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• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
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Data zamieszczenia sprawozdania 2020-10-12

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

2001-07-02

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

Felicja Jałosińska I Zastępca Prezesa 
Zarządu

TAK

Wiesław Hap Prezes Zarządu TAK

Łucja Filipek Zastępca Sekretarza TAK

Andrzej Gawlewicz II Zastępca Prezesa 
Zarządu

TAK

Józef Laskowski Sekretarz Zarządu 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

Ilona Dranka Z-ca Skarbnika TAK

Robert Michałowski Skarbnik TAK

Małgorzata Więch Kettele 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

Barbara Żegleń Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Zdzisław Szymański Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Henryk Żegleń Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

Do najważniejszych celów Stowarzyszenia należą: propagowanie i szerzenie wiedzy  o przeszłości historycznej 
miasta Jasła i regionu, popularyzowanie osiągnięć społeczno-kulturalnych, ochrona zabytków i pamięci o przeszłości. 
Głównymi metodami i środkami realizacji tych i innych statutowych celów są m.in.: wydawnictwa na temat historii i 
dziedzictwa kulturowego Jasła i regionu, konkursy o Jaśle i Jasielszczyźnie, prelekcje, wystawy i odczyty.
Działalność wydawnicza:
- „Kalendarz Jasielski” na 2019 r., wydany początkiem 2019 r. w liczbie 700 egz.  
-  „Kalendarz Jasielski” na 2020r. wydany jesienią 2019 r. w liczbie 500 egz. 
Działalność programowa:
1. Konkursy i turnieje.
Corocznie organizowaliśmy wspólnie z Młodzieżowym Domem Kultury Konkursy Fotograficzne „Jasło-Moje Miasto” 
pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta. W 2019 r. zorganizowano XXIV edycję na temat „Jasielskie ślady 
walk  o niepodległość”. W tym samym roku ogłosiliśmy dwa kolejne tematy XXV konkursu fotograficznego: „Ślady 
dawnego Jasła i regionu” oraz „Uchwycić chwilę”. Podsumowanie tego konkursu odbyło się na początku 2020 roku. 
Corocznie uczestnicy konkursu fotograficznego  rywalizowali w kategoriach: uczniów szkół podstawowych, 
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz osób dorosłych.
Byliśmy głównym organizatorem - przy współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury w Jaśle - Turniejów Wiedzy o 
Jaśle dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta Jasła.  Honorowy 
Patronat nad turniejem obejmowali co roku: Burmistrz Miasta Jasła, Starosta Jasielski oraz Prezes Zarządu Orion 
Engineered Carbons Sp.  z o.o. w Jaśle. Fundowali też główne nagrody. Członkami jury byli nauczyciele historii z 
Jasła i powiatu, regionaliści, w tym członkini Zarządu SMJiRJ Łucja Filipek. Koordynatorką działań organizacyjnych 
konkursu była Felicja Jałosińska, wiceprezes SMJiRJ.  W turniejach brało udział co roku średnio około dwudziestu 
trzyosobowych drużyn reprezentujących trzy poziomy szkół. Uczestnicy turniejowych zmagań musieli zmierzyć się z 
testami opracowanymi przez historyków z terenu Jasielszczyzny: Jacka Bracika, Ryszarda Turka i Roberta 
Nowińskiego. Tematyka testów obejmowała materiały  z pozycji książkowych wydanych przez Stowarzyszenie.  
Corocznie Stowarzyszenie było współorganizatorem Międzywojewódzkiego Konkursu „Życie i działalność Ignacego 
Łukasiewicza” dla gimnazjalistów z Podkarpacia i Małopolskiego. Jego głównym organizatorem był Zespół Szkół 
Miejskich Nr 3 w Jaśle.  W  trzech konkursowych kategoriach uczestniczyła młodzież ze średnio dziesięciu - 
piętnastu szkół. 
2. Wystawy, konferencje, spotkania, inne działania, udział w ważniejszych przedsięwzięciach kulturalnych, 

