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Data zamieszczenia sprawozdania 2016-07-11

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

I.    Działalność wydawnicza.
     W okresie sprawozdawczym nasze Stowarzyszenie wydało „Kalendarz Jasielski 2016” pod redakcją 
Ewy Pietraszek – w liczbie 800 egzemplarzy. Drugą publikacją jaką wydaliśmy  w 2015 r. była kolejna 
książka z serii „Kalendarium dziejów Jasła” Felicji Jałosińskiej - w nakładzie 300  egzemplarzy, „Urodziny 
Jasła. Słowno - muzyczne widowisko historyczne” autorstwa Henryka Zycha w nakładzie 150 
egzemplarzy oraz „50 lat społecznego działania Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu 
Jasielskiego”, którego autorami są Wiesław Hap,  Felicja Jałosińska i Henryk Zych. Publikacje te zostały 
wydane przy wsparciu finansowym Miasta Jasła.
II.    Działalność programowa. 
1. Konkursy i turnieje.
- 26 stycznia 2015 r. odbyło się uroczyste podsumowanie  XX Konkursu Fotograficznego „Jasło - Moje 
Miasto”. Konkurs odbył się pod patronatem Burmistrza Miasta Jasła. Jego organizatorami byli jak 
zawsze: Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle. 
Urząd Miasta ufundował nagrody dla dzieci i młodzieży, SMJiRJ dla dorosłych, okolicznościowe dyplomy 
przygotował MDK  w Jaśle. 
- W dniu 12 maja 2015 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Jaśle odbył się XXIV Turniej Wiedzy o Jaśle 
dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu Jasła. Głównym 
organizatorem Turnieju jest SMJiRJ przy współudziale MDK w Jaśle. Honorowy Patronat nad Turniejem 
objęli: Burmistrz Miasta Jasła Ryszard Pabian, Starosta Jasielski Franciszek Miśkowicz oraz Prezes 
Zarządu Orion Engineered Carbons Sp.  z o.o. w Jaśle Ryszard Rozwadowski.
W Turnieju uczestniczyło 19 trzyosobowych drużyn z 8 szkół podstawowych,  5 gimnazjów i 1 szkoły 
ponadgimnazjalnej. Autorem pytań był historyk Robert Nowiński. Tematyka testów obejmowała 
materiały z publikacji wydanych przez Stowarzyszenie. Nacisk został położony na pozna-nie dziejów 
związanych z 600 i 650 rocznicą nadania Jasłu praw miejskich oraz 50-leciem SMJiRJ.
- Końcem maja 2015 r. w ZSM Nr 3 w Jaśle odbył się 12 finał Międzywojewódzkiego Konkursu „Życie i 
działalność Ignacego Łukasiewicza, którego współorganizatorem jest nasze Stowarzyszenie. Patronat 
nad konkursem objęli: Burmistrz Miasta Jasła, Podkarpacki Kurator Oświaty i Małopolski Kurator 
Oświaty. W 3 kategoriach konkursowych wzięli udział uczniowie 15 gimnazjów z województw 

