł ludowych i prac Herbarium to 120 efektów, łącznie nasz projekt 
osiągnął 948 efektów- założonych rezultatów.u kompetencji społecznych i obywatelskich.Wszystkie podjęte działania 
szeroko wpłynęły na poprawę świadomości kulturowej oraz potrzebę współtworzenia teatru amatorskiego w naszej 
miejscowości. Przy okazji tworzenia wspólnego spektaklu uczestnicy  mieli możliwość zdobycia i poszerzenia 
umiejętności nie tylko z zakresu teatru, ale także ekologii, botaniki, mediów, wolontariatu, ale także doświadczenia 
czynności jak: majsterkowanie, szycie, malowanie, rękodzieło w tym produkcja papieru ,a doświadczenia z lat  
poprzednich i wysoka frekwencja podczas naszego nowego spektaklu i nasza obserwacja wskazuje na ogromne 
zainteresowanie społeczności jedleńskiej uczestnictwem w tego typu imprezach artystycznych. Wystawienie sztuki 
było głośnym i znaczącym wydarzeniem w naszej miejscowości. Spodziewamy się zatem, że dzięki temu zostaną 
uruchomione mechanizmy rokujące dalszą współpracę i zaangażowanie władz w propagowanie i promocję kultury w 
Jedlni -Letnisko.Jesteśmy przekonani, że ten nowy projekt oraz poprzednie  zainicjują  długofalową działalność 
artystyczną w Gminie.Zaszczepienie kontaktu z wysoką kulturą wsród Mieszkańców gminy Jedlni-Letnisko  w 
przyszłości  zaprocentuje zwiększonym zaangażowaniem w inne artystyczne pomysły i projekty i pozwoli rozwinąć 
uśpione talenty wśród społeczności lokalnej.
3.Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości 
narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez realizację projektu Kultura Obywatelska wspłfinansowanego przez UG 
Jedlnia-Letnisko poprzez organizację wykładów edukacyjnych,koncertów i wystaw.
Zrealizowany projekt KULTURA OBYWATELSKA spełnił założone trwałe rezul- taty zadania poprzez zdobycie i 
pogłębienie wiedzy historyczno-patriotycznej gru- py docelowej mieszkańców Gminy Jedlnia-Letnisko, umożliwił 
zapoznanie się z historią powstania ruchów niepodległościowych oraz utrwalił ważne daty rocznic w Polsce, 
przybliżył sylwetki bohaterów i twórców Niepodległości, wpłynął na roz- wój edukacji obywatelskiej mieszkańców 
Gminy podczas uczestnictwa ich w kultu- rze zarówno jako odbiorca, i niekiedy jako twórca, Możliwość 
doświadczania bli- skiego kontaktu z artystami i ich utworami muzycznymi, dzwiękiem i obrazem, mocą słowa 
wpłynęło na pobudzanie tożsamości i świadomości patriotycznej, ak- tywności społecznej oraz poczucia sprawstwa 
przez efektywne zagospodarowanie własnego czasu na rzecz społeczności lokalnej.Efekty to jeden koncert 
fortepiano- wy, 3 wystawy, 3 wykłady, jeden występ zespołu artystycznego, zbiór Nasze Małe Muzeum w formie 
spotu.
2. W ramach realizacji zadania publicznego Kultura Obywatelska w dniu 3 Maja 2019 na Stacji Kultura w Jedlni-
Letnisko w rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja od- był się uroczysty koncert fortepianowy wykonany przez 
pianistkę Natalię Brandt, udostępniono dla wszystkich wystawę Konstytucje Polskie, wystąpieniem p.Jerze- go 
Chrzanowskiego wysłuchało i zobaczyło ponad 50 mieszkańców(fotorelacje na stronach, informacja do UG) ,
3. Z okazji obchodów 30 rocznicy Obrad Okrągłego Stołu odbyły się dwa wydarze- nia: w dniu 1 czerwca 2019 na 
Stacji Kultura interesujący wykład „Polski Rubikon czy zgniły kompromis?Obrady Okrągłego Stołu z perspektywy 
trzech dekad”wy- głosił dr Adam Duszyk wraz z wystawą Kwadrans z Mikołajczykiem oraz w dniu 22 czerwca 2019 
w Jedlni-Letnisko wystąpił z patriotycznym repertuarem zespół artystyczny „Guzowianki”, które obejrzało i wysłuchało 
ponad 50 osób(fotorelacje w mediach i informacja do UG).
4. W dniu 19.09.2019 z okazji obchodów 80 tej rocznicy wybuchu II Wojny Świato-
wej we wrześniu 1939 na Stacji Kultura wspaniały wykład wygłosił dr Adam Du- szyk pt.:”W nierównym boju.Agresja 
Niemiec i ZSRR na Polskę we wrześniu 1939 r.” wraz z wystawą multimedialną.Zainteresowanie uczestników 
tematem było bar- dzo duże, wywiązała się bardzo ciekawa dyskusja.Udział w wydarzeniu wzięło po- nad 50 osób
(fotorelacje w mediach i info do UG)
5. Udział w Naszym Małym Muzeum spotkania, rozmowy i relacje oraz odbiorcy spotu w dniu 30.10.2019 na Stacji 
Kultura to ponad 120 efektów projektu.(fotorela- cja w mediach i na stronach,info do UG)Realizacja wewnętrznego 
zadania Nasze Małe Muzeum w okresie maj- pazdziernik 2019 poprzez zbieranie pamiątek i rela- cji znacząco 
wpłynęła na integrację środowiska lokalnego, współpracę międzypo- koleniową, postrzeganie i doświadczenie 
kulturowo-historyczne w społeczności gminy Jedlnia-Letnisko, mocno pobudziła do współtworzenia i działania na 
rzecz dobra, tradycji i rozwoju kultury oraz przyczyniła się do trwałego śladu w postaci zbiorów, spotu i rozwoju 
kompetencji społecznych i obywatelskich.