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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edukacyjnych, naukowych, patriotycznych, uroczystościach.
- W styczniu 2019 r. w Jasielskim Domu Kultury wyświetlony został dokumentalny film „Hugo z Jasła”, poświęcony 
jaślaninowi, matematykowi Hugonowi Steinhausowi. Projekcja była oficjalną premierą filmu w którym rolę 
przewodników po Jaśle śladami Steinhausa odegrali członkowie Szkolnego Koła Historyczno-Regionalnego w SP nr 
12 i członkowie Młodzieżowego Koła Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego wraz z opiekunem, prezesem 
Wiesławem Hapem.
- Wiosną 2019 r. jaślanie obejrzeli dwa filmy: „Perła Podkarpacia  w archiwalnych fotografiach na tle muzyki z epoki” 
oraz „Historyczny spacer po Jaśle śladami ludzi, miejsc i wydarzeń związanych z walką jaślan o niepodległość”, 
przygotowane przez członków Młodzieżowego Koła SMJiRJ z ZSM nr 3 w Jaśle pod opieką prezesa Wiesława Hapa. 
Projekcja tych filmów odbyła się 29 kwietnia 2019 r. w JDK o godz. 12 i 18. Organizatorami tego przedsięwzięcia byli: 
Miasto Jasło, nasze Stowarzyszenie i Jasielski Dom Kultury. Patronat nad nim objęli: Burmistrz Miasta Jasła i 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jasła. 
- Z kolei 16 maja 2019 r. w MBP w Jaśle odbyło się spotkanie autorskie z prezesem Wiesławem Hapem, który 
opowiadał o historii powstawania jego książek o Jaśle i Jasielszczyźnie.
W maju 2019 r. swoje pięćdziesięciolecie obchodziło Muzeum Regionalne w Jaśle. Podczas uroczystości 
jubileuszowych w imieniu Zarządu SMJiRJ wiceprezes Andrzej Gawlewicz odczytał list gratulacyjny prezesa oraz 
przypomniał o okolicznościach powstania tej placówki, która zaistniała dzięki naszemu Stowarzyszeniu.
- Latem poprzedniego roku spotkało nas wielkie wyróżnienie. W Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej we 
Wrocławiu - siedzibie Dolnośląskiego Towarzystwa Regionalnego - odbyły się ogólnopolskie I Spotkania z Książką i 
Prasą Regionalną, podczas których wręczono Nagrody im. Anatola J. Omelaniuka za najlepszą książkę 
regionalistyczną wydaną w 2018 r. Komisja konkursowa wyłoniła spośród licznych publikacji z całej Polski najlepsze 
oraz przyznała cztery nagrody i sześć wyróżnień. Duży sukces odnotowało nasze Stowarzyszenie oraz nasi 
regionaliści - Wiesław Hap, Felicja Jałosińska i Zdzisław Świstak - redaktorzy i główni autorzy książki „Jasielska 
droga do niepodległej Polski ” wydanej przez SMJiRJ. Oprócz dyplomu otrzymali oni specjalny list od prof. dra hab. 
Stefana Bednarka - prezesa Dolnośląskiego Towarzystwa Regionalnego. Gratulacje i słowa uznania za kolejną 
wartościową publikację złożyła nam również Bożena Konikowska -przewodnicząca Rady Krajowej Ruchu 
Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczpospolitej Polskiej.
- We wrześniu 2019 r. na zaproszenie dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle, w tej placówce odbyła się 
prelekcja prezesa Wiesława Hapa . W trakcie godzinnego spotkania opierając się na prezentacji multimedialnej – z 
archiwalnymi fotografiami i dokumentami – opowiedział zebranym o dziejach Jasła i jaślan w latach II wojny 
światowej. Przez cały wrzesień 139. Drużyna Harcerska „Lisy”, pod opieką drużynowego i prezesa Stowarzyszenia, 
prowadziła akcję „Pamiętamy o miejscach pamięci z I i II wojny światowej w Jaśle”. Była to nie tylko żywa lekcja 
jasielskiej historii, ale również sprzątanie i porządkowanie miejsc pamięci w naszym mieście. Również we wrześniu 
Stowarzyszenie wraz z Muzeum Narciarstwa im. Stanisława Barabasza w Cieklinie w jego siedzibie zorganizowało 
wystawę pt. „Jasielskie ulice minionego wieku w fotografii Mieczysława Wieteski”, w ramach organizowanego zlotu 
pojazdów zabytkowych. Na wystawie można było zobaczyć stare zdjęcia jasielskich ulic, autorstwa znanego 
jasielskiego fotografa Mieczysława Wieteski. Zdjęcia pochodziły ze zbiorów żony- Aleksandry Wieteski oraz 
wiceprezes Stowarzyszenia - Felicji Jałosińskiej.
- W listopadzie nasze Stowarzyszenie było współorganizatorem projektu Policji i Miejskiej Biblioteki Publicznej w 
Jaśle, poświęconego 100. rocznicy powstania Policji Państwowej. Pierwszego dnia odbyło się otwarcie wystawy pn. 
„Policja w służbie Niepodległej”. Przed jej otwarciem członek Stowarzyszenia dr Mariusz Skiba wygłosił wykład pt. 
„Policja w służbie Niepodległej. Z kart historii Policji Państwowej w powiecie jasielskim”, a następnego dnia 
opowiedział o przestępstwach w międzywojennym Jaśle.   
- Przez kilka miesięcy ubiegłego roku prezes Stowarzyszenia opracowywał ewidencję Miejsc Pamięci Narodowej - 
tablic, pomników i obelisków w Jaśle w postaci kart adresowych zawierających zdjęcia i niezbędne informacje o 
obiektach, wg przekazanego przez Miasto Jasło wzoru. Dzięki realizacji tego zadania opracowany materiał został 
przekazany do Urzędu Miasta Jasła w formie wydruku i na płycie CD. W ten sposób pozyskano 2,500 zł  na 
działalność statutową - na rzecz kolejnego wydawnictwa.
Corocznie Felicja Jałosińska, Wiesław Hap i Tomasz Kasprzyk uczestniczyli w kweście na rzecz renowacji zabytków 
Starego Cmentarza w Jaśle.
Co roku Stowarzyszenie było głównym organizatorem patriotycznych i historycznych Jasielskich Marszów Wolności 
ku czci uczestników i ofiar słynnej akcji uwolnienia więźniów z niemieckiego więzienia w Jaśle pod kryptonimem 
„Pensjonat” w nocy z 5 na 6 sierpnia 1943 r. Odbywały się one pod patronatem uczestnika akcji płka Stanisława 
Dąbrowy-Kostki i Burmistrza Miasta Jasła. 
W listopadzie 2019 r. harcerki i harcerze 139. Drużyny Harcerskiej „Lisy” w Jaśle odbyli dwudniowe wycieczki 
patriotyczne do Lwowa i Zadwórza.  Zabrali ze sobą ponad 1 600 zniczy zgromadzonych w społecznej zbiórce, której 
głównym organizatorem było nasze Stowarzyszenie, a na czele wyprawy stanął jego prezes. Znicze zostały zapalone 
na grobach polskich na cmentarzach: Janowskim, Łyczakowskim i „Orląt” we Lwowie oraz w Zadwórzu - w miejscu 
bitwy wojny polsko-bolszewickiej - zwanej „polskimi Termopilami”. Delegacja jasielska była serdecznie przyjmowana 
przez przedstawicieli miejscowych Polaków.
Członkowie Zarządu 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, 
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 
wiceprzewodnicząca. Członkiem tej Rady byli też: członek Zarządu Henryk Zych oraz członkowie Stowarzyszenia - 
Adam Owiński jako przewodniczący i jako członek Zdzisław Świstak.
Bardzo aktywnie działała Sekcja Fotograficzna Stowarzyszenia pod kierunkiem Tomasza Kasprzyka, w której 
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3.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności pożytku publicznego, o których mowa 
w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