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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podkarpackiego i małopolskiego. Prace plastyczne i poetyckie poświęcone były postaci i dorobkowi 
twórcy przemysłu naftowego, tak związanego z Jasłem. Z kolei uczestnicy w zakresie wiedzy musieli się 
uporać  z testem pisemnym  i ustnym z historii i chemii. 
2. Wystawy, konferencje, spotkania.
- „Wieczór jasielski w Warszawie”, który miał miejsce  4 lutego 2015 r. w Domu Spotkań z Historią.  
Zaprezentowano wystawę autorstwa wiceprezes SMJiRJ Felicji Jałosińskiej, poświęconą zburzeniu i 
odbudowie Jasła. Była ona dostępna dla zwiedzających od godzin południowych do wieczora. 
- W związku z 650-leciem Jasła przez całą wiosnę 2015 r. Stowarzyszenie prezentowało w Urzędzie 
Miasta, Starostwie Powiatowym oraz w Podkarpackiej Szkole Wyższej w ramach współpracy z 
Uniwersytetem Trzeciego Wieku  wystawę fotograficzną - „Jasło. Odrodzenie miasta i jego rozbudowa” 
autorstwa Felicji Jałosińskiej. W czerwcu wystawę prezentowaliśmy w Rzeszowie podczas naszego 
wyjazdu na I Kongres Stowarzyszeń Regionalnych Województwa Podkarpackiego.  Odbył się on 18 
czerwca w gmachu Uniwersytetu Rzeszowskiego. W kongresie wzięło udział blisko sześćdziesiąt 
delegacji stowarzyszeń regionalnych. 
- 27 kwietnia w auli ZSM Nr 3 w Jaśle odbyła się konferencja metodyczna z zakresu regionalizmu pt. 
„Ziemia Jasielska naszą Małą Ojczyzną” dla dyrektorów i nauczycieli-regionalistów z miejskich 
przedszkoli i szkół. Konferencja była ukierunkowana na ożywienie działalności młodzieżowych kół 
regionalnych oraz na powołanie Kół Małego Regionalisty w jasielskich przedszkolach i klasach I-III szkół 
podstawowych. Miała też miejsce promocja drugiego wydania książki Wiesława Hapa „Ziemia Jasielska 
naszą Małą Ojczyzną”. 
- W kwietniu 2015r. w auli Gimnazjum nr 2 w Jaśle miał miejsce wieczór poezji Albina Pietrusa 
przygotowany przez uczniów pod opieką Janiny Bieleń. Byliśmy jego współorganizatorem. Spotkanie 
przybliżyło sylwetkę i twórczość zasłużonego lekarza pediatry, muzealnika, znawcy kultury ludowej, 
historyka sztuki, pierwszego prezesa Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego. 
- W dniach od 18 listopada do 14 grudnia 2015 r. Stowarzyszenie wspólnie z Muzeum Regionalnym w 
Jaśle zorganizowało ekspozycję poświęconą naszej historii i dorobkowi. Składał się na nią szereg 
archiwalnych fotografii, dokumentów, druków, wydawnictw i wielu innych materiałów oraz informacji 
przybliżających społeczną pracę i służbę na rzecz społeczności lokalnej SMJiRJ. 18 listopada w jasielskim 
Muzeum miał miejsce wernisaż wystawy. 

3. Inne działania, udział w ważniejszych przedsięwzięciach kulturalnych, edukacyjnych, naukowych, 
patriotycznych, uroczystościach.  
- W kwietniu ub. roku zostaliśmy przyjęci do Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP, a w czerwcu nasze 
Stowarzyszenie zostało w sposób szczególny wyróżnione. Za całokształt działalności na niwie kultury 
otrzymało Doroczną Nagrodę Zarządu Województwa Podkarpackiego. Jej uroczyste wręczenie miało 
miejsce w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie. 
- W trakcie wakacji w 1400 wydaniu audycji „Biwak z Radiem Rzeszów” emitowanym z jasielskiego 
Rynku Wiesław Hap- prezes Stowarzyszenia, podzielił się refleksjami na temat 50-lecia działalności 
Stowarzyszenia MJiRJ. Przypomniał okoliczności jego powstania, początki, cele i formy funkcjonowania. 
Przybliżył również plan obchodów roku jubileuszu 50-lecia w roku 650 - lecia Jasła. 
- Wieczorem 7 sierpnia 2015 r., w dwa dni po 72. rocznicy akcji uwolnienia więźniów w Jaśle, noszącej 
kryptonim „Pensjonat”, miał miejsce III Jasielski Marsz Wolności ku czci jej uczestników i ofiar, którego 
byliśmy współorganizatorami. 
- Pokłosiem najnowszej publikacji Henryka Zycha był spektakl „Urodziny Jasła” przygotowany przez 
uczniów Integracyjnej Szkoły Podstawowej Nr 12 oraz Gimnazjum Nr 2 w Jaśle pod kierunkiem 
nauczycieli,  w tym członków SMJiRJ na czele z Katarzyną Barzyk. Został on zaprezentowany jaślanom 
20 listopada 2015 r.  na scenie JDK. 
- Stowarzyszenie ogłosiło konkurs fotograficzny „Jasielskie w kolorze sepii”. Celem organizatorów było 
zachęcenie mieszkańców miasta i regionu w różnym wieku do wydobycia na światło dzienne 
archiwalnych zdjęć i podzielenia się ich historią z innymi. Stowarzyszenie ogłosiło także kolejny Konkurs 
Fotograficzny „Jasło - Moje Miasto”. Zaproszono do udziału w nim uczniów wszystkich typów szkół oraz 
dorosłych.  XXI edycja nosiła tytuł: „Pozdrowienia z 650 - letniego Jasła”.
- W dniu 12 grudnia 2015 r. Zarząd SMJiRJ zorganizował uroczystość jubileuszową podsumowującą 50 
lat działalności Stowarzyszenia. Oficjalnego otwarcia uroczystości dokonał burmistrz Miasta Jasła 
Ryszard Pabian, który objął ją swoim honorowym  patronatem. Burmistrz przekazał na ręce prezesa 
SMJiRJ list gratulacyjny, pamiątkowy wizerunek patrona miasta św. Antoniego i bombkę świąteczną  z 
charakterystycznym dla Jasła pałacykiem gorajowickim. 
- W Roku Jubileuszowym - 650 - lecia Jasła i 50 - lecia Stowarzyszenia wspieraliśmy również  jako 
Stowarzyszenie inicjatywy młodych jaślan pod nazwą: Spacer „badawczy” po centrum Jasła i 
„wysyłanie” kartek do króla Kazimierza Wielkiego - założyciela miasta. Współorganizowaliśmy jasielskie 
gry miejskie dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Braliśmy udział 
w jasielskich uroczystościach Dnia Żołnierzy Wyklętych i uroczystościach miejskich 3 Maja. W ramach 

