
Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej
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Data zamieszczenia sprawozdania 2014-07-03

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     WARMIŃSKO-
MAZURSKIE

Gmina ŁUKTA

Powiat OSTRÓDZKI

Ulica MAZURSKA Nr domu 30 Nr lokalu 

Miejscowość ŁUKTA Kod pocztowy 14-105 Poczta ŁUKTA Nr telefonu 896475745

Nr faksu 896475745 E-mail leader@frrl.org.pl Strona www www.leader.frrl.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2007-09-21

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 28010623000000 6. Numer KRS 0000252922

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

Wanda Maria Łaszkowska Prezes Związku 
Stowarzyszeń

TAK

Aleksander Gawryluk Wiceprezes Związku 
Stowarzyszeń

TAK

Elżbieta Piotrak Skarbnik Związku 
Stowarzyszeń

TAK

Zofia Stankiewicz Członek Zarządu 
Związku Stowarzyszeń

TAK

Janusz Sypiański Członek Zarządu 
Związku Stowarzyszeń

TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ "KRAINA DRWĘCY I PASŁĘKI"

Druk: MPiPS 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Związek Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki” ma na celu działanie na 
rzecz rozwoju obszarów wiejskich, a w szczególności:
1) działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich,
2) aktywizowanie ludności wiejskiej i promocję obszarów wiejskich,
3) realizację Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) opracowanej przez LGD,
4) podtrzymanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój 
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
5) działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości,
6) działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
7) działalność wspomagającą kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i 
tradycji,
8) działalność wspomagającą ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę 
dziedzictwa przyrodniczego,
9) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i 
współpracy między społecznościami,
10)  ochronę i promocję zdrowia,
11)  działalność na rzecz mniejszości narodowych,
12)  działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
13)  upowszechnianie i ochronę praw kobiet oraz działalność na rzecz 
równych praw kobiet i mężczyzn,
14)  naukę, edukację, oświatę i wychowanie,
15)  krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,
16)    upowszechnienie kultury fizycznej i sportu,
17)  upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich, a także działań wspomagający rozwój demokracji,
18)  działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie 
lub finansowo organizację pozarządowe oraz jednostki kościelne (jeżeli ich 
cele statutowe obejmują  prowadzenie działalności pożytku publicznego) 
w wyżej wymienionym zakresie.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       

Związek Stowarzyszeń realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1. Organizowanie i finansowanie:
a) przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym 
seminariów, szkoleń, konferencji i konkursów,
b) imprez kulturalnych takich jak festiwale, targi, pokazy i wystawy, 
służących zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości kulturowej,
c) działalności ponadprogramowej, promocyjnej, informacyjnej i 
poligraficznej, w tym:
- opracowywanie i druk broszur, folderów, plakatów, przewodników, map, 
itp.
- opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych,
- tworzenie stron internetowych,
- przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze 
reklamowym lub promocyjnym,
2. Prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowywania 
projektów związanych z realizacją LSR,
3. Współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi, 
organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami działającymi w zakresie 
objętym celami Związku na poziomie krajowym i międzynarodowym.
4. Prowadzenie innych działań przewidzianych dla LGD.

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Tadeusz Malinowski Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej Związku 
Stowarzyszeń

TAK

Waldemar Toński Wiceprzewodniczący 
Komisji Rewizyjnej 
Związku Stowarzyszeń

TAK

Monika Szelc Członek Komisji 
Rewizyjnej Związku 
Stowarzyszeń

TAK
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II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

1) W 2013 roku ogłoszono konkursy na realizację operacji w ramach osi 4 leader w czterech 
działaniach:

a) Małe projekty,
b) Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,
c) Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,
d) Odnowa i rozwój wsi, 