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)

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

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

niezwykłą aktywnością w przygotowywaniu i prezentowaniu wielu ciekawych wystaw wyróżniał się dr Wacław 
Mendys. 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. Felicja Jałosińska, Wiesław Hap i Józef Laskowski 
najczęściej reprezentowali władze Stowarzyszenia w trakcie lokalnych i regionalnych uroczystości, m.in.: 60. lecia 
Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej, 150. lecia Gimnazjum i Liceum w Jaśle, 100. lecia Miejsko-
Kolejowej Orkiestry Dętej w Jaśle, Międzynarodowym Dniu Białej Laski i 100. lecia nadania SP nr 1 w Jaśle imienia 
Romualda Traugutta.

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

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

100000

200
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 25 369,26 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 24 847,60 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej wg klasyfikacji PKD, 
należy podać informację na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty poniesione 
z 1% podatku dochodowego 
od osób fizycznych w ramach 

sfery

1 kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego

Propagowanie i szerzenie wiedzy  o przeszłości 
historycznej miasta Jasła i regionu, popularyzowanie 
osiągnięć społeczno-kulturalnych, ochrona zabytków i 
pamięci o przeszłości. Głównymi metodami i środkami 
realizacji tych i innych statutowych celów są m.in.: 
wydawnictwa na temat historii i dziedzictwa 
kulturowego Jasła i regionu, konkursy o Jaśle i 
Jasielszczyźnie, prelekcje, wystawy i odczyty.
W tym roku minie 55 lat od powstania naszego 
Stowarzyszenia. Przez tak długi okres  niezmiennie      i 
stale działa na rzecz środowiska lokalnego i wpisuje się 
w krajobraz życia społeczno-kulturalnego Jasła, 
Jasielszczyzny i Podkarpacia.  
Stowarzyszenie od lat szerzy wiedzę o przeszłości 
historycznej miasta i regionu, popularyzuje osiągnięcia 
społeczno-kulturalne i gospodarcze, chroni zabytki i 
pamiątki miasta i regionu, podejmuje starania w 
zakresie wszechstronnego rozwoju i estetycznego 
wyglądu Jasła.

3 373,90 zł

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

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności pożytku publicznego, o których mowa 
w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery 
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d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 521,66 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 5 070,00 zł

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

4.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 3 373,90 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 3 373,90 zł

4.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty  ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
w okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz kwoty przeznaczone na te działania

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty administracyjne

e) pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

26 655,92 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

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.

1 Działalność wydawnicza 3 373,90 zł

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 0,00 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 26 655,92 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym -1 286,66 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. 
W przypadku zwolnienia z podatku dochodowego od osób 
prawnych - dodatkowo podać kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

1 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

118 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

4 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 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 7 696,92 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała
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b) z tytułu umów cywilnoprawnych 7 696,92 zł

2. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę pracowników)

641,41 zł

3. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, 
oraz osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

543,90 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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Wiesław Hap
Felicja Jałosińska Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2020-10-12

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