Sygnatura sprawozdania (wypełnia MPiPS)

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

za rok 2011

Formularz należy wypełnić w języku polskim, drukowanymi literami;
Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
We wszystkich pytaniach, w których istnieje możliwość wyboru odpowiedzi, należy zaznaczyć właściwe odpowiedzi znakiem
X;
We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (-);

Miejsce na notatki MPiPS

Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego
1. Nazwa organizacji

Stowarzyszenie Przyjaciół Roztocza „Jastrzębia Zdebrz”

2. Adres siedziby i dane
kontaktowe

Kraj Polska

Gmina Biłgoraj

Ulica

Miejscowość Biłgoraj

Nr faxu 84 688 00 40

Województwo Lublin

Powiat Biłgoraj

Nr domu 15

Nr lokalu

Kod pocztowy 23-400

Poczta Biłgoraj

Nr telefonu 84 686 15 16

E-mail kapica@roztoczezachodnie.pl

Strona www www.roztoczezachodnie.pl

Kościuszki

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji
pożytku publicznego
5. Numer REGON

060380183

24.06.2008
06.01.2009

6. Numer KRS

1

0000308746

Florian Kapica: Prezes
7. Skład organu zarządzającego organizacji

Andrzej Czacharowski: Członek Zarządu

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

Julia Bielak: Członek Zarządu

Wiesław Gąsiorowski: Członek Komisji Rewizyjnej
8. Skład organu kontroli lub nadzoru
organizacji

Grzegorz Pukało: Członek Komisji Rewizyjnej

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

Zbigniew Zapasek: Członek Komisji Rewizyjnej
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Celem Stowarzyszenia jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

a.

organizowanie, wspieranie i propagowanie działalności na rzecz Miasta Biłgoraja i Regionu Roztocza w zakresie:
podnoszenia atrakcyjności turystycznej Miasta i Regionu,
ochrony tradycji oraz promocji kultury i sztuki,
sportu, kultury fizycznej i rekreacji,
rozwoju gospodarczego,
krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
integracji mieszkańców Miasta Biłgoraja i Regionu Roztocza

b.
c.
d.
e.
f.

podejmowanie działań w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego, ochrony i promocji zdrowia,

g.
h.

pozyskiwanie środków finansowych na wspieranie działań statutowych.

popularyzowanie historycznych, kulturowych i turystycznych walorów Miasta Biłgoraja i Regionu Roztocza
upowszechnianie nowoczesnych technologii sprzyjających ochronie środowiska i rozwojowi regionalnemu
działanie w zakresie ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i
kulturowej;

ochrona zdrowia:

profilaktyka zdrowotna realizowana m. in. poprzez:
•

promowanie zdrowego trybu życia i tężyzny fizycznej

•

wytyczanie oraz budowę bezpiecznych szlaków rowerowych i pieszych

•

organizowanie rajdów rowerowych i pieszych oraz innych imprez sportowych na świeżym
powietrzu

•

zakup ubezpieczenia dla uczestników imprez i rajdów organizowanych przez wnioskodawcę

•

zakup odblaskowych kamizelek, opasek oraz innych elementów dla uczestników rajdów i imprez
organizowanych przez wnioskodawcę

edukacja społeczeństwa w zakresie ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym
realizowana m. in. poprzez:

9. Cele statutowe organizacji
(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

•

ulotki, banery

•

organizowanie szkoleń np. z zakresu sposobu udzielania pierwszej pomocy oraz zasad bezpiecznego
poruszania się drogami publicznymi i szlakami turystycznymi

•

organizowanie kampanii medialnych

•

wydawnictwa książkowe i multimedialne

zapewnienie zabezpieczenia medycznego dla turystów korzystających ze szlaków
uczestników imprez organizowanych przez wnioskodawcę:

roztocza oraz

zakup apteczek pierwszej pomocy dla uczestników imprez i rajdów organizowanych przez wnioskodawcę
oraz turystów korzystających ze szlaków rowerowych i pieszych Roztocza
zapewnienie opieki medycznej (opieka lekarska, dojazd karetki) dla uczestników imprez rekreacyjnosportowych na Roztoczu oraz turystów wędrujących szlakami Roztocza
zakup środków łączności bezprzewodowej umożliwiających wezwanie pomocy medycznej do osób
poszkodowanych znajdujących się na tych terenach Roztocza, gdzie nie jest możliwe wezwanie pomocy przez telefon
komórkowy z powodu braku zasięgu
zapewnienie środków transportu terenowego dla osób poszkodowanych znajdujących się w miejscach
trudno dostępnych na szlakach turystycznych Roztocza w celu ich przewozu do szpitala lub udzielenia pomocy
medycznej w inny sposób
j. ochrona środowiska

•
•
•

.

