
sYgnatura sprarń'ozdania (wypełnia MPiPs}

Ministerstwo Pracy
i PolitykiSpołecznej

Roczne nie merytoryczne z działalności
ofganizacji pożytku publicznego

za rok2O1.I

/ Formularz należy wypełnić w języku polskim, drukowanymi literami;
r' Sprawozdowca wypełnio tylko przeznaczone dla niego białe pola;
y' We wszystkich pytaniach, w których istnieje możliwość wybaru odpowiedzi, należy zaznaczyć włqściwe odpowiedzi znakiem

X;
/ We wszystkich polach, w których nie będq wpisone odpowiednie informacje, należy wstowić pojedynczy znak myśtnika ();

Miejsce na-notatki MFiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS}

t**##1l1ryilffiffi xrblicznego

1. Nazwa organizacjł AIVIĘEKSToWARZYSZEŃ'KRAINA DRWĘCY l PAsŁĘKl'

2. Adres siedziby idane
kontaktowe

Kraj POLSKA Woiewództwo WARMlŃsKo-MAzURsKlE Powiat OSTRODZKI

Gmina ŁUKTA Uli€ MAZURsKA Nr domu 30 Nr lokalu.

Miejscowośc ŁUKTA Kod pocztowy '14-105 Poczta ŁUKTA Nr telefonu (89) 647-5745

Nr faxu (89) 647-57-45 E-mail LEADER@FRRL.ORG.PL Strona M WWW.LEADER.FRRL.ORG.PL

3' Data Ęestracjiw Krajówy'ń Rejestrze
Sadowvm 13.03.2006

4' Data uzyskania stłtusu organizacji
poŻvtku oubliczneoo 21.09.2007

5. Numer REGON 2801 06230 6; Numer KRS 0000252922





. .: : l MA NA CELU DZIAŁANIE NA RzEcZ RoZWoJU oBSZARoW

| *'EJSKICHAWSZCZEGotruoścl:
I

I

I t. DZIAŁANIE NA RZEcZ ZRoWNoWAZoNEGo RoZWoJU

l ogszlnÓw WlEJSKlcH,

l 3. REAL|ZACJĘ LoKALNEJ sTRATEGll RoZWoJU (LsR)

I . gllllg*oNEJ PRZEZ LGD,'','''' l ' lęiJ:('HJilfi',?'llt3}!i"--"'Ł"#żj:
' '' l s*lRoovoścl NARoDoWEJ, oBYWATELSKIEJ

I TKULTUROWEJ,

',', , | 5. ozlłtłlruoŚĆ wspovlncĄĄcĄ RoZWoJ GoSPoDARcZY,
,]'' ,,,, I WTYM RoZWoJ PRZEDs|ĘBloRczoścl,

I seoł.rczruoŚcl LoKALNYCH,

I l. ozlRł.łlrrloŚĆ wspovłGAJĄcĄ KULTURĘ, sZTUKĘ,

I oaHRoNĘ DoBR KULTURY lTRADYCJI,:...:
', ], | 8. ozlłł.Rt-ruośĆ wspovlncAJĄcĄ EKoLoGlĘ l ocHRoNĘ, I :-"'"'-'

9' Cele statutowe,or:$anizacji l ZW|ERZĄT ORAZ ocHRoNĘ DZ|EDZ|CTWA
PRZYRODNICZEGO,

9. DZ|AŁANlA NA RZECZ lNTEGRACJl EURoPEJSK|EJ oRAZ
(Naleźy opisać ce/ć na podsfawie statqtu organizacji) l

"ą!u:9 9lą'v'u u'v'lilćąUlI' 
I RoZWlJANlE KoNTAKToW l WSPoŁPRACY M|ĘDZY

sPoŁEcZNoŚclRvll,
10. ocHRoNĘ l PRoMocJĘ ZDRoW|A,
11. DZIAŁALNoŚĆ rvn RZECZ vllltaszoŚcl NARoDoWYcH,
12. DZ|AŁANlA NA RZECZ osoB NlEPEŁNoSPRAWNYCH,
13. UPoWsZEcHNlANlE l ocHRoNĘ PRAW KoBlET oRAZ

oztRtRtruośĆ run nzpcz RoWNYcH PRAW KoBlET l

tvląŻczvzN,
14. NAUKĘ, EDUKACJĘ, oŚwlłrę lWYCHoWANlE,
15. KRĄoZNAWSTWo oRAZ WVPoCZYNEK DZlEcl l

rrlłoozleŻv,
1.6. UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU,
17' UPoWSZECHNlANlE l ocHRoNĘ wolruoścl l PRAW

czŁowlEKA oRAZ sWoBoD oBYWATELSK|CH, A TAKZE
oztnł.łŃ WSPoMAGAJĄCYcH RoZWoJ DEMoKRACJ l,

18. DZlAŁALruośĆ wspoMAGAJĄcĄ TEcH N lcZN l E,

SZKOLENIOWO, I N FORMACYJ NIE LUB FINANSOWO
oRGAN lZAcJ E PoZARZĄDoWE o RAZ J EDNosTKl
roŚcte lrur (JEZELI lcH CELE sTATUToWE oBEJMUJĄ
P RoWADZE N l E DZlAŁALtrloŚc l PoZYTKU PU B Ll cZN EGo)
W WYZEJ WYMIENIONYM ZAKRESIE.