        W terminie 18.02.2013 roku – 08.03.2013 roku prowadziliśmy nabór wniosków w ramach konkursu 
na działania ,,Odnowa i rozwój wsi” oraz „Małe projekty”. W konkursie „Odnowa i rozwój wsi” wpłynęło 
7 wniosków na łączną kwotę 1 485 884,00 zł natomiast limit zabezpieczonych środków wynosił 1 235 
287,00 zł. Wszystkie wnioski były zgodne z lokalną strategią rozwoju. 6 wniosków otrzymało 
rekomendację do dofinansowania na kwotę 1 235 284,00 zł. 1 wniosek na kwotę 250 600,00 zł nie 
otrzymał rekomendacji do dofinansowania, ponieważ operacja nie spełniała wymaganego kryterium. 
W konkursie ,,Małe projekty” wpłynęło 53 wnioski na łączną kwotę 1 580 771,15 zł natomiast limit 
środków finansowych wynosił 589  250,90 zł. Wszystkie wnioski były zgodne z lokalną strategią 
rozwoju. 20 wniosków otrzymało rekomendację do dofinansowania na kwotę 579 739,86 zł. 33 wnioski 
nie otrzymały rekomendacji do dofinansowania na kwotę 1 001 031,29 zł, w tym 22 operacje były poza 
limitem dostępnych środków, 
a 11 operacji nie uzyskało minimum punktowego w wymaganych kryteriach.
Jako jedna z trzech Lokalnych Grup działania z województwa warmińsko – mazurskiego otrzymaliśmy 
dodatkowe środki na łączną kwotę 2 954 379,83 zł, w tym 268 579,98 na funkcjonowanie biura Związku 
Stowarzyszeń ,,Kraina Drwęcy i Pasłęki” i 2 685 799,85 na wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.
      W ramach dodatkowych zadań w okresie 03.06.2013 roku - 20.06.2013 roku prowadziliśmy nabór 
wniosków w ramach konkursu na działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, 
,,Tworzenie i rozwój mikroprzesiębiorstw”, ,,Odnowa i rozwój wsi” oraz „Małe Projekty”.
       W konkursie „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, wpłynęło 6 wniosków na ogólną 
kwotę 392 425,50 zł natomiast limit zabezpieczonych środków wynosił 300 000,00 zł. Wszystkie wnioski 
były zgodne z lokalną strategią rozwoju. 5 wniosków otrzymało rekomendację do dofinansowania na 
kwotę 292 425,50 zł, natomiast 1 wniosek nie otrzymał tej rekomendacji na kwotę 100 000,00 zł, 
ponieważ operacja nie mieściła się w limicie dostępnych środków.
       W konkursie „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw” wpłynęło 14 wniosków na ogólną kwotę 2 
386 302,50 zł natomiast limit zabezpieczonych środków wynosił 800 000,00 zł. 13 wniosków było 
zgodnych z lokalną strategią rozwoju. 3 wnioski otrzymały rekomendację do dofinansowania na kwotę 
799 000,00 zł, natomiast 11 wniosków nie otrzymało tej rekomendacji na kwotę 1 587 302,50 zł, w tym 
10 wniosków nie mieściło się w limicie dostępnych środków. Jeden wniosek wpłynął po terminie i nie 
podlegał rozpatrzeniu. 
      W konkursie „Odnowa i rozwój wsi” wpłynęło 6 wniosków na ogólną kwotę 1 085 794,00 zł 
natomiast limit zabezpieczonych środków wynosił 1 085 799,85 zł. Wszystkie wnioski były zgodne z 
lokalną strategią rozwoju i otrzymały rekomendację do dofinansowania.
      W konkursie „Małe Projekty” wpłynęło 41 wniosków na ogólną kwotę 1 540 744,66 zł natomiast 
limit zabezpieczonych środków wynosił 500 000,00 zł. Wszystkie wnioski były zgodne z lokalną strategią 
rozwoju. 16 otrzymało rekomendację do dofinansowania na kwotę 585 268,63 zł. 25 wniosków nie 
otrzymało rekomendacji na kwotę 955 476,03 zł, w tym 21 operacji było poza limitem dostępnych 
środków,  a 4 operacje nie uzyskały minimum punktowego w wymaganych kryteriach.
       W okresie 16.12.2013r. - 10.01.2014r. prowadziliśmy nabór wniosków w ramach konkursu  na 
działania  „Odnowa i rozwój wsi” oraz „Małe Projekty”. W konkursie „Odnowa i rozwój wsi” wpłynęło 6 
wniosków na ogólną kwotę 418 279,00 zł natomiast limit zabezpieczonych środków wynosił 418 296,08
 zł. Wszystkie wnioski były zgodne z lokalną strategią rozwoju i otrzymały rekomendację do 
dofinansowania.
       W konkursie „Małe Projekty” wpłynęły 43 wnioski na ogólną kwotę 1 366 149,29 zł natomiast limit 
zabezpieczonych środków wynosił 671 034,78 zł. 34 wnioski były zgodne z lokalną strategią rozwoju. 19
 z nich otrzymało rekomendację do dofinansowania na kwotę 642 730,46 zł. 24 wnioski nie otrzymały 
rekomendacji na kwotę 723 418,83 zł, w tym 9 wniosków było poza limitem dostępnych środków, 6 
wniosków nie uzyskało minimum punktowego w wymaganych kryteriach, 7 wniosków nie wpisało się w 
zakres tematyczny konkursu. Dwa wnioski zostały wycofane przez wnioskodawców.

