
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2020

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2021-06-29

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     KUJAWSKO-
POMORSKIE

Gmina RYPIN

Powiat RYPIŃSKI

Ulica UL. MLECZARSKA Nr domu 23 Nr lokalu 

Miejscowość RYPIN Kod pocztowy 87-500 Poczta RYPIN Nr telefonu 606816889

Nr faksu E-mail 
m.grodzicka@inicjatywarypin.pl

Strona www www.inicjatywarypin.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2014-07-25

2016-11-30

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 34160655000000 6. Numer KRS 0000517984

7. Skład organu zarządzającego organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Małgorzata Grodzicka Prezes TAK

Aleksandra Łagoda Wiceprezes TAK

Wioletta Wojeńska Skarbnik 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

Paweł Sobierajski Przewodniczący TAK

Jan Wolak Z-ca Przewodniczącego TAK

Anna Stefańska Członek TAK

RYPIŃSKIE STOWARZYSZENIE "INICJATYWA"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Cele statutowe
a. organizowanie imprez taneczno-muzycznych o zasięgu regionalnym, 
ogólnopolskim          i międzynarodowym,
b. stwarzanie coraz lepszych warunków do zdobywania umiejętności 
tanecznych, wokalnych i sportowych dla członków zespołów taneczno-
muzycznych i sportowych,
c. działalność wychowawcza wśród dzieci i młodzieży, także opieka nad 
osobami                     w różnym wieku, w trudnych sytuacjach życiowych 
(zdrowotnych, materialnych lub wychowawczych),
d. rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej i opiekuńczej 
zespołów,
e. inspirowanie i wspieranie osób uzdolnionych artystycznie,
f. konsolidacja i działalność kulturalno-informacyjna w środowisku 
rodziców i ich dzieci,
g. działalność dotycząca integracji z osobami niepełnosprawnymi,
h. promocja talentów artystycznych, sportowych i innych uzdolnień 
(pomoc w ich rozwijaniu),
i. organizowanie wyjazdów wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży,
j. promocja zdrowia i oświaty zdrowia,
k. promocja miasta Rypina oraz powiatu Rypińskiego w kraju i za granicą,
l. organizowanie i świadczenie pomocy charytatywnej na rzecz 
potrzebujących,
m. rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz 
zainteresowań społeczności lokalnej,
n. inne działania realizujące cele statutowe.
o. Wspieranie działalności sportowej Klubów i zawodników w Polsce i za 
granicą
p. Organizowanie zajęć i opieka nad osobami wykluczonymi w 
szczególności DDD/DDA
q. Organizowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży o różnym 
profilu i tematyce.
r. Prowadzenie świetlic terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z Rypina i 
okolic
s. Organizacja kursów i szkoleń o różnej tematyce.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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2.1 Dofinansowania:
- Balu Radości
- Treningów na torze rowerowych w Linie
- Zajęć sportowych w czasie ferii zimowych
- Zakupu laptopa dla Julki z Charszewa
- Wyjazdu na Mistrzostawa Szkółek Kolarskich 
- Zakupu mundurów dla uczniów ZS2
- Wyjazdu dzieci z DGE na casting do teatru Buffo
- Warsztatów pływackich z Radosławem Kawęckim
- Warsztatów wokalnych dla DGE
- Obozu pływackiego Klubu Sejwal
- Obozu sportowego Klubu Cykliści
- Organizację Koncertu „Gramy dla K;audii“
-  Koncertu Moto Serce
- Organizację warsztatów „Siłą jest Kobietą“
- Organizację warsztatów tanecznych dla DGE
- Zakupu sprzętu AGD dla Szpitala w Rypinie
- Zakupu trenażera rowerowego
- Wyjazdu na Mistrzostwa Polski w pływaniu 
- Zakupu tabletów dla dzieci ze świetlic terapeutycznych
- Szkolenia z udzielania pierwszej pomocy
- Zakupu strojów dla UKS Cykliści
- Ubezpieczenia OC dla UKS Cykliści
- Zakupu obuwia i dojazdów M. Wiśniewskiego z DGE na treningi
- Zajęć z gimnastyki dla DGE
- Zakup trenażera dla UKS Cykliści

