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• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
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• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (--–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2015-07-11

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     PODKARPACKIE

Gmina JASŁO

Powiat JASIELSKI

Ulica KOŁŁĄTAJA Nr domu 1 Nr lokalu 24

Miejscowość JASŁO Kod pocztowy 38-200 Poczta JASŁO Nr telefonu 13 44 64722

Nr faksu E-mail 
doradca.gdebosz@gmail.com

Strona www www.jasloiregion.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2005-03-07

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 00080898900000 6. Numer KRS 0000020568

7. Skład organu zarządzającego organizacji

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

STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW JASŁA I REGIONU JASIELSKIEGO

Druk: MPiPS 1



Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Wiesław Hap Prezes Zarządu TAK

Felicja Jałosińska I Zastępca Prezesa 
Zarządu

TAK

Andrzej Gawlewicz II Zastępca Prezesa 
Zarządu

TAK

Eulalia Cetnar Skarbnik TAK

Ewa Pietraszek Zastępca Skarbnika TAK

Józef Laskowski Sekretarz Zarządu TAK

Łucja Filipek Zastępca Sekretarza TAK

Jacek Nawrocki Członek Zarządu TAK

Mariusz Skiba Członek Zarządu TAK

Henryk Zych Członek Zarządu TAK

Tomasz Kasprzyk Członek Zarządu TAK

Katarzyna Barzyk Członek Zarządu TAK

Remigiusz Gogosz 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

Zdzisław Szymański Sekretarz Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Barbara Żegleń Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Bogusław Mastej Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

W zakresie działalności wydawniczej Stowarzyszenie wydało:
- „Kalendarz Jasielski 2015” pod redakcją Ewy Pietraszek – w liczbie 1200 egzemplarzy,
- książka „Ziemia Jasielska naszą Małą Ojczyzną” - II edycja - autorstwa Wiesława Hapa w liczbie 700 
egz. 
Oprócz wydawnictw Stowarzyszenie zleciło wykonanie reprodukcji zdjęć i negatywów fotografii 
archiwalnych dotyczących rafinerii niegłowickiej autorstwa Mieczysława Mikulskiego. 

W zakresie działalności programowej.
1. Konkursy i turnieje.
 - W  maju 2014 roku w jasielskim Młodzieżowym Domu Kultury odbyła się kolejna edycja „Turnieju 
Wiedzy o Jaśle” dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. 
- maj 2014 - Stowarzyszenie było współorganizatorem kolejnego Międzywojewódzkiego Konkursu 
„Życie i działalność Ignacego Łukasiewicza”, którego głównym organizatorem był Zespół Szkół Miejskich 
Nr 3 – Gimnazjum Nr 2 w Jaśle. W jego trzech kategoriach: wiedzy, plastycznej i literackiej wzięli udział 
uczniowie  gimnazjów z terenu województw podkarpackiego i małopolskiego. Propagował on związki 
Łukasiewicza z Jasłem.
- organizowany przez Stowarzyszenie we współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury w Jaśle  Konkurs 
Fotograficzny „Jasło – moje miasto” - tym razem pod hasłem „Zaskakujące widoki Jasła ”. 

2. Wystawy.
  
- wernisaż i wystawa „60 lat twórczości Mieczysława Wieteski”,
- wystawa i wernisaż  autorstwa Felicji Jałosińskiej.

3. Inne działania, udział w ważniejszych przedsięwzięciach kulturalnych, edukacyjnych, naukowych, 
patriotycznych, uroczystościach.

Z innych ważniejszych działań programowych Stowarzyszenia należy wymienić  m.in.  poniższe, które 