10. SposÓb rea|izacil::e;elÓw statutowych 
]

organizacji ,

(Na|eży opisać sposób reatkacji celów statutowych
org anizacji n a podsfa}vp €tafłtu argąniz acji)

ZwlĄZEK REAL|ZUJE SWoJE cELE W SZCZEGoLNoŚcl popRzrz:

1. ORGANIZOWANIE I FINANSOWANIE:

a) PRZEDslĘWzlĘC o CHARAKTERZE lNFoRMACYJNYM
LUB SZKoLENloWYM, W TYM sEMlNARloW, SZKoLEŃ,
KoNFERENCJl l KoNKURSÓW,

b) IMPREZ KULTURALNYCH TAKICH JAK FESTIWALE,

TARGI, PoKAZY lWYSTAWY, sŁUZĄcYcH ZWŁASZCZA
PRoMocJl REGloNU lJEGo ToZsAMoścl
KULTUROWEJ,

c) DZlAŁALNoŚcl PRoPAGANDoWEJ, PRoMocYJNEJ,
INFORMACYJNEJ I POLIGRAFICZNEJ, W TYM:

- oPRACoWYWANlE l DRUK BRoSZUR, FoLDERÓW,

PLAKATÓW, PRZEWoDNlKÓW, MAP, lTP.

- OPRACOWYWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE

MATERlAŁoW AU DloW|ZUALNYcH,

- TWORZENIE STRON INTERNETOWYCH,

- PRZYGOTOWYWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE INNYCH

MATERlAŁoW o CHARAKTERZE REKLAMoWYM LUB

PROMOCYJNYM,

2. PRoWADZENlE BEZPŁATNEGo DoRADZTWA W ZAKREslE
PRZYGoToWYWAN lA PRoJ EKToW ZW|ĄZANYCH Z

REAL|ZACJĄ LsR,

3. WsPoŁPRAcĘ l WYMlANĘ DośWlADcZEŃ ZlNswTUCIAMl
PUBLlcZNYMl, oRGANlZAcJAMl PoZARZĄDoWYMl l

PRZEDSl ĘBloRCAM l DZ|AŁAJĄCYM l W ZAKRESl E oBJ ĘTYM
CELAMlZW|ĄZKU NA PozloMlE KRAJoWYM l

MlĘDZYNARoDoWYM'

4. PRoWADZENlE lNNYCH DZ|AŁAŃ PRZEW|DZ|ANYCH DLA
LGD.

1 1 . NajwaŻniejsze, śfery dziahlnośoi poŻytku pu blicznego

{łłlalezy wśkazaó nig.:''1t'łięcęi ąiź,,{|z/ B4ważrrąsze, pod względem
wielkości wydatkowanych śro,dków,,sfery działalnaści pożytku
publieznę;gp, o któr.ych ńQwa'w art., 4.uśt'1 ustawy z dnia 24 lęwieitnia
2003 r. .ę działa:lnaśgi p,ożyfutł|.B|łbtięąt1e.,go i q tv-o/onfanaeie(DŻ:':U.,...''7.
Ża1a r Nr 234, póż:'1536)|Żźćźynająa,od'ną}ną2aiąszei} ' '] ,,' l']

1. DZlAŁALNoSc WSPoMAGAJĄCA RoZWoJ
WsPoLNoT l SPoŁECZNoŚcl LoKALNYCH

2. TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO
3. DZlAŁALNoSc WSPoMAGAJĄCA RoZWoJ

GOSPODARCZY, W TYM ROZWOJ
PRZEDSlĘBloRczoŚcl

1 :opis działalnośc,i],p9żytku publieznego



1, Qpiś,,$łÓwnyćhl1
dŹiałńń,,,Bdjętych]
przez,orga]ryizaejĘ

1) W 2011 RoKU ocŁoszoNo KoNKURSY NA REAL|ZACJĘ oPERACJl W RAMACH osl 4 LEADER W CZTERECH
DZlAłANlACH;

A/ TWoRZENlE l RozwÓl MlKRoPRZEDslĘBloRSTW,
B/ RoŻNlcoWANlE W KlERUNKU DZ|AŁALNoścl NlERoLNlCZEJ,
c/ oDNoWA l RozwÓl wsl
D/ MAŁE PRoJEKTY

W TERMlNlE 08.06-30.06'2011R. pRownozlllśvlY PlERWSZY NABoR WNlosKow W RAMAcH KoNKURSU ,,MAŁE
PROJEKw", WPŁYNĘŁo rs wrulosrÓw NA oGoLNĄ KWoTĘ 340'803,53 ZŁ NAT6MlAsT LlMlT
ZABEZPlEczoNvcH ŚRoorow FlNANsoWYCH WYNoslŁ 348'128,33 zŁ. WSZYSTKlE wrulosrl, rrÓne
WPŁYNĘŁY oTRZYMAŁY REKoMENDACJĘ Do DoFlNANsoWANlA NA KWoTĘ 340.803,53 ZŁ.

