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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
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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 Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Henryk Żegleń Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Działalność wydawnicza.
     W okresie sprawozdawczym nasze Stowarzyszenie wydało „Kalendarz Jasielski 2018” pod redakcją 
Ilony Dranki – w liczbie 600 egzemplarzy. Drugą publikacją jaką wydaliśmy  w 2017 r. był kolejny - VIII 
tom Rocznika Jasielskiego” pod przewodnictwem redakcyjnym Wiesława Hapa - w nakładzie 750  
egzemplarzy. Ta ostatnia publikacja została wydana przy wsparciu finansowym Miasta Jasła. 
Wydawnictwa te wpisały się w cykl ponad stu publikacji jakie wydało Stowarzyszenie. Ukazały się one 
głównie dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta Jasła oraz  pomocy sponsorów, firm  z Jasła i z 
regionu oraz z przedpłat. Bez tej pomocy i wsparcia sami nie bylibyśmy w stanie tych publikacji  wydać. 
Stąd serdeczne słowa podziękowania kierujemy do Urzędu Miasta Jasła  i naszych darczyńców. Należy 
jednak zauważyć, że z roku na rok coraz trudniej uzyskać pomoc sponsorską. 

Działalność programowa. 
    1. Konkursy i turnieje.
   9 lutego 2017 r. w Młodzieżowym Domu Kultury miała miejsce uroczystość podsumowania XXII 
Konkursu Fotograficznego „ Jasło – Moje Miasto ” pod tytułem „Widok z okna …”. Organizatorem 
konkursu było tradycyjnie Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego oraz Młodzieżowy 
Dom Kultury w Jaśle. Odbył się on pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Jasła Ryszarda 
Pabiana oraz Prezesa Polwax S. A. Jasło Dominika Tomczyka. Uczestnicy konkursu rywalizowali w trzech 
kategoriach: uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz osób dorosłych. 
Dużą niespodzianką był udział przedszkolaków. W trakcie uroczystości podsumowania tego cennego 
projektu kulturalnego wszystkich zebranych powitała Grażyna Leńczuk – dyrektor MDK w Jaśle. O 
historii i idei konkursu przypomniał Wiesław Hap – prezes SMJiRJ. Elwira Musiałowicz-Czech, zastępca 
burmistrza Miasta Jasła doceniła pracę wszystkich pasjonatów fotografii i podziękowała organizatorom 
konkursu za jego wieloletnie tradycje i ciągle nowe tematy. Z kolei prezes Polwax S.A. Jasło – Dominik 
Tomczyk – podzielił się własnymi doświadczeniami w sztuce fotografii na przykładzie autorskiego 
albumu „Meksyk 2015”. Wyraził również wolę współpracy przy kolejnych edycjach tego wartościowego 
konkursu. Andrzej Gawlewicz – wiceprezes SMJiRJ i przewodniczący jury dokonał podsumowania pracy 
komisji oceniającej pracę uczestników konkursu. Oprócz niego w zespole jurorów byli nasi członkowie:  