Druk: MPiPS 3



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)

20000

50

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

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

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

„Dni Jasła” i „Międzynarodowych Dni Wina” zorganizowaliśmy kiermasz naszych wydawnictw. W 
listopadzie nasi przedstawiciele wzięli znów udział w kweście na rzecz renowacji zabytków Starego 
Cmentarza w Jaśle, byliśmy też na jasielskich uroczystościach  Narodowego Święta Niepodległości. W 
grudniu uczestniczyliśmy w uroczystym spotkaniu w Jasielskim Domu Kultury „Przy wigilijnym stole” w 
trakcie którego członkowie Zarządu Stowarzyszenia - Łucja Filipek  i Tomasz Kasprzyk otrzymali nagrodę 
Burmistrza Miasta Jasła za działalność w dziedzinie kultury.  
- Przez cały 2015 r. członkowie Zarządu brali udział w wernisażach wystaw w Muzeum Regional-nym w 
Jaśle, w Jasielskim Domu Kultury, Miejskiej Bibliotece Publicznej i Bibliotece Pedagogicznej w Jaśle. 
Uczestniczyli w prelekcjach, konferencjach, uroczystościach i jubileuszach organizacji społeczno-
kulturalnych. Reprezentacja Zarządu brała udział w trakcie lokalnych uroczystości patriotycznych, 
państwowych i religijnych. Wiceprezes Felicja Jałosińska uczestniczyła w spotkaniach Rady Muzeum 
Regionalnego, jako jej członek oraz w Radzie Miasta Seniorów jako wice-przewodnicząca. Członkiem tej 
Rady są też: członek Zarządu Henryk Zych oraz członkowie Stowarzyszenia - Adam Owiński jako 
przewodniczący i jako członek Zdzisław Świstak.
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podtrzymywanie i upowszechnianie 
tradycji narodowej, pielęgnowanie 
polskości oraz rozwój świadomości 
narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Organizacja konkursów i 
wystaw o tematyce 
historycznej i kulturalnej. 
Angażowanie młodzieży 
szkolnej i dorosłych do 
czynnego udziału w tych 
wydarzeniach.
- 26 stycznia 2015 r. odbyło 
się uroczyste 
podsumowanie  XX 
Konkursu Fotograficznego 
„Jasło - Moje Miasto”. 
Konkurs odbył się pod 
patronatem Burmistrza 
Miasta Jasła. Jego 
organizatorami byli jak 
zawsze: Stowarzyszenie 
Miłośników Jasła i Regionu 
Jasielskiego oraz 
Młodzieżowy Dom Kultury 
w Jaśle. Urząd Miasta 
ufundował nagrody dla 
dzieci i młodzieży, SMJiRJ 
dla dorosłych, 
okolicznościowe dyplomy 
przygotował MDK  w Jaśle. 
- W dniu 12 maja 2015 r. w 
Młodzieżowym Domu 
Kultury w Jaśle odbył się 
XXIV Turniej Wiedzy o Jaśle 
dla szkół podstawowych, 
gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych z 
terenu Jasła. Głównym 
organizatorem Turnieju jest 
SMJiRJ przy współudziale 
MDK w Jaśle. Honorowy 
Patronat nad Turniejem 
objęli: Burmistrz Miasta 
Jasła Ryszard Pabian, 
Starosta Jasielski Franciszek 
Miśkowicz oraz Prezes 
Zarządu Orion Engineered 
Carbons Sp.  z o.o. w Jaśle 
Ryszard Rozwadowski.
W Turnieju uczestniczyło 19
 trzyosobowych drużyn z 8 
szkół podstawowych,  5 
gimnazjów i 1 szkoły 
ponadgimnazjalnej. 
Autorem pytań był historyk 
Robert Nowiński. Tematyka 
testów obejmowała 
materiały z publikacji 
wydanych przez 
Stowarzyszenie. Nacisk 
został położony na pozna-
nie dziejów związanych z 
600 i 650 rocznicą nadania 
Jasłu praw miejskich oraz 
50-leciem SMJiRJ