W oKREslE 19.09.-7.10.2011R. pnowłoztLtśvY NABoR WNlosKow W RAMAcH KoNKURsU NA DZIAŁANlA
,,RoZNlcoWANlE W KlERUNKU ozlłrnlruoŚct NlERoLNlCZEJ,, l ,,TWoRZENle l RozwÓ.l
Ml KRoPRZEDsl ĘBloRSTW".

W KoNKURslE,,nÓżrulcowaNlE W KlERUNKU DzlAŁALNoścl rulrnotrulczEJ,, WPŁYNĘŁo 6 wlttosrÓw run

oGoLNĄ KWoTĘ 483.8o2,oo zŁ, LlMlT ZABEZPIEcZoNvcH śRoorow FlNANsoWYcH WYNoslŁ 3-/5.g84,87zŁ.
Po RoZPATRZEttllu wttllosrÓW, WsZYsTKlE BYŁY ZGoDNE Z LoKALNĄ STRATEGlĄ RoZWoJU ALE 3
oTRZYMAŁY REKoMENDACJĘ Do DoFlNANsoWANlA NA KWoTĘ 238'6L7,oozŁ NAToMlAsT 3 WNlosKl NA
KWoTĘ 245'185,00 ZŁ TEJ REKoMENDACJl NlE oTRZYMAŁY, PoNlEWAZ NlE UZYSKAŁY MlNlMUM
PUNKTOWEGO.

W KoNKURslE,,TWoRZEN|E l nozwÓl MlKRoPRzEDslĘBloRsTW" WPŁYNĘŁo 5 WNlosKow NA oGoLNĄ
KWOTĘ 556.545.00 zŁ, LlMlT ZABEZPlEcZoNYCH śRooxow WYNoslŁ 385.301,81 zŁ. Po RoZPATRZENlU
WNlosKoW, 5 oTRzYMAŁo REKoMENDACJĘ Do DoFlNANSoWAN|A, W TYM JEDNAK 2 WNlosKl NlE
zvleśclry slĘ W LlMlclE DosTĘPNYCH śnoorow.

W DNlAcH oD 2L.11 Do 9.12'20LLR oDBYŁ slĘ oRucl l'lnaÓR WNlosKow NA MAŁE PRoJEKTY oRAZ PlERWSZY
NA,,oDNoWĘ l RozwÓl wsl,,.

W RAMACH MAŁYCH PRoJEKToW WPŁYNĘŁo 28 WNlosKow NA oGoLNĄ KWoTĘ 427.53L,-/6.LlMlT
ZABEZPlEczoNYcu śRoorow FlNANsoWYcH WYNoslŁ 461.402,24zŁ. W WYNlKU ocENY PRZEZ RADĘ,

zg wrulosrÓw OTRZYMAŁo REKoMENDAcJE Do DoFlNANSoWANlA NA oGoLNĄ KWoTĘ 421.531',76zŁ'
W KoNKURslE,,oDNoWA l RozwÓl Wsl" WPŁYNĘło s wtllosxÓw run ocÓlru4 KWoTĘ 9o3.543,oo. LlMlT

NAToMlAsT ZABEZPlEcZoNvcH śRoorow FlNANsoWYcH WYNoslŁ t og3 83g,72zŁ' WSZYSTKlE WNlosKl
oTRZYMAŁY REKoMENDACJĘ Do DoFlNANsoWANlA.

2) W RAMACH wspÓrpRłcY Z DEPARTAMENTEM PoLlTYKl lłroścl LGD UcZEsTNlcZYŁo W 2 lMPREZACH:
* PN.,, REGloNłl-ttty ozl rŃ pncrÓw Zl EMNlAcZANYcH,,
* PN. ,,REGloNALNEGo śwlĘrł AGRoKUcHNl,,

3) W TERMIN|E t7-19 CZERWCA oDBYŁ slĘ RAJD RoWERoWY PN. ,,RoWERoWY śwlnr w KRA|N|E DRWĘCY
l PAsŁĘKl", w rrÓnyv WZlĘŁo UDZIAŁ 50 osoB

4) W RAMACH DZ|AŁANlA PRoW NA LATA 2oo7-2o1g plt. woRłŻłtrllr pRoLrrlÓW WsPoŁPRAcY REALIZUJEMY
PRoJEKT WsPoŁPRAcY PN. ,,CZTERY ZAKĄTK| AKTYWNEJ REKREAcjl" (AKRoN|M czAR). CELEM PRoJEKTU
JEST PRoMocJA REG|oNU' W RAMACH PRoJEKTU PoWSTAŁA sTRoNA |NTERNEToWA WWW'CZAR|_GD.PL
rrlł rrÓRa ZNAJDUJĄ slĘ lNFoRMAcJE TURYsTYCZNE DoTYcZĄcE 38 GMIN z WoJ. wnRvlŃsro_
MAZURSKIEGO.