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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odbyły się w następujących miesiącach 2014 r.:
- w styczniu:  ukazały się w lokalnych mediach na temat nowych publikacji wydanych przez SMJiRJ: 
kolejnego „Kalendarium dziejów Jasła” autorstwa P. Felicji Jałosińskiej i wspomnień „Mój czas w Jaśle 
miniony” autorstwa P. Henryka Zycha,
- w lutym: przygotowaliśmy uroczyste podsumowanie organizowanego przez nas i MDK Konkursu 
Fotograficznego „Jasło - Moje Miasto” przebiegającego pod hasłem „Piękno Jasła ukryte  w detalach”, 
- w marcu: braliśmy udział w jasielskich uroczystościach Dnia Żołnierzy Wyklętych oraz w 
uroczystościach miejskich 220. rocznicy insurekcji kościuszkowskiej,
- w kwietniu: odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Stowarzyszenia, wybrano nowe 
władze i uhonorowano zasłużonych działaczy i partnerów. Walne Zebranie było okazją do nadania 
tytułów honorowych. Tytułem „Zasłużony Członek Stowarzyszenia” wyróżnieni zostali od wielu lat 
zaangażowani w prace organizacji Państwo: Łucja Filipek, Józef Laskowski i Zbigniew Hawliczek oraz 
mieszkający od wielu laty w Legnicy ale utrzymujący stały kontakt ze Stowarzyszeniem – P. Marian 
Wiącek. Ponadto przyznano tytuły „Honorowych Członków Stowarzyszenia”, dla partnerów 
wspierających SMJiRJ. Tytułem tym wyróżniona została Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Społem” 
w Jaśle. Dyplom uznania z rąk prezesa Wiesława Hapa i wiceprezes Felicji Jałosińskiej przyjął Prezes 
Spółdzielni P. Andrzej Kaleta. Tytuł ten przyznano również firmie Trans-Wiert Jasło.
- w maju: wzięliśmy udział w uroczystościach miejskich 3 Maja (nasza delegacja złożyła również kwiaty), 
zorganizowaliśmy kolejną - XXIII - edycję Turnieju Wiedzy o Jaśle oraz wraz  z Zespołem Szkół Miejskich 
nr 3 w Jaśle współorganizowaliśmy XI  Międzywojewódzki Konkurs „Życie i działalność Ignacego 
Łukasiewicza”,
- w czerwcu: w ramach „Dni Jasła” i „Jarmarku Pogranicza” zorganizowaliśmy kiermasz naszych 
wydawnictw, 
- w lipcu: prezes Stowarzyszenia uczestniczył w pogrzebie Ś.p.  Michaliny Jasińskiej - Członkini - 
Założycielki SMJiRJ oraz przygotował o Niej wspomnienie, które pojawiło się w mediach lokalnych, 
byliśmy obecni na wernisażu wystawy fotograficznej Mieczysława Wieteski w GOK w Osieku Jasielskim,
- w sierpniu: współorganizowaliśmy uroczystości rocznicy powstania warszawskiego i 70. rocznicy akcji 
„Pensjonat”, wraz z Hufcem ZHP w Jaśle byliśmy organizatorem  II Jasielskiego Marszu Wolności (w 
trakcie przygotowań uroczystości prezes Stowarzyszenia  utrzymywał stały kontakt z jedynym żyjącym 
uczestnikiem akcji - płk. Stanisławem Dąbrową-Kostką), delegacja Stowarzyszenia uczestniczyła w 
jasielskich obchodach Święta Wojska Polskiego, w trakcie Międzynarodowych Dni Wina członkowie 
Zarządu prowadzili kiermasz naszych wydawnictw, 
