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• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
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• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (--–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2017-07-13

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 Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Bogusław Mastej Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Działalność wydawnicza.
W 2016 r. SMJiRJ wydało „Kompendium dziejów Jasła od zarania do 2000 roku” autorstwa Felicji 
Jałosińskiej w nakładzie 500 egzemplarzy, książkę „Jaślanie znani i nieznani” Wiesława Hapa i Zdzisława 
Świstaka w nakładzie 400 egzemplarzy, publikację „Klasztory w życiu Jasła na przestrzeni jego dziejów” 
Felicji Jałosińskiej, Mariusza Świątka i Zdzisława Świstaka w nakładzie 300 egzemplarzy oraz katalog „50
 lat twórczości Mieczysława Mikulskiego. Fotografia dokumentalisty” opracowany przez Felicję 
Jałosińską w nakładzie 400 egzemplarzy.
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. 
Działalność programowa.

1.Konkursy i turnieje.
     Przez trzy lata - 2014, 2015 i 2016 - w  maju w jasielskim Młodzieżowym Domu Kultury odbywały się 
kolejne edycje „Turnieju Wiedzy o Jaśle” dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych. Ich głównym organizatorem było Stowarzyszenie, a współorganizatorem 
Młodzieżowy Dom Kultury. Honorowy Patronat nad Turniejem sprawowali: Burmistrz Miasta Jasła, 
Starosta Jasielski i Prezes Orion Engineered Carbons Sp. z o.o. W Turniejach uczestniczyło corocznie 
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 uroczystościach wręczenia nagród laureatom Turnieju.
Przez trzy kolejne lata, końcem maja, Stowarzyszenie było współorganizatorem Międzywo-jewódzkich 
Konkursów „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 corocznie udział uczniowie  gimnazjów z terenu województw podkarpackiego i 
małopolskiego. Propagował on związki Łukasiewicza z Jasłem.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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W latach 2014, 2015 i 2016 odbyły się organizowane przez nasze Stowarzyszenie we współpracy z 
Młodzieżowym Domem Kultury w Jaśle  Konkursy Fotograficzne „Jasło – moje miasto” - pod 
Patronatem Burmistrza Miasta Jasła - w 2014 r.  pod hasłem „ Zaskakujące widoki Jasła ”, w 2015 r. pod 
tytułem „Pozdrowienia z 650 - letniego Jasła”, a w 2016 r. jego temat  brzmiał „ Widok z okna”. 
Corocznie odbywały się uroczyste podsumowania tych konkursów. Z roku na rok przybywa ciekawszych 
prac, a stworzenie kategorii dla dorosłych było bardzo trafnym posunięciem. Fundatorem głównych 
nagród dla laureatów w kategorii uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 
był co roku Urząd Miasta Jasła, a drobne nagrody przekazał dla nich Zarząd Stowarzyszenia. Również 
Stowarzyszenie zapewniło nagrody dla dorosłych laureatów konkursu.

2.Wystawy.
21 stycznia 2016 r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie nastąpiło uroczyste otwarcie wystawy 
„Jasło. Odrodzenie miasta i jego rozbudowa w latach 1945 – 1985”, której organizatorami  byli WDK 
oraz SMJiRJ.   W jej trakcie głos zabrała jej autorka Felicja Jałosińska, wicemarszałek Województwa 
Podkarpackiego Maria Kurowska i wiceburmistrz Jasła Elwira Musiałowicz – Czech.   Z kolei prezes 
SMJiRJ Wiesława Hapa nakreślił zebranym historię Jasła w czasie II wojny światowej. Prelegent dużo 
uwagi poświęcił polityce niemieckiej w Jaśle w latach okupacji oraz wysiedleniu           i zniszczeniu 
miasta. Z WDK wystawa trafiła w lutym do rzeszowskiego Urzędu Marszałkowskiego     i do Urzędu 
Wojewódzkiego, gdzie w wernisażu i finisażu wzięła udział Felicja Jałosińska.
4 marca 2016 r. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Żmigrodzie odbył się 
wernisaż wystawy fotograficznej pt., FOTO VARIA II”. Jej organizatorem była sekcja fotograficzna 
naszego Stowarzyszenia oraz żmigrodzki GOK.  
12 kwietnia 2016 r. w Sali Off’owej  JDK odbył się uroczysty wernisaż wystawy fotografii „50 lat 
twórczości Mieczysława Mikulskiego”, którego organizatorami byli Jasielski Dom Kultury i Zarząd 
naszego Stowarzyszenia. Blisko 150 fotografii, które zaprezentowane na wystawie w JDK pochodziło ze 
zbiorów żony pana Mieczysława – Barbary Mikulskiej, przekazanych dla Stowarzyszenia Miłośników 
Jasła i Regionu Jasielskiego oraz autorce wystawy Felicji Jałosińskiej. Zdjęcia dokumentowały stare 
Jasło: miejsca, wydarzenia i ludzi.