s; rr wRzrśrulA 2011 R. ZWIĄZEK sToWARZYSZEŃ uczrsrrulczYŁ W V TARGAcH oRGANlZAcJl
PoZARZĄDoWYcH PoWIATU ostRÓozxlEco'

0; oo wnzrśNlA 2o11 WYDAWANY JEsT KWARTALNIK PoD NAZWĄ,,KRAINA DRWĘ6Y l PAsŁĘKl,, KToREG6
CELEM JEsT PRZYBL|ZENlE załoŻrŃ PRoGRAMU RoZWoJU oBSZARoW WlEJsKlcH NA LATA 2oo7-2oI3
ZE sZczEGoLNYM WSKAZANlrv ruł oś lV LEADER.

7) DNlA 24'08.20LLR' ZosTAŁ WYEM|ToWANY FlLM W PRoGRAMlE "TELEW|zA LATo" W TVP oLSZTYN l W
slEDMlU lNNYCH sTAcJAcH REGloNALNYCH. 10-MlNUToWY FlLM PRoMoWAŁTEREN ZW|ĄZKU
stowłRzYszrŃ.



2.Zasięg terytorialny] prowadzonćj pzez
organ izację działalności pożytku
publicznego-1N 

atezy w sk_azać np,,gm i n a",',powiat''',,województwo",
,,caĘ krai',,'zagranica")

CAŁY KRĄ

2.lnformacjado1ycżąGaprowadzonychprzeź'organiz
sprawozdawczym
1.ol'ganiŻacja provadziła placówki:zapewniające całoaobową,opiet<Ę osonom
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieiu, centra
integracji społecznej,] domy]'], p]omoc)r społecznej, placÓwki opiekuńczo-
Ęchowawcze okreśIÓne w pr'zępisach o'pomocy śpołeczńĘ, szkoły i placowki
publiczne określone w przepisach o systemie oŚwiaty lub niópublicźne' zakłady
opieki zdrowotnej

i' tak

x nie

2.lnformacja na temat lokalizacji iaktywności placówek, o ktorych mowa w pkt 1

Lp Nazwa placówki MiejscowoŚc/ci, w ktÓrej/ych
placÓwka]'prowadzi działa nia

Li;szba od bio rcÓw działań
placowki w okresie

,1crwtJLlJąwi'Jz

I

2

3

4

3. lnformacja dotycżąca' lićzby odti
sprawozdawczyql

Liczba odbiorcÓw dżiatań órganizócjl

(Nateży oszacować liczbę odbiorcÓw działań organizacji w okresie
sprawo7dawezym, w Pa,dźale na'aśóby,fiz..yczne i a.soby prawne)

Osoby
fizyezne

Qsaby
prawne

2800

3B

4'lnformacjado....!yczącaldziałalnościnieodpłńtnejpo;Łytku
sprawozdawczym



1 . Qpis pzed miotu ni.eod flatnej, działalności
pozytku publicznego
{Nateży podać infarma$ę: na tełna:t radzaju działalności
nieadpła|nej organi4acJi w okresb gprawozdawczym, wraz
ze wskazaiiem kodt]/óW' pł{D źW odpowiadającegł/ych
tej działalności' Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3
rodząk działałności njęodpłaźnej, nateży poda! informację
na temat tnech głównych.mdzajÓw dzhlłałnóśei (podanie
maksymalnie 3 Radów); zaęz1łlając od głÓwnego
pnedmiotu:działalności) .''

1. ozl**NoŚC W ZAKRESIE INFoRMACJI TURYSTYCZNEJ

-PoWSTAŁA STRoNA INTERNETowA wW w.ClA R l.c L}. Pl'.,
ZAWIERAJĄCABAZĘ GASTRoNoMICZNĄ I NoCLEGowĄ oRAZ
ATRAKCJE TURYSTYCZNE

- Z INICJATYWY ZWIĄZKU SToWARZYSZEŃ ZoSTAŁ
WYEMITOWANY W TVP FILM W PROGRAMIE ''TELEWIZJA
LATO" W TVP OLSZT\'N I W SIEDMIU INNYCH STACJACH
REGIoNAINYCH' I0-MINUToWY FILM PRoMoWAŁ TEREN LGD.