- we wrześniu: delegacja Stowarzyszenia uczestniczyła Muzeum Regionalnym w Jaśle w wernisażu 
wystawy z okazji 70. rocznicy wysiedlenia i zniszczenia Jasła” i w premierze filmu na ten temat p.t. 
„Antoś”, w tym samym miesiącu członek Zarządu   P. Tomasz Kasprzyk otrzymał tytuł „Zasłużony dla 
Kultury Polskiej”,
- w październiku: w związku ze zbliżającą się rocznicą 650 - lecia lokacji miasta ogłosiliśmy konkurs 
fotograficzny ”Jasielskie w kolorze sepii”, członkowie Zarządu uczestniczyli w wycieczce do jasielskiego 
zakładu firmy „Nowy Styl”, nawiązaliśmy również kontakt z Domem Spotkań z Historią w Warszawie.
- w listopadzie: nasi przedstawiciele jak w poprzednich latach wzięli udział w kweście na rzecz renowacji 
zabytków Starego Cmentarza w Jaśle, w jasielskich uroczystościach  Narodowego Święta Niepodległości 
(złożyliśmy też kwiaty przed Grobem Nieznanego Żołnierza), byliśmy uczestnikami spotkania 
przedstawiciel organizacji pozarządowych z Burmistrzem Jasła,
- w grudniu: uczestniczyliśmy w uroczystym spotkaniu w Jasielskim Domu Kultury „Przy wigilijnym 
stole” w trakcie którego na wniosek Zarządu SMJiRJ,  członek Stowarzyszenia P. Zdzisław Świstak 
otrzymał nagrodę Burmistrza Miasta Jasła za działalność w dziedzinie kultury, przygotowaliśmy 
program naszych działań w ramach inicjatyw społecznych na rok jubileuszu 650 - lecia Miasta.
     W okresie sprawozdawczym przez cały rok 2014 członkowie Zarządu Stowarzyszenia brali udział w 
wernisażach wystaw w Muzeum Regionalnym w Jaśle, w Jasielskim Domu Kultury, Miejskiej Bibliotece 
Publicznej i Bibliotece Pedagogicznej w Jaśle. Uczestniczyli    w prelekcjach, odczytach, konferencjach, 
uroczystościach i jubileuszach organizacji społeczno – kulturalnych. Reprezentacja Zarządu aktywnie 
brała udział w trakcie wszystkich lokalnych uroczystości patriotycznych, państwowych i religijnych 
(m.in. świętach: 3 Maja, Wojska Polskiego, 11 Listopada, uroczystościach akowskich i sybirackich)  w 
trakcie których składała wiązanki kwiatów. Przedstawicielka SMJiRJ P. wiceprezes Felicja Jałosińska 
uczestniczyła w spotkaniach Rady Muzeum Regionalnego w Jaśle.
     W 2014 roku Stowarzyszenie nie prowadziło działalności gospodarczej. Kontroli działalności 
Stowarzyszenia pod kątem finansowym dokonała z wynikiem pozytywnym Komisja Rewizyjna. 
Sprawozdanie finansowe – bilans zostało dostarczone w wymaganym terminie.   
       Angażowaliśmy się również w ważne kwestie dotyczące naszego miasta. M.in. kwestowaliśmy na 
rzecz renowacji zabytkowych nagrobków na Starym Cmentarzu, włączyliśmy się w sprawę objęcia 
ochroną i opieką konserwatorską zabytkowej kapliczki u zbiegu ulic Jagiełły i PCK. Uczestniczyliśmy w 
działaniach na rzecz uregulowania spraw związanych z miejscem na którym znajduje się pomnik 600 - 
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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)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