Ograniczenie natężenia ruchu samochodowego na rzecz ruchu rowerowego i pieszego realizowane m. in poprzez
budowę nowych szlaków rowerowych i pieszych

Kierowanie ruchem turystycznym w sposób zapewniający ochronę zagrożonych gatunków roślin i zwierząt oraz
zmniejszenie presji turystycznej na miejsca będące ostoją tych gatunków
Profilaktyka i edukacja społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska realizowana m. in. poprzez:
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•

budowę miejsc edukacyjno-widokowych (w oparciu m. in. o posiadane przez wnioskodawcę
pozwolenie budowlane)

•

ulotki

•

organizowanie kampanii medialnych, wydawnictwa książkowe i multimedialne

a.
b.
c.

d.
e.
10. Sposób realizacji celów statutowych
organizacji
(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych
organizacji na podstawie statutu organizacji)

f.
g.
h.
i.
j.

organizowanie
imprez
sportowych,
kulturalnych
i turystycznych,
budowę szlaków rowerowych i pieszych oraz ich
konserwację,
współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi,
sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu
oraz z osobistościami życia publicznego, zainteresowanymi
promocją regionu i rozwojem turystyki,
współpracę z polskimi i zagranicznymi organizacjami
pozarządowymi o tym samym lub podobnym charakterze,
prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej,
szkoleniowej, badawczej i wydawniczej służącej realizacji
celów statutowych,
organizowanie i finansowanie konferencji, warsztatów,
seminariów i szkoleń,
wspieranie i inicjowanie programów i przedsięwzięć
służących rozwojowi lokalnemu i regionalnemu,
tworzenie programów wsparcia dla klubów sportowych,
organizacji i instytucji kultury i sztuki,
pomoc w tworzeniu i tworzenie infrastruktury sportowej,
kulturalnej i turystycznej
działania na rzecz ochrony zabytków

11. Najważniejsze sfery działalności pożytku publicznego
(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), zaczynając od najważniejszej)

1. Działalność pozostałych organizacji członkowskich,
gdzie indziej niesklasyfikowana.
2. Pozostałe formy edukacji sportowej oraz zajęć
sportowych i rekreacyjnych.
3. Działalność organizatorów turystyki.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1.Opis działalności pożytku publicznego
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Najważniejszym działaniem podjętym przez Stowarzyszenie Przyjaciół Roztocza „Jastrzębia Zdebrz” była organizacja IV
Ogólnopolskiego Roztoczańskiego Rajdu Rowerowego „Jastrzębia Zdebrz” w dniu 11 września. Przygotowania do tej imprezy
trwały kilka miesięcy. Zgromadzenie środków finansowych, pozyskanie sponsorów, wytyczenie tras dla uczestników, druk
folderów, przygotowanie koszulek dla wszystkich uczestników rajdu, zwerbowanie przewodników, zapewnienie serwisu,
ubezpieczenie, zapisy, przygotowanie prowiantu zabrało wiele sił członkom stowarzyszenia, a w szczególności Prezesowi. Wzorem
lat ubiegłych rajd miał charakter gwiaździsty. 9 tras prowadziło do miejsca zakończenia w Hoszni Ordynackiej. Trzy z nich wiodło

1. Opis głównych
działań podjętych
przez organizację

z Biłgoraja. Po raz pierwszy jedna z tras zw. „kosą” prowadziła w tym roku wyznakowanym szlakiem im. Dymitra Gorajskiego
(wyznakowanie szlaku odbyło się m.in. z środków finansowych pozyskanych z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych).
Szlak prowadzi przepięknymi widokowo i przyrodniczo drogami i bezdrożami Roztocza Zachodniego z Lipowca do Goraja. Po
przejechaniu trasy, na którą wybrali się nieliczni, najsilniejsi z rowerzystów, stwierdzono, że trasa w niczym nie różni się od
najlepszych górskich tras do rozgrywania zawodów MTB.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez
organizację działalności pożytku
publicznego

Gmina, powiat, województwo, cały kraj

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”,
„cały kraj”, „zagranica”)

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie
sprawozdawczym
1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra
integracji społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczotak
wychowawcze określone w przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki
nie X
publiczne określone w przepisach o systemie oświaty lub niepubliczne zakłady
opieki zdrowotnej
2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1
Miejscowość/ci, w której/ych
placówka prowadzi działania

Lp Nazwa placówki

Liczba odbiorców działań
placówki w okresie
sprawozdawczym

1

-

-

-

2

-

-

-

3

-

-

-

4

-

-

-

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

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

Osoby
prawne

Około 1000 osób

-

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

5

1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności
pożytku publicznego

1. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie
indziej niesklasyfikowana.
2. Pozostałe formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i
rekreacyjnych.
3. Działalność organizatorów turystyki.