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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Felicja Jałosińska, Barbara Żegleń, dr Wacław Mendys i Tomasz Kasprzyk. Nagrody dla laureatów 
ufundowane były przez Urząd Miasta w Jaśle, Polwax S.A. Jasło i nasze Stowarzyszenie.  
   9 maja 2017 r. Młodzieżowym Domu Kultury odbył się XXVI Turniej Wiedzy o Jaśle zorganizowany dla 
szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta Jasła. Głównym 
organizatorem Turnieju od 1992 r. jest Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego przy 
współudziale MDK. Honorowy patronat nad Turniejem objęli: Burmistrz Miasta Jasła Ryszard Pabian, 
Starosta Jasielski Adam Pawluś oraz Prezes Zarządu Orion Engineered Carbons Sp. z o.o. w Jaśle,  
Ryszard Rozwadowski. Obsługę medialną pełnił Serwis Informacyjny Urzędu Miasta w Jaśle. W Turnieju 
uczestniczyło ogółem 18 szkół reprezentowanych przez 72 uczniów w trzyosobowych zespołach. Testy 
pisemne dla wszystkich typów szkół opracował historyk Jacek Bracik. Tematyka testów tego Turnieju 
obejmowała bliższe poznanie dziejów Jasła w latach 1867-1938 oraz postaci jaślan związanych z 
wojskowością w oparciu o materiały z pozycji książkowych wydanych przez SMJiRJ. Jurorami Turnieju 
byli nauczyciele historii z terenu Jasła i powiatu jasielskiego oraz regionaliści – członkowie Zarządu 
SMJiRJ oraz MDK w składzie: Jacek Bracik – przewodniczący, Robert Nowiński, Ryszard Turek, Łucja 
Filipek (SMJiRJ) oraz Krystyna Mikołajczyk (emeryt z MDK). Nad całością działań turniejowych czuwała 
Felicja Jałosińska – wiceprezes SMJiRJ. Była wspierana przez Justynę Maniak (MDK) i Barbarę Żegleń 
(SMJiRJ).
Po raz kolejny nasze Stowarzyszenie było współorganizatorem Międzywojewódzkiego Konkursu „Życie i 
działalność Ignacego Łukasiewicza” dla uczniów gimnazjów z województw podkarpackiego i 
małopolskiego. Odbył się pod patronatem Burmistrza Miasta Jasła,  a jego głównym organizatorem był 
Zespół Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle. Finał jego XIV edycji odbył się 31 maja 2017 r. w auli tej placówki. 
Uroczystego otwarcia dokonali: dyrektor szkoły Aleksandra Zajdel-Kijowska oraz prezes Stowarzyszenia 
Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego - Wiesław Hap. W  trzech konkursowych kategoriach 
uczestniczyła młodzież z dziesięciu szkół. W składzie komisji oceniającej wiedzę uczestników wziął 
udział, jak się okazało po raz ostatni, śp. Adam Nowak (wieloletni członek SMJiRJ oraz dyrektor i prezes 
Poszukiwań Nafty i Gazu w Jaśle). W przerwie konkursu przypomniał on tematykę dziejów i 
współczesności przemysłu naftowego w regionie. 
     