2. DZIAŁALNoŚC ZwIĄZANA Z oRGANIZACJĄ TARGoW, WYSTAW
I KONGRESOW

-W RAMACH WSPoŁPRACY Z DEPARTAMENTEM PoLITYKI
JAKoŚCI URZĘDU MARSZAŁKoWSKIEGo WoJ. WARMŃsro-
MAZURSKIEGo W oLSZTYNIE LGD UCZESTNICZYŁo W 2
IMPREZACH:

* PN' ,,REGIoNALNY DZIEŃ PLACKoW ZIEMNIACZANYCH''
* PN. ,,REGIoNALNEGo Śwąrł AGRoKUCHNI''

ZoRGANIZoWALIŚMY NABoR EKIP KoNKURSoWYCH
REPREZENTUJĄCYCH NASZ REGIoN

_UCZESTNICZYLIŚMY W V TARGACH oRGANIZACJI
PoZARZĄDoWYCH PoWIATU oSTRoDZKIEGo W oSTRoDZIE

3. PoZoSTAŁE DoRADZTWo w ZAKRESIE PRoWADZENIA
DZIAŁALNoŚct cospooARCZEJ I ZARZĄDZANIA

- ZoRGANIZOWANo 5 BEZPŁATNYCH SZKoLEŃ olł
MIESZKAŃCoW oBSZARU LSR NA TEMAT APLIKoWANIA o
ŚnoorI Z PRow
- UDZIELoNo 83 PoRAD TELEFoNICZNYCH I 24 BEZPoŚREDNIo
W SIEDZIBIE

- DORADZTWO POPRZEZ BIULET\'N INFORMACYJNY. KTORY
JEST DYSTYBUoWANY WŚRoD MIESZKAŃCoW r
POTENCJALNYCH BEN EFICJENTOW

Kod PKD: 79.90.R
DZIAŁALNoSC WZAKRESIE
INFORMACJI TURYSTYCZNEJ.

Kod PKD: 82.30.2

DZIAŁALNoSC ZWIĄZAN^ 7
oRGANIZACJĄ TARGoW, wYSTAw I

KONGRESOW.

Kod PKD:70.22.2

PoZoSTAŁE DoRADZTWo w
ZAKRESIE PROWADZENIA
DZIAŁALNoŚct cospooARCZEJ I

ZARZADZANIA
2.Zasięg terytoria|ny ]p|swadzQnej 'a przez
organizację nieodpłatnej działalności poŻytku
publicznego

(Należy wskazać np.,'gmina',,,powiaf',,,województwo',
,,całv krai". .,zaqranica')

cAŁY KRAJ

51.lnformacjado'{cźąca.dżiałehościodpła.tnej.po'yt.iip
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1 . organ izacj a prowadz iła działa|,nośĆ od płatńĘ. pożytku pu b| iczn eg o

i'" tak

* nie



2' opis przedmiotu działa|ności odpłatnej
pozytku publicznego

{Należy padać informację na te$at.rtdzaju działalności
adpłaŁnej arganizacji w okr,esić,sprawozdawcźym, wiaz zę
Wskazanie,m kodu/ów,'F{Ł..2007 ódpowiadającega/ych tej
działałności. Jeśli.'or,ganiżacła prawadzi' Więćęi.;::.: n12'
radzaje działałnaści Odpłatnej, ńatdly,;:podać inforrnację na
temat tizech gh1wnych' rodzaj.ów działatnaści tpodanie
makeymalnłe 3 kodów.),' zacztnajĄc,. od, glqwnego
przedmiotu działaln ości) Kod PKD:

Kod PKD: -

Kod PKD:

3' Zasięg''','teryt'or:jelny prowadzonój przez
organizację odpłatnej'',ldaiała}ności pozytku
publicznego

(Nateźy wskazać np.',gnińa|,,powiat", .,,,wajawó,dztwo,,

,,cały krai", ,,zaaranica", : , :. ':'

4. organ izacj a prqwadzlf a ] dźlała l nośÓ g ośpodarĆżQ
f-" tak

x nie

5' op is prz ęd miotu dŹiała |,ności' gośpodarezej

(NaIezy podać , informaaję 'na .:temat , rodzaju dzidatności
gospodarczej prowadzonej pnez organizację w okresie
sprawozdawczym; wi"az ..ze. wśkazaniem, kodłl/ów PKD
2_p9Z odpowiadającegdych tej działalności. Jeś/,
Ówni.zacja rłolwa&i", więęej, nri,1,3 ,,ńode.ale: dzia|a}ności
gaspodarczej wg kląsytikełn PKb, de|ęży pqdać i łtform ację
fią temat trzech. głÓwny todzajpw diiałatn}ści (podanie
naksym,alnie 3 'kqdłw)|, zóczynając.: od głównęgo
pnedm iotu dzi aŁalnośei)

Kod PKD:

Kod PKD: -

Kod PKD: -

6'Zasięg teryto'rialny' pfowadzonej' przęz .

organ izację dŹiałalności $'Óspodarc zej
(Nateży wskazać np. 

"gmina.,,,powiat",,,,województwo",
,,caĘ kĄ",,,zagranica')



1 . lnfo'rmacia o pżych9dićh,organińcj!