3.Inne działania, udział w ważniejszych przedsięwzięciach kulturalnych, edukacyjnych, naukowych, 
patriotycznych, uroczystościach.
Z innych ważniejszych działań programowych Stowarzyszenia jakie miały miejsce w 2016 r. były:
- w marcu prezes Wiesław Hap i wiceprezes Felicja Jałosińska uczestniczyli w uroczystościach 
pogrzebowych zmarłego w Legnicy a pochowanego na Starym Cmentarzu w Jaśle wieloletniego 
zasłużonego członka SMJiRJ śp. Mariana Wiącka.
- 30 kwietnia przedstawiciele Stowarzyszenia - Barbara Żegleń i Wiesław Hap reprezentowali Miasto 
Jasło podczas uroczystości 76. rocznicy śmierci majora Dobrzańskiego „Hubala” w Anielinie.
- 17 maja prezes Wiesław Hap - jako członek Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Romualda Palcha 
uczestniczył w odsłonięciu popiersia tego jasielskiego społecznika przed budynkiem Komendy 
Powiatowej Straży Pożarnej w Jaśle.
- 19 maja 2016 r. na terenie obiektów Uniwersytetu Rzeszowskiego odbył się II Kongres Stowarzyszeń 
Regionalnych Województwa Podkarpackiego pod hasłem „Dziedzictwo – Pamięć – Tożsamość”. 
Podobnie jak w ubiegłym roku w kongresie wzięła udział reprezentacja Zarządu Stowarzyszenia 
Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego oraz Młodzieżowego Koła Miłośników Regionu z Gimnazjum nr 
2.
- w czerwcu delegacja Stowarzyszenia na czele z prezesem wzięła udział w pogrzebie Członka 
Założyciela SMJiRJ śp. Adama Wydro.
- 5 sierpnia byliśmy głównym organizatorem  IV Jasielskiego Marszu Wolności w kolejną rocznicę „Akcji 
Pensjonat”.
- 8 września delegacja SMJiRJ w składzie Felicja Jałosińska i Józef Laskowski uczestniczyła w 
uroczystościach jubileuszowych 50-lecia Stowarzyszenia Miłośników Gorlic.
- 7 października 2016 r. członkowie Stowarzyszenia uczestniczyli w premierze filmu „Akcja Pensjonat”, 
którego SMJiRJ było partnerem, Wiesław Hap był konsultantem historycznym i pośrednikiem w 
kontaktach z jedynym uczestnikiem akcji płk. Stanisławem Dąbrową - Kostką, w filmie epizody zagrali 
członkowie Zarządu: Felicja Jałosińska, Tomasz Kasprzyk i Wiesław Hap.
- w listopadzie: nasi przedstawiciele - Felicja Jałosińska, Tomasz Kasprzyk i Wiesław Hap -  jak  w 
poprzednich latach wzięli udział w kweście na rzecz renowacji zabytków Starego Cmentarza w Jaśle. 
- 18 grudnia w JDK w ramach uroczystego „Spotkania przy wigilijnym stole” dwoje członków naszego 
Stowarzyszenia otrzymało wyróżnienia w uznaniu za działalność na polu kultury. Prezes Wiesław Hap 
otrzymał odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” – za całokształt dokonań, a Ilona Dranka - 
członkini Stowarzyszenia została wyróżniona „Nagrodą Miasta Jasła w dziedzinie kultury”, za 
opracowanie materiałów do trzech gier miejskich.
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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)

0

0

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

- końcem grudnia 2016 r.  delegacja Stowarzyszenia wzięła udział w pogrzebie byłego Prezesa i Członka 
Zarządu SMJiRJ śp. dra Mariana Zawilińskiego.