2.2 Organizację:
- Zajęć szachowych dla dzieci odbywających się w RDK w ramach Klubu 
Szachogród
- Akcji Podaruj swój  1 % dla Inicjatywy
- Szkoleń z udzielania pierwszej pomocy w ramach budżetu 
obywatelskiego „Ratujmy i uczmy ratować“
- Uroczystej kolacji podsumowującej działalność Stowaryzszenia
- Koncertu  „Gramy dla Klaudii“
- Warsztatów „Sila jest kobietą“
- Licytacji charytatywnych „Razem dla Patrycji“

- Zbiórek publicznych:
1. Zbióka „ Gramy dla Klaudii“

2.3 Wspieranie:
- Działalności Klubu Pływackiego Sejwal 
- Działalności UKS Cykliści Rypin
- Działalności Dziecięcej Grupy Estradowej 
- Działalności Świetlic Terapeutycznych 
- Działalności Domu Dziecka 
- Przedszkola Miejskiego nr 1
- Przedszkola Miejskiego nr 3
- Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 1
- Zespołu Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej

Szerzenie wolontariatu poprzez włączanie dzieci i młodzieży w 
organizowane akcje, w 2020 zawarto 12 umów wolontariackich ale przy 
organizacji i różnych inicjatywach Stowarzyszenia działało ok 50 osób

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, realizuje swoje cele poprzez:
1 Dofinansowania:
- Balu Radości
- Treningów na torze rowerowych w Linie
- Zajęć sportowych w czasie ferii zimowych
- Zakupu laptopa dla Julki z Charszewa
- Wyjazdu na Mistrzostawa Szkółek Kolarskich 
- Zakupu mundurów dla uczniów ZS2
- Wyjazdu dzieci z DGE na casting do teatru Buffo
- Warsztatów pływackich z Radosławem Kawęckim
- Warsztatów wokalnych dla DGE
- Obozu pływackiego Klubu Sejwal
- Obozu sportowego Klubu Cykliści
- Organizację Koncertu „Gramy dla K;audii“
-  Koncertu Moto Serce
- Organizację warsztatów „Siłą jest Kobietą“
- Organizację warsztatów tanecznych dla DGE
- Zakupu sprzętu AGD dla Szpitala w Rypinie
- Zakupu trenażera rowerowego
- Wyjazdu na Mistrzostwa Polski w pływaniu 
- Zakupu tabletów dla dzieci ze świetlic terapeutycznych
- Szkolenia z udzielania pierwszej pomocy
- Zakupu strojów dla UKS Cykliści
- Ubezpieczenia OC dla UKS Cykliści
- Zakupu obuwia i dojazdów M. Wiśniewskiego z DGE na treningi
- Zajęć z gimnastyki dla DGE
- Zakup trenażera dla UKS Cykliści

2.2 Organizację:
- Zajęć szachowych dla dzieci odbywających się w RDK w ramach Klubu Szachogród
- Akcji Podaruj swój  1 % dla Inicjatywy
- Szkoleń z udzielania pierwszej pomocy w ramach budżetu obywatelskiego „Ratujmy i uczmy ratować“
- Uroczystej kolacji podsumowującej działalność Stowaryzszenia
- Koncertu  „Gramy dla Klaudii“
- Warsztatów „Sila jest kobietą“
- Licytacji charytatywnych „Razem dla Patrycji“