1.'Łącżnakwotapż31chadÓ(oiQań,izacji.ogółeńtzgo-.oi.iE'
strat)

439 008'82 zł

2' lnformacja o ŹrÓdach 'przycńodÓw organizacji

1 . P rzych ody'z działa | ńośei n !e.od płatnej pożytt<u. p łb'1 icz nego
o,0o zł

2. Przychody z działa|ności odpłatnej pozytku pubłicznego
0,00 zł

3. Przycho{y z dziąłąllqści gospadar9iej

Pzychody z działalnolfui finansowej4.

0,00 zł

L842,63 zł

5. Przychody z.1o/, podatku dÓchodowego od osÓb fizycznyclt
L249'9o zł

6. Ze źrÓdeł pub_licznych ogołem;
388126 ,79 zł

w '' b) ze środkÓw:btJ62.1' pańśtwa
łr rm.

0,00 zł

0,00 zł

c) ze'śrÓd kÓw b udŻetu' jed n ostek sam ov ąd u terytÓii a l nego

d) z dotaeii.z fu.nduśz1ł celowych '' '' 'l

388L26,79 zl

0,00 zł

7 " Zę'żrÓdel.'pqĄ",€tny"rl' agołem:
34224,oLzł

a) Źe]składe]k ozłgnkowskich ' ']'

nl l.ł'ąr"*iąr\qq 9tÓo fizyeznych, ' .]

.lao.Or,r,oo+::il
d ) z ofiarnoŚci,pu bliczń ei (zbiÓre k pu b l i.ez nych, kwes0

33976,5o zł

247,5L zł

0,00 zł

0,00 zł
l'yl[l' 

e) ze spadków, zapisÓw

g) z nawiązek sądowych

h) ze Świadczeń pienięznych

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

8. Z innych ż:ódeł
13565,49 zł

2;.}lUtnikdż|ałalnośći'odpĘtńei.'p9żytku,publ!cznegolubdziałalnóścigospooiici@
publicznego w o!<resie sprawozdawczym

1' Wyn ik działałności odpłatn ej poż/tku: p u b 
! iczne go 0,00 zł

2, Wynik działa|nóŚci góspodaiczej 0,00 zł

w tym: wysokoŚĆ środków przeznaczona na działalność statutową 0,00 zł

3.lnfÓrmacjeosposobieĘdat.kowaniaśrod]ków'pochdzaevchz1%podatkudó@
fizycznych

9



1 'Wysokośc kwoty pocho dzącejz 1% podatku dochodowąo od osób fizyczny.n ni"'yJ"**1
w poprzednich okresach sprawozdawczych 3474,80 zł

2.WysokoŚc kwoty pochodzącĄ z 1o/o podatku dochodowego od osÓb fizycznych wydatkowanej w
okresie sprawozdawczym ogcńem 0,00 zł

3'Działanła' na ktÓre'wydatkowanÓ środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osÓb fizycznych w okresie
sprawozdawczym (w szczegÓlnoŚciokreślone w pkt ll.1 '1) oraz kwoty pzeznaczóne na te dziaiania'

I 0,00 zł

2 0,00 zł

3 0,00 zł

4 0,00 zł

4. Cele szczegółowe, W rozumieniu przepisow o podatku dochodowym od osÓb ri.y"^ycą *'La.a* pr'e.
podatnikow podatku dochodowego od osÓb fizycznych, na które organizac.;a pozytku'publicznego *voairóńał"
łajqięcej środkÓw,poęhodŻących z 1% podatku dachódowego w okresie sprańozbańc zym wraz. rilótą'
I 0,00 zl

2 0,00 zł

3 0,00 zł

4 0,00 zł

4; lnformacje o poniesiońych kosztach w okresie spra*ozdawczym Koszty ogÓłem:

W tym:
wysokośĆ
kosztów

finansowana z
1% podatku

dochodowego
od osÓb

fizycznych
Koszty org a n izacji W okresiel śprawozd awczy m og ołe m : 264236,35 zł 0,00 zł

a) koszty z tytułu prowadzen ia nieod patn ej działalności poŻytk u
publicznego 0,00 zł 0,00 zł

b) koszty z tytułu piowądzenla odpłallręj dziąĘ!,ng$qi'poaytku publicznego

c)koszty z {ytułu prowadzenia działalności gośpodarczej

0,00 zł 0,00 zl

0,00 zł

tym:
d)koszty adrninistlacyj ne, w tym: zuzycie materiałÓw,i enśrgii, usług i
obce, podatki iopłaty, wynagrodzeniaoraz ubezpieczenia i inne
świadczenią amo8zacja

267975,07 zł 0, 00 zl

e]koszty kampa1ii informaeyjnej lub r,ekfamowei związanej z
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osob fizyczńvch 0,00 zl 0,00 zł

łpozostałe''koszty'ogółefi ; 2267 ,28 zł 0,00 zł

$, $
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1. organizacja korzystała z następujących
zwolnień

x z podatku dochodowego od osÓb prawnych

- z opłaty skarbowej

|* z opłat sqdowych

ś z innych zwolnień -> jakich?