W okresie sprawozdawczym 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: 
Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych,  3 Maja, Wojska Polskiego, 11 Listopada, uroczystościach 
akowskich i sybirackich)  w trakcie których składała wiązanki kwiatów.
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 - lecia miasta, 
który został odnowiony przez władze miejskie m.in. dzięki naszym monitom.
Stowarzyszenie nie prowadziło działalności gospodarczej.
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 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

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

Organizacja konkursów i 
wystaw o tematyce 
historycznej i społecznej:
21 stycznia 2016 r. w 
Wojewódzkim Domu 
Kultury w Rzeszowie 
nastąpiło uroczyste 
otwarcie wystawy „Jasło. 
Odrodzenie miasta i jego 
rozbudowa w latach 1945 – 
1985”, której 
organizatorami  byli WDK 
oraz SMJiRJ.   W jej trakcie 
głos zabrała jej autorka 
Felicja Jałosińska, 
wicemarszałek 
Województwa 
Podkarpackiego Maria 
Kurowska i wiceburmistrz 
Jasła Elwira Musiałowicz – 
Czech.   Z kolei prezes 
SMJiRJ Wiesława Hapa 
nakreślił zebranym historię 
Jasła w czasie II wojny 
światowej. Prelegent dużo 
uwagi poświęcił polityce 
niemieckiej w Jaśle w latach 
okupacji oraz wysiedleniu     
      i zniszczeniu miasta. Z 
WDK wystawa trafiła w 
lutym do rzeszowskiego 
Urzędu Marszałkowskiego    
 i do Urzędu 
Wojewódzkiego, gdzie w 
wernisażu i finisażu wzięła 
udział Felicja Jałosińska.
     4 marca 2016 r. w sali 
widowiskowej Gminnego 
Ośrodka Kultury w Nowym 
Żmigrodzie odbył się 
wernisaż wystawy 
fotograficznej pt., FOTO 
VARIA II”. Jej organizatorem 
była sekcja fotograficzna 
naszego Stowarzyszenia 
oraz żmigrodzki GOK.  
     12 kwietnia 2016 r. w 
Sali Off’owej  JDK odbył się 
uroczysty wernisaż wystawy 
fotografii „50 lat twórczości 
Mieczysława Mikulskiego”, 
którego organizatorami byli 
Jasielski Dom Kultury i 
Zarząd naszego 
Stowarzyszenia. Blisko 150 
fotografii, które 
zaprezentowane na 
wystawie w JDK pochodziło 
ze zbiorów żony pana 
Mieczysław
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kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego

Przez trzy kolejne lata, 
końcem maja, 
Stowarzyszenie było 
współorganizatorem 
Międzywo-jewódzkich 
Konkursów „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 corocznie 
udział uczniowie  
gimnazjów z terenu 
województw 
podkarpackiego i 
małopolskiego. Propagował 
on związki Łukasiewicza z 
Jasłem.
W latach 2014, 2015 i 2016 
odbyły się organizowane 
przez nasze Stowarzyszenie 
we współpracy z 
Młodzieżowym Domem 
Kultury w Jaśle  Konkursy 
Fotograficzne „Jasło – moje 
miasto” - pod Patronatem 
Burmistrza Miasta Jasła - w 
2014 r.  pod hasłem „ 
Zaskakujące widoki Jasła ”, 
w 2015 r. pod tytułem 
„Pozdrowienia z 650 - 
letniego Jasła”, a w 2016 r. 
jego temat  brzmiał „ Widok 
z okna”. Corocznie 
odbywały się uroczyste 
podsumowania tych 
konkursów.  
Działalność wydawnicza 
Stowarzyszenia:
W 2016 r. SMJiRJ wydało 
„Kompendium dziejów Jasła 
od zarania do 2000 roku” 
autorstwa Felicji Jałosińskiej 
w nakładzie 500 
egzemplarzy, książkę 
„Jaślanie znani i nieznani” 
Wiesława Hapa              i 
Zdzisława Świstaka w 
nakładzie 400 egzemplarzy, 
publikację „Klasztory w 
życiu Jasła na przestrzeni 
jego dziejów” Felicji 
Jałosińskiej, Mariusza 
Świątka i Zdzisława 
Świstaka w nakładzie 300 
egzemplarzy oraz katalog 
„50 lat twórczości 
Mieczysława Mikulskiego.
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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) 54,279.26 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 54,278.40 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) 0.86 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 8,350.00 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

49,462.78 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

49,562.78 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 49,562.78 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 2,428.40 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 2,428.40 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) 100.00 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

1.1. 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 2,428.40 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

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

4,716.48 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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1.2. 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

136.00 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 8,435.42 zł

a) z tytułu umów o pracę 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 8,435.42 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

0.00 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

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
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brak

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

organizacji

Wiesław Hap, Felicja Jałosińska
30.06.2017 Data wypełnienia sprawozdania 2017-03-11

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