10000

50

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

lecia miasta. M.in. w tej sprawie składali swoje zeznania w sądzie nasi przedstawiciele - P.: Felicja 
Jałosińska i Henryk Zych. Ta kwestia leży nam szczególnie na sercu, bowiem w tym roku będziemy 
obchodzić rocznicę 650. lecia nadaniu Jasłu praw miejskich, a pomnik 600. lecia oraz jego otoczenie 
znajdują się w tragicznym stanie i wymagają koniecznej renowacji. Wysłaliśmy również ponownie 
propozycję zorganizowania w Warszawie w Domu Spotkań z Historią wystawy poświęconej zniszczeniu 
Jasła, z wernisażem której połączone byłoby spotkanie z wybitnymi jaślanami związanymi od wielu lat z 
Warszawą, m.in. z Jerzym Dudusiem Matuszkiewiczem, prof. Karolem Myśliwcem oraz Zbigniewem 
Skrudlikiem. Po kilkunastu miesiącach zabiegów, początkiem obecnego roku takie spotkanie odbyło się.
     Wszyscy członkowie Zarządu w całym okresie minionej kadencji pełnili przypisane funkcje statutowe. 
Prezes Wiesław Hap koordynował wszystkie działania Zarządu. Przygotowywał także pisma, wnioski, 
oferty i sprawozdania z działań Stowarzyszenia. Wiceprezes Felicja Jałosińska koordynowała prace 
polegające na opracowaniu materiału fotograficznego dotyczącego dziejów rafinerii niegłowickiej oraz 
części zdjęć pod kątem przyszłej wystawy dotyczącej dorobku fotograficznego śp. Mieczysława 
Mikulskiego. Nadzorowała też wszystkie działania wydawnicze oraz administracyjno - finansowe, w 
czym w tych ostatnich pomagały jej poza pracującą na umowie - zleceniu P. Anną Wojciechowską, 
głównie skarbnik Zarządu: Eulalia Cetnar i zastępca sekretarza Łucja Filipek. Uczestniczyły one również 
w kiermaszach naszych wydawnictw. Wiceprezes Andrzej Gawlewicz opracował logo Stowarzyszenia 
oraz papieru firmowego, a wraz z członkiem Zarządu Tomaszem Kasprzykiem koordynowali kwestie 
konkursu fotograficznego oraz kontaktów z Urzędem Miasta, JDK i MDK.  Sekretarz Józef Laskowski 
systematycznie protokołował posiedzenia Zarządu, sporządzał podjęte uchwały i kompletował 
dokumenty, a z ramienia Stowarzyszenia m.in. uczestniczył w naradach i spotkaniach w Urzędzie 
Miejskim oraz innych instytucjach. Zastępca skarbnika Ewa Pietraszek kierowała pracami zespołu 
redakcyjnego Kalendarza Jasielskiego, w skład którego wchodzili: Eulalia Cetnar i Katarzyna Barzyk. 
Część członków Zarządu przygotowała materiały do tego Kalendarza. Członek Zarządu Mariusz Skiba 
systematycznie prowadził stronę internetową Stowarzyszenia – Jasloiregion.pl., redagował ją na 
bieżąco, uzupełniał dane i publikował na niej otrzymywane materiały. Katarzyna Barzyk przeprowadzała 
korektę językową materiałów do publikacji oraz współtworzyła regulaminy konkursów (m.in. „Jasielskie 
w kolorze sepii”. Łucja Filipek prowadziła kronikę Stowarzyszenia. Inny członek Zarządu, Jacek Nawrocki 
przekazywał do mediów internetowych i do lokalnej prasy informacje o najważniejszych działaniach 
SMJiRJ. W tym dziele wspierali go również Felicja Jałosińska, Ewa Pietraszek, Henryk Zych, Mariusz 
Skiba, oraz prezes Wiesław Hap. Trzej ostatni publikowali też w prasie lokalnej autorskie artykuły na 
tematy historii miasta i regionu oraz postaci związanych z Jasłem i Jasielszczyzną. Felicja Jałosińska, 
Wiesław Hap, Andrzej Gawlewicz i Józef Laskowski uczestniczyli w spotkaniach przedstawicieli 
organizacji pozarządowych.  Z ramienia Stowarzyszenia Felicja Jałosińska brała udział w posiedzeniach 
Rady Muzeum Regionalnego w Jaśle. Członek Sądu Koleżeńskiego Łukasz Kotulak uczestniczył w 
szkoleniu w ramach projektu Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego „NGO sprawne jak mało kto. 
Projekt wsparcia sektora organizacji pozarządowych w województwie podkarpackim” 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz wspólnie z prezesem 
Wiesławem Hapem przyczynił się do pozyskania z tego projektu puli finansowej na wykonanie 
materiałów promocyjnych Stowarzyszenia. Większość członków Zarządu aktywnie uczestniczyła w 
zbieraniu reklam na wydanie "Kalendarza Jasielskiego" i zamówień na przedpłaty oraz akcji reklamowej 
na rzecz pozyskania 1% podatku dla naszego Stowarzyszenia jako organizacji pożytku publicznego.
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3.2. 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, z późn. zm.), zaczynając od 
najważniejszej wraz z odnoszącym się do nich przedmiotem 
działalności

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

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności
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podtrzymywanie i upowszechnianie 
tradycji narodowej, pielęgnowanie 
polskości oraz rozwój świadomości 
narodowej, obywatelskiej i kulturowej