- Zbiórek publicznych:
- Zbióka „ Gramy dla Klaudii“

2. Wspieranie:
- Działalności Klubu Pływackiego Sejwal 
- Działalności UKS Cykliści Rypin
- Działalności Dziecięcej Grupy Estradowej 
- Działalności Świetlic Terapeutycznych 
- Działalności Domu Dziecka 
- Przedszkola Miejskiego nr 1
- Przedszkola Miejskiego nr 3
- Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 1
- Zespołu Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej
- 
3. Pozyskanie darczyńców: 
W tak trudnym pandemicznym okresie udało się pozyskać wpłaty docelowe dla Przedszkola nr 1 w Rypinie oraz z Nadleśnictwa 
w Skrwilnie dla Klubu Sejwal 
4. Szerzenie wolontariatu:
- Włączanie grup dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu rypińskiego w organizowane akcjie społeczne i zbiórki 
publiczne, w tym zawarte umowy wolontariackie w ilości 12 szt.
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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 prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

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

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

1000

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) 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,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność charytatywnej

Organizacja koncertu charytatywnego  "Gramy 
dla Klaudii" podczas którego była zorganizowana 
 zbiórki publicznej " Gramy dla Klaudii". W 
koncercie wzięli udział rypińscy artyści oraz 
Tomasz Organek, który zagrał swoje największe 
przeboje charytatywnie. Ufundowanie laptopa 
chorej uczennicy Zespołu szkół nr 3 Julki z 
Charszewa, uczniowie i koledzy ze szkoły 
zorganizowali zbiórkę poprzez portal 
społecznościowy. Stowarzyszenie włączyło się i 
zakupiło sprzęt do nauki zdalnej. Zainicjowanie i 
wspieranie organizacji licytacji charytatywnych 
"Razem dla Patrycji"

94.99.Z 0,00 zł

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) 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, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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24 190,70 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 185 217,70 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 179 157,70 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 6 060,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1
działalność na rzecz dzieci i 
młodzieży, w tym wypoczynek 
dzieci i młodzieży

W ramach działalności odpłatnej 
Stowarzyszenie organizuje warsztaty 
taneczne dla Dziecięcej Grupy Estradowej 
tj. systematyczne zajęcia z choreografem i 
trenerem tańca, które mają udoskonalić ich 
umiejętności oraz opracować nowe 
choreografie i wyszkolić nowe układy 
taneczne nowe choreografie. W ramach 
działalności odpłatnej finansowane są 
również zakupy na potrzeby Przedszkola 
Miejskiego nr 1 w Rypinie,  w tym stelaże 
ławek, książki edukacyjne, stroje na 
przedstawienia okolicznościowe, 
wyposażenia sal

85.52.Z 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, 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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 152 027,00 zł

2.4. Z innych źródeł 9 000,00 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 2 869,85 zł

3.3. 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 szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 105 954,84 zł 2 869,85 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

85 343,19 zł 2 869,85 zł

6 190,00 zł 0,00 zł

1 wspieranie dzieci i młodzieży 2 869,85 zł

1 upowszechnianie kultury sportowej 1 741,90 zł

2 zakup sprzętu 1 127,95 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

650,00 zł

0,00 zł

139 500,00 zł

11 877,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 93 814,51 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -130,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

0,00 zł

0,00 zł

14 421,65 zł

0,00 zł 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 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  -  
podać dodatkowo 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

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

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.
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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. 0,50 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

4 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi 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

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

0 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 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia 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 przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 13 300,00 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością 
pożytku publicznego 

13 300,00 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną przez 
organizację działalnością gospodarczą 

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(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 członków zarządu)

0,00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4) 

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

277,00 zł

2 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  w 
okresie sprawozdawczym) 

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6
 miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

12 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

12 osóbb) inne osoby

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

2 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0,00 zł

0,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 13 300,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 13 300,00 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

8. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

9. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i 
inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

VIII. 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. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

5 100,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

5 100,00 zł

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. 
w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Małgorzata Grodzicka
Aleksandra Łagoda 
Wioletta Wojeńska

Data wypełnienia sprawozdania

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2021-06-29
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