2. Wystawy, konferencje, spotkania, inne działania, udział w ważniejszych przedsięwzięciach 
kulturalnych, edukacyjnych, naukowych, patriotycznych, uroczystościach.  
   W ramach obchodów IX Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu nasi 
przedstawiciele uczestniczyli w uroczystości na kirkucie w Jaśle. Miała ona miejsce w dniu 25 stycznia, a 
wieniec i znicze przed pomnikiem pamięci złożyli m.in. prezes Stowarzyszenia Miłośników Jasła i 
Regionu Jasielskiego Wiesław Hap, któremu towarzyszyła  wiceprezes Felicja Jałosińska. W godzinach 
popołudniowych grupa członków SMJiRJ wzięła też udział w wernisażu wystawy „Społeczność żydowska 
w Jaśle” w Muzeum Regionalnym. W trakcie wernisażu prezes Stowarzyszenia przekazał na ręce 
dyrektora placówki Alfreda Sepioła opracowany przez siebie album z wykonanymi fotografiami z 
Instytutu Yad Vashem w Jerozolimie, jako pokłosie jego udziału w międzynarodowym szkoleniu dla 
nauczycieli we wrześniu 2016 r. Przygotował również opis zdjęć oraz dołączył materiały m.in. dotyczące 
Żydów jasielskich. 
7 maja 2017 r. przedstawiciele naszego Stowarzyszenia uczestniczyli w jubileuszu 20-lecia Towarzystwa 
Miłośników Nowego Żmigrodu połączonego z 75. rocznicą zagłady miejscowych Żydów. W tych 
uroczystościach wzięła udział delegacja władz naszego Stowarzyszenia w składzie: Wiesław Hap, Felicja 
Jałosińska, Barbara Żegleń i Henryk Zych. Oficjalna część uroczystości miała miejsce w żmigrodzkim 
GOK. Tam prezes TMNŻ Jerzy Dębiec przedstawił prezentację o historii i dorobku towarzystwa. 
Zasłużonym członkom, sympatykom i partnerom wręczył podziękowania i honorowe odznaki. Odznakę 
,,Honorowy Członek Towarzystwa Miłośników Nowego Żmigrodu” otrzymali m.in.: Felicja Jałosińska, 
Henryk Zych  i Wiesław Hap. Gratulacje na ręce prezesa TMNŻ złożył Wiesław Hap – prezes SMJiRJ oraz 
byli prezesi SMJiRJ – inicjatorzy powstania TMNŻ i jego współorganizatorzy – Felicja Jałosińska i Henryk 
Zych.  
1 lipca 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowym Żmigrodzie odbyło się wspólne posiedzenie 
zarządów Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego oraz Towarzystwa Miłośników 
Nowego Żmigrodu. Przedmiotem spotkania było przygotowanie przyszłorocznych obchodów 250. 
rocznicy zawiązania Konfederacji Barskiej.  Podczas spotkania wstępną koncepcję obchodów 
przedstawił Marian Kozłowski, znawca problematyki konfederackiej, członek obu stowarzyszeń. W 
planach jest pozyskanie sojuszników do działań w zakresie upamiętnienia Konfederacji. Przewiduje się 
m.in. przygotowanie sesji naukowej, uroczystości patriotycznych oraz kilku związanych z nimi inicjatyw 
na terenie Beskidu Niskiego i powiatu jasielskiego. Oba zarządy udzieliły Marianowi Kozłowskiemu 
pełnomocnictwa do ich reprezentowania. Uczestnicy spotkania odwiedzili następnie Ośrodek 
Dokumentacji i Historii Ziemi Żmigrodzkiej Muzeum im. Leona Karcińskiego. Następnie członkowie 
SMJiRJ udali się na kilkugodzinną bardzo wartościową pod kątem historycznym wycieczkę po Ziemi 
Żmigrodzkiej, w której przewodnikami byli Mariusz Skiba - członek naszego Zarządu oraz Daniel Nowak 
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- członek Stowarzyszenia. Sprawami transportu zajął się Robert Michałowski - członek Zarządu.
   W piątkowy wieczór 4 sierpnia 2015 r., w przeddzień 74. rocznicy  uwolnienia więźniów w Jaśle, odbył 
się kolejny Jasielski Marsz Wolności ku czci jej uczestników i ofiar. Jak zwykle jego organizatorami byli: 
Miasto Jasło, Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego i Komenda Hufca ZHP. Patronat 
nad Marszem objęli – jedyny żyjący uczestnik akcji płk Stanisław Dąbrowa-Kostka i Burmistrz Miasta 
Jasła Ryszard Pabian. O godzinie 20.00 przed pomnikiem AK w Jaśle wszystkich zebranych powitał 
przewodniczący zgromadzenia, Wiesław Hap. Później  w części słowno-muzycznej wystąpili harcerze 
139. DH „Lisy”. Odczytali też list od płka Stanisława Dąbrowy – Kostki. Zebrani obejrzeli wywiad z 
pułkownikiem „Dąbrową” o przebiegu akcji. Następnie, w towarzystwie flagi państwowej i płonących 
pochodni, wszyscy zebrani udali się trasą „odskoku” uczestników akcji. Blisko stuosobowa grupa 
przeszła drogę, którą nocą w 1943 r. podążali uwolnieni   z wyzwolicielami. Na placu przed kościołem w 