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz
ze wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych
tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3
rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego
przedmiotu działalności)

Kod PKD:

94.99.Z

Kod PKD:

85.51.Z

Kod PKD:

79.12.Z

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez
organizację nieodpłatnej działalności pożytku
publicznego
Gmina, powiat, województwo, cały kraj
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”,
„cały kraj”, „zagranica”)

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
tak

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Tak X

nie

1. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie
indziej niesklasyfikowana.
2. Pozostałe formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i
rekreacyjnych.
3. Działalność organizatorów turystyki.
2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej
pożytku publicznego

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej
działalności. Jeśli 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)

Kod PKD:

94.99.Z

Kod PKD:

85.51.Z

Kod PKD:

79.12.Z

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez
organizację odpłatnej działalności pożytku
publicznego
Gmina, powiat, województwo, cały kraj
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”,
„cały kraj”, „zagranica”)
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tak

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

nie

5.Opis przedmiotu działalności gospodarczej

Nie X

-

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności
gospodarczej prowadzonej przez organizację w okresie
sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem 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)

Kod PKD:

-

Kod PKD:

-

Kod PKD:

-

6.Zasięg terytorialny prowadzonej przez
organizację działalności gospodarczej

-

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”,
„cały kraj”, „zagranica”)

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1. Informacja o przychodach organizacji
1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników / zysków i
strat)

75 583,47 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
1.Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego
2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego
3. Przychody z działalności gospodarczej

17492, 00 zł
-, zł

4. Przychody z działalności finansowej

-, zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
6. Ze źródeł publicznych ogółem:

4823,90 zł
44900 , 00zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych
w
tym:

- , zł

b) ze środków budżetu państwa

-, zł
250, 00 zł

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego
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44650, 00 zł

d) z dotacji z funduszy celowych

-, zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem:

8367, 57 zł

a) ze składek członkowskich

0, 00 zł

b) z darowizn od osób fizycznych

8367, 57 zł

c) z darowizn od osób prawnych
w
tym:

-, zł

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

-, zł

e) ze spadków, zapisów

-, zł

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaż lub wynajem składników
majątkowych)

-,

g) z nawiązek sądowych

-, zł

h) ze świadczeń pieniężnych

-, zł

8. Z innych źródeł

zł

-, zł

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku
publicznego w okresie sprawozdawczym
1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego

0,00

zł

-, zł

2. Wynik działalności gospodarczej
w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową

-, zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób
fizycznych
1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych niewydatkowanej
w poprzednich okresach sprawozdawczych
2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w
okresie sprawozdawczym ogółem

-, zł

4823 ,90 zł

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 kwoty przeznaczone na te działania

1

2

3

Wyznaczenie i wyznakowanie szlaku turystycznego im. Dymitra Gorajskiego poprzez
wykonanie, malowanie i montaż znaków szlaku rowerowego, impregnowanie i wbijanie
słupków drewnianych
Organizacja IV Ogólnopolskiego Roztoczańskiego Rajdu Rowerowego „Jastrzębia Zdebrz” w
dniu 11 września

Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku
dochodowego od osób fizycznych
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3733,34 zł

352,56 zł

738 ,00 zł
, zł

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 wydatkowała
najwięcej środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą
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1

4823,90 zł

Cele statutowe, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

2

, zł

3

, zł

4

, zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty ogółem:

154921 ,37 zł

4823,90zł

a)koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku
publicznego

82512 ,82 zł

4085,90 zł

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

17492, 00

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem:

, zł

zł

, zł

c)koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej
w
tym :

W tym:
wysokość
kosztów
finansowana z
1% podatku
dochodowego
od osób
fizycznych

d)koszty administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne
świadczenia, amortyzacja
e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
f)pozostałe koszty ogółem:

53559,32 zł

-, zł

738 , 00 zł

738,00 zł

619, 23 zł

-,

zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych
1. Organizacja korzystała z następujących
zwolnień

z podatku od nieruchomości
X z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej
z opłat sądowych
z innych zwolnień
2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania
przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej
działalności 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)