Druk: MPiPS 5



kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego

Organizacja wystaw i innych 
wydarzeń kulturalnych 
prezentujących historię i 
kulturę regionu, 
zasłużonych obywateli, 
którzy wpływali na bieg 
historii regionu oraz 
tworzyli kulturę, m.in.:
„Wieczór jasielski w 
Warszawie”, który miał 
miejsce  4 lutego 2015 r. w 
Domu Spotkań z Historią.  
Zaprezentowano wystawę 
autorstwa wiceprezes 
SMJiRJ Felicji Jałosińskiej, 
poświęconą zburzeniu i 
odbudowie Jasła
W związku z 650-leciem 
Jasła przez całą wiosnę 
2015 r. Stowarzyszenie 
prezentowało w Urzędzie 
Miasta, Starostwie 
Powiatowym oraz w 
Podkarpackiej Szkole 
Wyższej w ramach 
współpracy z 
Uniwersytetem Trzeciego 
Wieku  wystawę 
fotograficzną - „Jasło. 
Odrodzenie miasta i jego 
rozbudowa” autorstwa 
Felicji Jałosińskiej.
27 kwietnia w auli ZSM Nr 3
 w Jaśle odbyła się 
konferencja metodyczna z 
zakresu regionalizmu pt. 
„Ziemia Jasielska naszą 
Małą Ojczyzną” dla 
dyrektorów i nauczycieli-
regionalistów z miejskich 
przedszkoli i szkół.
W dniach od 18 listopada 
do 14 grudnia 2015 r. 
Stowarzyszenie wspólnie z 
Muzeum Regionalnym w 
Jaśle zorganizowało 
ekspozycję poświęconą 
naszej historii i dorobkowi. 
Składał się na nią szereg 
archiwalnych fotografii, 
dokumentów, druków, 
wydawnictw i wielu innych 
materiałów oraz informacji 
przybliżających społeczną 
pracę i służbę na rzecz 
społeczności lokalnej 
SMJiRJ. 18 listopada w 
jasielskim Muzeum miał 
miejsce wernisaż wystawy.

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego 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) 55,902.76 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 55,901.12 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) 1.64 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 7,900.00 zł

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)

53,164.12 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

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

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

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. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 13,500.00 zł

53,164.12 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 53,164.12 zł

Druk: MPiPS 7

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm


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

4.1. Przychody z 1% podatku 1,782.00 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 1,782.00 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

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 Realizacja programu działania statutowego. 1,782.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

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

2,738.64 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

Druk: MPiPS 8



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

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 12,571.12 zł

a) z tytułu umów o pracę 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 12,571.12 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

1,047.59 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

1,100.00 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

Druk: MPiPS 9



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

organizacji

Wiesław Hap
11-07-2016 Data wypełnienia sprawozdania 2016-03-19

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

Druk: MPiPS 10