Jaśle – Żółkowie, przybyłych i miejscowych parafian powitał ksiądz proboszcz Jan Gibała. W 
symbolicznym rozpaleniu ogniska pamięci uczestniczył m.in. Henryk Rak – przewodniczący Rady 
Miejskiej Jasła. Zebrani pomodlili się w intencji uczestników i ofiar akcji, odczytano patriotyczny apel 
uczestników Marszu oraz odśpiewano kilka pieśni żołnierskich i partyzanckich. Na sam koniec 
przewodniczący zgromadzenia podziękował wszystkim uczestnikom Marszu za udział oraz zaprosił 
chętnych do udania się dwoma autobusami na emisję filmu „Akcja Pensjonat”. Odbyła się ona w JDK.
Stowarzyszenie ogłosiło także kolejny, XXIII Konkurs Fotograficzny „Jasło - Moje Miasto”. Zaproszono do 
udziału w nim uczniów wszystkich typów szkół oraz dorosłych. Tym razem przyświecało mu hasło 
„Jasielska codzienność – jaślanie na co dzień”. Prace zbierano do końca 2017 r., a początkiem obecnego 
- miało miejsce podsumowanie tego projektu.  
W październiku i w listopadzie 2017 r.  prezes Stowarzyszenia Wiesław Hap gościł na trzech spotkaniach 
z jasielskimi przedszkolakami. Opowiadał im legendy związane z Ziemią Jasielską oraz mówił o dziejach 
Jasła. Przybliżał tematykę patriotyzmu i patriotyzmu lokalnego. Prezentował i omawiał symbole 
narodowe, opowiadał o istocie Święta Niepodległości oraz o polskich bohaterach narodowych i 
lokalnych. Bardzo ciekawa była rozmowa z małymi jaślanami na tematy: Co to jest i na czym polega 
patriotyzm? oraz – Dlaczego powinniśmy kochać swoją Ojczyznę? Dwukrotnie z przedszkolakami z 
przedszkoli miejskich nr 6 i nr 10 spotykał się na spotkaniach autorskich i przypominających dawne 
Jasło Henryk Zych, a z uczniami Szkoły Podstawowej nr 4 w Jaśle Felicja Jałosińska.
Jako Stowarzyszenie byliśmy również obecni na obchodach 70-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej w 
Jaśle. Z tej okazji w sali widowiskowej zorganizowano okolicznościową uroczystość. W jego trakcie głos 
zabrała reprezentująca Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego Felicja Jałosińska. 
Odczytała ona również list gratulacyjny jaki przekazał prezes Zarządu SMJiRJ Wiesław Hap.
25 listopada 2017 r.  Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu obchodziło jubileusz 60-lecia 
działalności. Na główne uroczystości w dworku poetki przybyli liczni goście. Wśród nich znaleźli się m.in. 
Ryszard Pabian – burmistrz Miasta Jasła oraz przedstawiciele Zarządu naszego Stowarzyszenia w 
osobach: prezesa Wiesława Hapa, wiceprezesa Andrzeja Gawlewicza i członka Zarządu, Jacka 
Nawrockiego, dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Jaśle. Uczestnicy spotkania 
wysłuchali i obejrzeli prezentację o muzeum przygotowanej przez dyrektora Pawła Bukowskiego. 
Później miało miejsce składanie życzeń i wygłaszanie krótkich przemówień gości. W imieniu SMJiRJ w 
tej części wystąpił prezes Wiesław Hap. Później pamiątkowe dyplomy i podziękowania otrzymały osoby, 
które przez wiele lat współpracowały z muzeum i wspierały jego działania, wśród nich znalazł się jako 
architekt wiceprezes Andrzej Gawlewicz.
W minionym roku delegacje naszego Stowarzyszenia uczestniczyły również w ostatniej drodze naszych 
zasłużonych Członków: śp. Bogusława Masteja, śp. Adama Nowaka i śp. Eulalii Cetnar. Wspomnienia o 
Nich prezes Stowarzyszenia przekazywał do lokalnych mediów. 
Przez cały 2017 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.
W 2017 r. Stowarzyszenie nie prowadziło działalności gospodarczej. Kontroli działalności pod kątem 
finansowym dokonała z wynikiem pozytywnym Komisja Rewizyjna. Sprawozdanie finansowe-bilans 
zostało dostarczone w  terminie. Wszyscy członkowie Zarządu  w całym okresie kadencji pełnili swoje 
funkcje statutowe. Prezes Wiesław Hap koordynował wszystkie działania Zarządu. Przygotowywał też 
wszelkie pisma, wnioski, oferty i sprawozdania oraz informacje na temat działań Stowarzyszenia. 
Wiceprezes Felicja Jałosińska koordynowała prace administracyjno-finansowe, w czym w tych ostatnich 
pomagały jej poza pracującą na umowie - zleceniu P. Krystyną Gumułką, skarbnik Zarządu: śp. Eulalia 
Cetnar i zastępca sekretarza Łucja Filipek. Uczestniczyły one również   w kiermaszach naszych 
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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