-> jakich?____________________________
tak.
X nie

własność

użytkowanie wieczyste
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 umowy użytkowania, najmu, dzierżawy
lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości
następujące prawo:

najem

użytkowanie
użyczenie
dzierżawa
X nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
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1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
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)

1
osoba

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)

3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy
cywilnoprawnej

0,5 etatów

6 osób

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)
X tak
nie

1. Organizacja ma członków

osób fizycznych

2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku
obrotowego

20 osób

osób prawnych
organizacja pozyskała………-……członków

3. Zmiana członkostwa w organizacji
organizacja straciła……………-….członków
3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym
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)

X Tak
nie

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:

11 osób

a) członkowie organizacji

2 osoby

b) pracownicy organizacji

0 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

9 osób

d)członkowie organu zarządzającego

0 osób

e) inne osoby

0 osób

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż
30 dni
5 osób
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w
okresie sprawozdawczym)

w
tym:

a) członkowie organizacji

0 osób

b) pracownicy organizacji

0 osób
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c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
d) członkowie organu zarządzającego

5 osób
3 osoby

e) inne osoby

0 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym
1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie
sprawozdawczym

39439 ,39 zł

a) z tytułu umów o pracę

11579 , 39 zł
w
tym:

wynagrodzenie zasadnicze

, zł

nagrody

, zł

premie

, zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód)

, zł
27860 ,00 zł

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

w
tym:

39439,39zł

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego

12579,39zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego

26860,00 zł

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

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych
organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia
oraz umowy cywilnoprawne
6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz
osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
7. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu
zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz
umowy cywilnoprawne
8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych
organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia
oraz umowy cywilnoprawne
9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz
osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
10. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi
uwagami dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń
w organizacji wówczas należy wpisać te uwagi w
przygotowane pole)
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- , zł

- , zł
- , zł
3859,80

zł

- , zł
- , zł
5000 , 00 zł

VII.Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie
sprawozdawczym

tak
1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

nie

X

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych

0 , 00

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

zł

-

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną w
okresie sprawozdawczym

tak
1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek
samorządu terytorialnego

tak X

nie

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

Lp Nazwa zadania

Kwota

1

Konserwacja szlaku turystycznego „Jastrzębia Zdebrz”

2650, 00 zł

2

Organizacja „IV Ogólnopolskiego Roztoczańskiego Rajdu Rowerowego „Jastrzębia
Zdebrz”

8200, 00 zł

3

„Wyznaczenie i wyznakowanie szlaku turystycznego im. Gorajskiego”

4

„Łącznik szlaków Jastrzębia Zdebrz z Hoszni Ordynackiej do centralnego szlaku
rowerowego Roztocza w miejscowości Podlesie Małe”

5

„Konserwacja tablic promocyjnych na szlakach turystycznych Powiatu Biłgorajskiego”

6

„Wykonanie tablic przyrodniczych
i wydanie folderu dla szlaku turystycznego im. Gorajskiego na terenie Roztocza
Zachodniego”

15000, 00 zł
750,00

zł

2300, 00 zł
15750,00 zł

7.
3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone
przez organy administracji rządowej

tak

nie
X
4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

Lp Nazwa zadania

Kwota

1

-

, zł

2

-

, zł

3

-

, zł

4

-

, zł

5

-

, zł

IX.Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego zamówień publicznych w
okresie sprawozdawczym
1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

X
tak
nie
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2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację
Lp Nazwa zamówienia
1

Kwota

Wykonanie tablicy informacyjnej przy Zalewie Bojary

2196, 00 zł

2

, zł

3

, zł

4

, zł

5

, zł

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

% udziałów
lub akcji w
kapitale

% udziału w ogólnej
liczbie głosów

Lp

Nazwa spółki

Siedziba spółki

1

-

-

%

%

2

-

-

%

%

3

-

-

%

%

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

1

-

2

-

3

-

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

Przedmiot kontroli

Organ kontrolujący

Data zakończenia
kontroli

1

Zatrudnienie pracownika

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

12.08.2011

2
3
4
4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz.
tak
1223, z późn. zm.) lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku nie X
publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)
5. Dodatkowe informacje
(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)
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Sporządził/a
Imię i nazwisko
Funkcja

Podpis

Data wypełnienia
sprawozdania

20.02.2012

Florian Kapica
Prezes
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Miejsce na pieczęć organizacji o ile
organizacja posiada pieczęć