2. organizacja kozystała z prawa do nięodpłatnego informowanĘ
qrzez jednostki pubticznej radiofonii i 'telewizji o, prowadzonej
działalnoŚci pozytku publicznego, zgodnie z art' 23a usi. l ustawy ź
dnia 29 grudnia 1992 r' o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. trlr łe,
poz.226)

'ra tak.

X nie

3. organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczegÓlnych
zasadach prawa własnosci lub prawa uzytkowania wiecźystógo
nieruchomoŚci z zasobu Skarbu Państwa lub jednostet< samórząóu
terytorialnego, lub zawarła urnowy użytkqwania, nąjmu; l,,dżie rziwy
lub użyczenła i przysługuje jej w odniesieniu do tVch.'n!ęr:uchomoŚói
następujące prawo'

tr

li*

f-"

f*

{-*

,f*

X

własn ość

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użycze nie

dzierzawa

nie korzystała

ilii.,l,jiiiill$19r,iri((r!ll!llllLll,.llllilllllllilllllll

1. Pracown,icy oraz,osoby świadcĘce usług| na pgdstawie umowy cywilnoprawnej

1' Liczba osób zatrudniónych w oiganizacji na poostawie siośunku pracy

{W odpowiedil naleźy uw4ględnić Wgzystkie osoby zatrudnionę.W olganizaeji na podstawie
słosurłłł pracy (etąt lub część etaitu) w okrcsić sprawozdawczym. nawet,iesi obe,ćnie nie sąjuż zatrudnione w organizacji)

3 osoby

2. Przeciętn a liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy W przeliczeniu na
pełne etaty

(Aby określic przeciętne za.trudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy wpaszczegóInych'niesĘcach w of,ieqię sprawazdawozYm furaz'z ułanźani odpowiadająbym częsci eiatu, np" a,5 w
PnrryĄ'os9by' 17Ę.d*g1ej na poł etatu), dodać dó stębię xńy''źaiitiaiiaaycn,z tź'aiesłęcy'i padzielić ioiź n,.
WlnłkwPisać z dakła:dńÓścią da 1'miejscapo:przecinku) :.,',,,1... . l' '

':'',"'

3 etaty

3' Liczba osob świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy
cywilnoprawnej 12 osob

2. Członkowie {nie dotycey fundacji}

1. organizacja ma człÓnkÓw
X tak
1"" nie

2. Liczba członkÓw organizacji wg stanu na ośiatni dzióń.rok'
obrotowego

3 osoby fizyczne

20 osob prawnych

LI



3' Zmiana członkostwa w organizacji
organizacja pozyskała.'''.....1......członka

organizacja straciła. 0 ... ... .członkÓw

3l Wolontariat w okresie,sp,rawozdawcz11ń

urgafi zaqa Kar7Ystała :Zt wyko nywanych B rzez wglantal.ąszy

(Zgodnia z ustawą z dnia'24 kwie.fuia 2i03 r. o działalno,śłi pozytt<u pubticznego i o wolantańacle,
Wolontariuszarrii są asaby wykonujące nieodpłatnie,;i,aoaia*ó|ąie praą na rzecz organizacji'
rye1alłżnie ad tegq, czy,:'są to osaby łiezwią7ane z organizaęią..,członkgwię; prrco*riiy, o"airi
śYiadcząń usługi nąpodśtąwię uąowycywiInoinwnej czy'przędśiii,łłaeie'*łaaz'aióanizaciil'

atuk
X nie

2, Liezba wolontariuszywykon!łjących świadczenió na rzegz organizacji pzei ór.ńśl@;i'
30 dni
(Każdy wolontartusz pawinien byśłiczony ty|ko raĄ niezałeżn|ó od I'icziy. świadczeń wykonanych na necz organizacji w
okresie sprawozdar"rw i e

a) człon kowie,o'rgan izacji

b) pracownicy organizacji
1ł/

- osob

- osÓb

- osÓb
c) osoov Swlaoczące'.uslugl na podstawle urno1v} c}Vvilnoprawnejtym:

d)członkÓwje oigaihv:z*rządzającego '

e) inne osoby

30 dni

{Każdy wotontaiusz powinlen być liczony tylko raz, niezależnie od.}ieby świadczeń wykonanych na rzełz organizacji w.aĘeEtęsprawazdawc*n) ' "- --- ' .'-----'"-'"*-_'"'

a) clonkowię olgan'izacji

-

b) praco'wnicy organłzaqii :

W
,'*, c) osoby świedoząće usługi,n€ podstawie umov*y.cywi|noprawnej

, . ' , ',,, ' , ,,,, - ,

" ,, ,"' , tttt ttt ,', ' , 
'

e) inne osoby

- osób

- osob

- osob

- osÓb

- osob

- osob

- osÓb

- osÓb

- osÓb

ffiffi
1.Lęzna kwota wynagrodźeń (brutto} yvypłaconych pŁez oryanizację w okresie
sprawozdawczym 13'1 636,65 zł

a) z tytułu umów o pracę

wynaglodzenie zasadnicze
w ..r.r. 