20

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego

Działalność wydawnicza.
W okresie 
sprawozdawczym nasze 
Stowarzyszenie wydało 

wydawnictw. Wiceprezes Andrzej Gawlewicz wraz z członkiem Zarządu Tomaszem Kasprzykiem i 
prezesem Wiesławem Hapem koordynowali kwestie konkursów fotograficznych. Sekretarz Józef 
Laskowski systematycznie protokołował posiedzenia Zarządu, sporządzał podjęte uchwały i 
kompletował dokumenty, oraz uczestniczył w naradach i spotkaniach     w Urzędzie Miejskim. Zastępca 
skarbnika Ilona Dranka kierowała pracami zespołu redakcyjnego „Kalendarza Jasielskiego”, w skład 
którego wchodzili: śp. Eulalia Cetnar i Katarzyna Barzyk. Część członków Zarządu przygotowała 
materiały do tego kalendarza. Byli to: Wiesław Hap, Felicja Jałosińska, Jacek Nawrocki, Ewa Pietraszek, 
Katarzyna Barzyk. Z kolei autorami artykułów do „Rocznika Jasielskiego” t. VIII ze strony członków 
SMJiRJ byli: Wiesław Hap, Felicja Jałosińska, Katarzyna Barzyk, Łucja Filipek, Ilona Dranka, Henryk Zych, 
Tomasz Kasprzyk, oraz członkowie Stowarzyszenia - Zdzisław Świstak i Marian Kozłowski.  Członek 
Zarządu Mariusz Skiba prowadził stronę internetową Stowarzyszenia, uzupełniał dane i publikował na 
niej otrzymywane materiały. Katarzyna Barzyk przeprowadziła korektę językową materiałów do 
publikacji w „Roczniku Jasielskim” t. VIII i w „Kalendarzu Jasielskim”. Łucja Filipek prowadziła kronikę 
Stowarzyszenia i reprezentowała SMJiRJ podczas spotkań w filii Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej 
w Jaśle. Prezes Wiesław Hap przekazywał do mediów informacje o najważniejszych działaniach SMJiRJ. 
Większość członków Zarządu uczestniczyła w zbieraniu reklam na wydanie "Kalendarza Jasielskiego", 
zamówień na przedpłaty i akcji na rzecz pozyskania 1% podatku dla Stowarzyszenia. Członkowie 
Stowarzyszenia byli również członkami zespołu redakcyjnego i autorami tekstów do wydawnictwa 
„Jasielska agora w ilustracjach” pod redakcją członka Stowarzyszenia - Zdzisława Świstaka. Byli to: 
Zbigniew Dranka, Andrzej Gawlewicz, Wiesław Hap, Felicja Jałosińska, Tomasz Kasprzyk, Jacek 
Nawrocki, Ewa Pietraszek, Zdzisław Świstak, Henryk Zych i Barbara Żegleń. Wiceprezes Felicja Jałosińska 
przygotowała zdjęcia i negatywy z archiwum Stowarzyszenia na wystawę fotograficzną Karola Godka w 
JDK-u. W zespole redakcyjnym pod przewodnictwem Felicji Jałosińskiej przygotowującym album  „Jasło. 
Dawne, zniszczone, odbudowane, współczesne” pracowali ze strony Stowarzyszenia: Wiesław Hap i 
Józef Laskowski, a współpracowali z nim: Andrzej Gawlewicz i Zdzisław Świstak
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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