W  maju 2014 roku w 
jasielskim Młodzieżowym 
Domu Kultury odbyła się 
kolejna edycja „Turnieju 
Wiedzy o Jaśle” dla uczniów 
szkół podstawowych, 
gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych. Jego 
głównym organizatorem 
było jak i w poprzednich 
latach Stowarzyszenie, a 
współorganizatorem 
Młodzieżowy Dom Kultury. 
Honorowy Patronat nad 
Turniejem sprawowali: 
Burmistrz Miasta Jasła 
Andrzej Czernecki, Starosta 
Jasielski Adam Kmiecik i 
Prezes Orion Engineered 
Carbons Sp. z o.o. Ryszard 
Rozwadowski. W Turnieju 
uczestniczyło 
kilkudziesięciu uczniów ze 
szkół podstawowych, 
gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych. 
Autorami pytań oraz 
członkami jury byli 
historycy i regionaliści            
z terenu powiatu 
jasielskiego, w tym 
członkowie Zarządu 
naszego Stowarzyszenia. 
Głównymi sponsorami 
Turnieju byli: Urząd Miasta 
Jasła, Starostwo Powiatowe 
w Jaśle           i Orion 
Engineered Carbons Sp. z 
o.o. w Jaśle. Ich 
przedstawiciele 
uczestniczyli również       w 
uroczystości wręczenia 
nagród laureatom Turnieju.
    Końcem maja, 
Stowarzyszenie było 
współorganizatorem 
kolejnego 
Międzywojewódzkiego 
Konkursu „Życie i 
działalność Ignacego 
Łukasiewicza”, którego 
głównym organizatorem był 
Zespół Szkół Miejskich Nr 3 
– Gimnazjum Nr 2 w Jaśle. 
W jego trzech kategoriach: 
wiedzy, plastycznej i 
literackiej wzięli udział 
uczniowie  gimnazjów z 
terenu województw 
podkarpackiego i 
małopolskiego. Propagował 
on związki Łukasiewicza
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kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego

Angażowaliśmy się w ważne 
kwestie dotyczące naszego 
miasta. M.in. 
kwestowaliśmy na rzecz 
renowacji zabytkowych 
nagrobków na Starym 
Cmentarzu, włączyliśmy się 
w sprawę objęcia ochroną i 
opieką konserwatorską 
zabytkowej kapliczki       u 
zbiegu ulic Jagiełły i PCK. 
Uczestniczyliśmy w 
działaniach na rzecz 
uregulowania spraw 
związanych z miejscem na 
którym znajduje się pomnik 
600 - lecia miasta. M.in. w 
tej sprawie składali swoje 
zeznania w sądzie nasi 
przedstawiciele - P.: Felicja 
Jałosińska i Henryk Zych. Ta 
kwestia leży nam 
szczególnie na sercu, 
bowiem w tym roku 
będziemy obchodzić 
rocznicę 650. lecia nadaniu 
Jasłu praw miejskich, a 
pomnik 600. lecia oraz jego 
otoczenie znajdują się w 
tragicznym stanie i 
wymagają koniecznej 
renowacji. Wysłaliśmy 
również ponownie 
propozycję zorganizowania 
w Warszawie w Domu 
Spotkań z Historią wystawy 
poświęconej zniszczeniu 
Jasła, z wernisażem której 
połączone byłoby spotkanie 
z wybitnymi jaślanami 
związanymi od wielu lat z 
Warszawą, m.in. z Jerzym 
Dudusiem 
Matuszkiewiczem, prof. 
Karolem Myśliwcem oraz 
Zbigniewem Skrudlikiem.

4.2. 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, zaczynając od najważniejszej wraz z odnoszącym 
się do nich przedmiotem działalności

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

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym
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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 wyników/zysków i strat) 51,291.01 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 51,290.30 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) 0.71 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 3,050.00 zł

4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o sposobie wydatkowania  tych 
środków

4.1. Przychody z 1% podatku 2,207.60 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 2,207.60 zł

4.3. 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

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)

47,489.17 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

388.28 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. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej wg klasyfikacji PKD, 
należy podać informację na temat trzech głównych rodzajów 
działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od 
głównego przedmiotu działalności

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 4,000.00 zł

47,877.45 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 47,877.45 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym

3,413.56 zł

Druk: MPiPS 8
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IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

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 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 zatrudnione 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

1.0 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

1 Cele statutowe Stowarzyszenia 2,207.60 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

649.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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177.00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

5.00 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)

0.00 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 13,256.28 zł

a) z tytułu umów o pracę 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 13,256.28 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

1,104.69 zł

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

1,104.69 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

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

organizacji

Wiesław Hap
10.07.2015 Data wypełnienia sprawozdania

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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