-

ty*, negrodY' r, l

, ' premie

l in n e śwjadezen]ia {n p śłuŻ6oĘ telefon',śńmoehÓd )

76 396,65 zl

76 396,65 zł

0,00 zł

0 ,00 zł

0,00 zł

b) z $tułulumÓW cFMfnoprawn'ych 55 240 ,OO zl

2. Łączna kwota wynagrodzeń 'wy'$aconych przez organizację pracownikom oraz osooom
iwjqogze9ym usługi na'podśtawie umowy cywilnopr,awnej, Wżwiązru z prowadzoną
działalnością pozytku publicznego 0,O0 zł

1.2



a) w związku z prowadzoną działa|noŚcią odpłatną'pożytku publicznego

b) w związku z prowadzoną działalnością nieod$atną pozytku publicznego
3Łącznakwotawynagrodzeńwypłaconychprzezorganizac.1ę
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilńopiaivnei w żwiązł<u z prowadzoną oźałarnoscią

4.WysokoŚcprzeciętnegomiesięcznegowynagrodzenia1oruu
zarządząącego organizacji, ..wliczając wynagrodzenie zasadnicze, n"groiy' premie l :;;;
świadczenia araz u
5'WysokośĆpzeql.ętnegomiesięcznegoWynagrodzeniaruiu
organÓw organizacji, wliczając wynagrodzenie żasadnicze, nagiody,'premie"i inńe JwiaoczJnia 1283,33 zł

6.WysokośĆprzeciętnegomiesięcznegowynagrodzenia
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadńicze, ńagrody,' premie i 

'in* 
sńi"ol,żn-ia ' ir^" 6 366,39 zł

7'WysokośĆnajwyższegomiesięczne9owynagr.odzenia1ur
zarządzĄącego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody,'prómie l inń swiał;';';;r;;
8'WysokośÓnajr'ryyższegom!esięcznegowynagrodzen;a1nr
organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadlnicze, nagiody,'premiji inne Świadczenia

osobom Świadczącym usłuoi, na podstawie uńowv cvwińooiawnei

9'WysokośĆnajuryższegomiesięcznegowynagrodzenia
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i'inne sńiaoc.eńia, oian

10' Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń

(Można .podzielić się z opinią p|]bljc ną dodatkowymi
uwagami dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeńw organizacji wówczas należy wpisac te- uńagi w

1. organizacja udzielała pozyczek pienięznych :' tok

X nie

2. WysokoŚc udzielonych pożyczek pienięznych

3. Statutowa Podstayrła''przyznania po Życzek pienięznych

1. organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek
samoządu terytorialnego

2'lnformacjanatematrealizowanychzadańilsłvotdotacjiotrzyńi-@

Nazwa zadania
FUNKCJONOWANIE LOKALNEJ GRUPY O@
AKTYWIZACJA L75.428,32 zł

WDRMAN lE PRoJEKToW WSPoŁPRACY





3. l nformacje o kontr:olach'pżÓprgłvadzó
sprawozdawczym

Lp Przedmiot kontroli organ kontrolujący Data zakończenia
kontroli

1 WERYFI KACJA DOKUM ENTOW

URZĄD MARSZAŁKoWSK| WoJ.
WARMl ŃSKo-MAZU RSKl EGo

W OLSZTYNIE
DEPARTAMENT ROZWOJ U OBSZAROW

WIEJSKICH

28.03.2011

2

3

4

4, :'oliganizacja' przep1ow,adz1ła'',bada
ustawy z dńia 29 wżeśnia {994 r:.o rachunkowościl{oz'],u. z 200'9 r. Nr'152' poz.
1223, z pÓ_Źn' zm") lub rozpóaQdzenia,Mińistra FinansÓw z dnia 23 gru'dnia 2004'r' wsp11yie obowiązku- ,!3!an1a' sprawozdań]-:.finansovyych] orgańizacji poŻytku
publicznega (Dz. U. Nr285l pÓz' 2sE2'} ,

t' tak

X nie

5. Dodatkowe infbrmacje ' 'r " '-

{Nąteży wpiśaĆ w ppnijzsąę pqłę inne,ilłtCIrą]aqle, Kilyńi ÓrganiĄtęje ćł},9iąłapl padzietić sĘ z opinią publiczną)

Sporządził/a
lmię i nazwisko

..,.-,:a , --,Funkcj,aJUst " \' 
, .", ury

r-€{łv9".J ri''' ;4,l',nL
e .a,ra,'.; .,',-1lfi + It"-O 

' iL .. "f. ;i?

:.,5: .{::c.'ł z ;)

Data wypełnienia
..- sprawozdania

23.03.2A12"ili ńt cl il ł-,i, i r ol v s ń

rt:

Miejsce na pieczęć organizacji o ile
organizacja posiada pieczęc

7.rr iazck Stowarzisze l'ł

"}(raina Drwęc5' i Pasłęki''
ul. N4azurska 30, 14_l05 Łukta

NiP741_20_Il-48ti

IK
L.ł/L

s(^nsN
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