„Kalendarz Jasielski 2018” 
pod redakcją Ilony Dranki – 
w liczbie 600 egzemplarzy. 
Drugą publikacją jaką 
wydaliśmy  w 2017 r. był 
kolejny - VIII tom „Rocznika 
Jasielskiego” pod 
przewodnictwem 
redakcyjnym Wiesława 
Hapa - w nakładzie 750  
egzemplarzy. Ta ostatnia 
publikacja została wydana 
przy wsparciu finansowym 
Miasta Jasła. Wydawnictwa 
te wpisały się w cykl ponad 
stu publikacji jakie wydało 
Stowarzyszenie.
W ramach obchodów IX 
Międzynarodowego Dnia 
Pamięci o Ofiarach 
Holokaustu na Podkarpaciu 
nasi przedstawiciele 
uczestniczyli w uroczystości 
na kirkucie w Jaśle.
7 maja 2017 r. 
przedstawiciele naszego 
Stowarzyszenia 
uczestniczyli w jubileuszu 
20-lecia Towarzystwa 
Miłośników Nowego 
Żmigrodu połączonego z 75. 
rocznicą zagłady 
miejscowych Żydów.
W piątkowy wieczór 4 
sierpnia 2015 r., w 
przeddzień 74. rocznicy  
uwolnienia więźniów w 
Jaśle, odbył się kolejny 
Jasielski Marsz Wolności ku 
czci jej uczestników i ofiar. 
Jak zwykle jego 
organizatorami byli: Miasto 
Jasło, Stowarzyszenie 
Miłośników Jasła i Regionu 
Jasielskiego i Komenda 
Hufca ZHP.
Przez cały 2017 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.

podtrzymywanie i upowszechnianie 
tradycji narodowej, pielęgnowanie 
polskości oraz rozwój świadomości 

9 lutego 2017 r. w 
Młodzieżowym Domu 
Kultury miała miejsce 
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narodowej, obywatelskiej i kulturowej uroczystość podsumowania 
XXII Konkursu 
Fotograficznego „ Jasło – 
Moje Miasto ” pod tytułem 
„Widok z okna …”. 
Organizatorem konkursu 
było tradycyjnie 
Stowarzyszenie Miłośników 
Jasła i Regionu Jasielskiego 
oraz Młodzieżowy Dom 
Kultury w Jaśle.
9 maja 2017 r. 
Młodzieżowym Domu 
Kultury odbył się XXVI 
Turniej Wiedzy o Jaśle 
zorganizowany dla szkół 
podstawowych, gimnazjów 
i szkół ponadgimnazjalnych 
z terenu miasta Jasła. 
Głównym organizatorem 
Turnieju od 1992 r. jest 
Stowarzyszenie Miłośników 
Jasła i Regionu Jasielskiego 
przy współudziale MDK. 
Po raz kolejny nasze 
Stowarzyszenie było 
współorganizatorem 
Międzywojewódzkiego 
Konkursu „Życie i 
działalność Ignacego 
Łukasiewicza” dla uczniów 
gimnazjów z województw 
podkarpackiego   i 
małopolskiego. 
W październiku i w 
listopadzie 2017 r.  prezes 
Stowarzyszenia Wiesław 
Hap gościł na trzech 
spotkaniach z jasielskimi 
przedszkolakami. 
Opowiadał im legendy 
związane z Ziemią Jasielską 
oraz mówił o dziejach Jasła. 
Przybliżał tematykę 
patriotyzmu i patriotyzmu 
lokalnego. Prezentował         
    i omawiał symbole 
narodowe,  opowiadał o 
istocie Święta 
Niepodległości oraz o 
polskich bohaterach 
narodowych i lokalnych.
7 maja 2017 r. 
przedstawiciele naszego 
Stowarzyszenia 
uczestniczyli w jubileuszu 
20-lecia Towarzystwa 
Miłośników Nowego 
Żmigrodu połączonego z 75. 
rocznicą zagłady 
miejscowych Ży
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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) 56,750.10 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 56,734.02 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) 16.08 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 13,500.00 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

43,256.30 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. 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

5.2. 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 0.00 zł

43,256.30 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 43,256.30 zł
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4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o sposobie wydatkowania  tych 
środków

4.1. Przychody z 1% podatku 2,274.00 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 2,274.00 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

e) Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe) 0.00 zł

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 kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 1,137.00 zł

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

1,137.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

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

13,493.80 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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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

174.00 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)

10.00 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 7,579.60 zł

a) z tytułu umów o pracę 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 7,579.60 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

535.00 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

535.00 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
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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
Felicja Jałosińska

09.07.2018 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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