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

1000

0
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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

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

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 kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego

Stowarzyszenie Przyjaciół Jedlni-Letnisko i Wrzosowa w 
2019 prowadziło organizację cyklicznych spotkań 
artystyczno-muzycznych, wieczorów poetyckich, 
warsztatów edukacji ekologicznej, kino letnie na Stacji 
Kultura, powołanie międzypokoleniowej amatorskiej 
grupy teatralnej, organizacja koncertów fortepianowych 
i wystaw m.in.n.: "Ale jaja", "Konstytucje Polskie" oraz 
zdjęć i pamiątek z historii lokalnej. Wsparło amatorską 
krótkometrażową produkcję  filmową.Zorganizowało 
zbiórkę żywności dla zwierząt i przekazanie darów do 
schroniska.

2 977,00 zł

2 działalność wspomagająca rozwój 
wspólnot i społeczności lokalnych

Stowarzyszenie Przyjaciół Jedlni-Letnisko i Wrzosowa w 
2019 roku wspierało rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnej poprzez powołanie i wspieranie amatorskiej 
grupy teatralnej, udostępnienie pomieszczeń na próby i 
spotkania, zakup nagłośnienia, organizowało spotkania 
integracyjne organizacji pozarządowych na Stacji 
Kultura, realizowało edukację ekologiczną poprzez 
monitorowanie społecznego wniosku do UG Jedlnia-
Letnisko związanych z budową kanalizacji dla sołectwa 
Wrzosów. Pomoc w utworzeniu lokalnego sztabu WOŚ.

399,00 zł
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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) 42 100,64 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 42 100,64 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 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

3 podtrzymywanie i upowszechnianie 
tradycji narodowej, pielęgnowanie 
polskości oraz rozwój świadomości 
narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Zrealizowany projekt KULTURA OBYWATELSKA spełnił 
założone trwałe rezultaty zadania poprzez zdobycie i 
pogłębienie wiedzy historyczno-patriotycznej grupy 
docelowej mieszkańców Gminy Jedlnia-Letnisko, 
umożliwił zapoznanie się z historią powstania ruchów 
niepodległościowych oraz utrwalił ważne daty rocznic w 
Polsce, przybliżył sylwetki bohaterów i twórców 
Niepodległości, wpłynął na rozwój edukacji 
obywatelskiej mieszkańców Gminy podczas 
uczestnictwa ich w kulturze zarówno jako odbiorca, i 
niekiedy jako twórca, Możliwość doświadczania 
bliskiego kontaktu z artystami i ich utworami 
muzycznymi, dzwiękiem i obrazem, mocą słowa 
wpłynęło na pobudzanie tożsamości i świadomości 
patriotycznej, ak- tywności społecznej oraz poczucia 
sprawstwa przez efektywne zagospodarowanie 
własnego czasu na rzecz społeczności lokalnej.Efekty to 
jeden koncert fortepiano- wy, 3 wystawy, 3 wykłady, 
jeden występ zespołu artystycznego, zbiór Nasze Małe 
Muzeum w formie spotu.
organizacja projektu Kultura Obywatelska wkład własny 
finansowy obsługa księgowa projektu, najem 
pomieszczeń do realizacji zadań, realizacja projektu 
Kukły, Dziady i zielska wkład własny finansowy, zakup 
materiałów do stworzenia lalek-kukieł,wydruk 
plakatów,obsługa księgowa,najem pomieszczeń.

1 950,00 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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c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 0,00 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 19 639,14 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 5 803,50 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 5 803,50 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)

34 595,20 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

1 organizacja Kino Letnie wyświetlanie filmów zaplata za licencję i opata zaiks 2 476,58 zł

2 realizacja projektu Kultura Obywatelska wkład własny finansowy pokrycie kosztów najmu oraz 
obsługa księgowa,realizacja projektu Kukły, Dziady i zielska wkład własny finansowy zakup 
materiałów do tworzenia kukieł, wydruk plakatów, obsługa księgowa, najem pomieszczeń

1 950,00 zł

3 powołanie międzypokoleniowej amatorskiej grupy teatralnej, zakup nagłośnienia, udostępnienie 
najmowanych pomieszczeń na próby,pokrycie kosztów najmu

876,00 zł

4 umowa o dzieło wykonanie koncertów fortepianowych 500,00 zł

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 14 438,00 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 34 595,20 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 7 505,44 zł
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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

1.2. 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

8 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

60 osób fizycznych

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

7 505,44 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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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)

30 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 8 024,00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 8 024,00 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)

83,58 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

1 430,00 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

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
Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

IX. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)
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Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Monika Purc 
Andrzej Bińkowski
Renata Brzezińska
Krzysztof Łepecki

Wojciech Ortenburger
Cezary Brymo

Data wypełnienia sprawozdania 2020-09-11
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