2) W kwietniu 2013 odbył się konkurs plastyczny „Cuda w Krainie Drwęcy i Pasłęki” w ramach, którego 
wpłynęły 144 prace z 15 szkół podstawowych z terenu Lokalnej Grupy Działania. Celem konkursu była 
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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)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

4500

30

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

promocja regionu poprzez przedstawienie zabytków i atrakcji turystycznych z obszaru Lokalnej Grupy 
Działania. W dniu 8 maja 2013 roku komisja zakwalifikowała do II etapu konkursu 45 prac (po trzy z 
każdej szkoły). Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu odbyło się w dniu 12.06.2013 roku w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Łukcie. 

3) W terminie 28-30 czerwca 2013 zorganizowano rajd rowerowy pn. „III Rowerowy Świat w Krainie 
Drwęcy i Pasłęki” w którym wzięło udział 50 osób 4 osoby z obsługi.

4) W terminie: 30-31.08. 2013 roku odbyła się wyprawa kijkowa pn. ,,II Aktywna rekreacja w Krainie 
Drwęcy i Pasłęki”, w której wzięło udział 35 osób + obsługa. Wyprawa rozpoczęła się od zbiórki pod 
siedzibą Związku Stowarzyszeń ,,Kraina Drwęcy i Pasłęki” na ulicy Mazurskiej 30 w Łukcie. Trasa 
obejmowała dwa etapy: 
     I Etap: Świątki – Konradowo – Wojciechy – Nowe Mieczysławy – Bieniasze – ok. 17 km (marszu przy 
użyciu kijków  nordic walking)
    II Etap: Bieniasze – Trokajny (gm. Miłakowo) – Brzydowo – Trokajny (gm. Łukta) – Sobno – Kolonia 
Mostkowo – Maronie – Łukta – ok. 23 km (marszu przy użyciu kijków  nordic walking). 

5) W dniu 14 września 2013 roku nad Jeziorem Drwęckim odbył się konkurs kulinarny „Na najlepszą 
potrawę z ziemniaków”. W konkursie wzięło udział 5 grup. W jury przewodniczył znany kucharz 
Grzegorz Rusak. Uczestnicy konkursu kulinarnego zobowiązani byli do przygotowania, zaprezentowania 
i poddania ocenie komisji konkursowej zgłoszonych potraw wraz z przepisem.

6) W dniu 21.09.2013 roku w Miłakowskim Domu Kultury w Miłakowie zorganizowano konkurs 
kulinarny pn. „Smakowity produkt lokalny” nawiązujący do smaków Warmii i Mazur. W konkursie 
wzięło udział 29 osób, przewodniczącym jury był Karol Okrasa.

7) Przez cały okres sprawozdawczy wydawany był kwartalnik informacyjny Lokalnej Grupy Działania 
pod nazwą ,,Kraina Drwęcy i Pasłęki”, którego celem jest przybliżenie założeń Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ze szczególnym wskazaniem na oś IV.
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

turystyka i krajoznawstwo - W terminie 28-30 
czerwca 2013 
zorganizowano rajd 
rowerowy pn. „III 
Rowerowy Świat w 
Krainie Drwęcy i 
Pasłęki” w którym 
wzięło udział 50 osób i 
4 osoby z obsługi,

- W terminie: 30-31.08. 
2013 roku odbyła się 
wyprawa kijkowa pn. 
,,II Aktywna rekreacja w 
Krainie Drwęcy i 
Pasłęki”, w której 
wzięło udział 35 osób + 
obsługa. Wyprawa 
rozpoczęła się od 
zbiórki pod siedzibą 
Związku Stowarzyszeń 
,,Kraina Drwęcy i 
Pasłęki” na ulicy 
Mazurskiej 30 w Łukcie.

79.90.B

działalność wspomagająca 
rozwój wspólnot i 
społeczności lokalnych

- W dniu 14 września 
2013 roku nad Jeziorem 
Drwęckim odbył się 
konkurs kulinarny „Na 
najlepszą potrawę z 
ziemniaków”. W 
konkursie wzięło udział 
5 grup. W jury 
przewodniczył znany 
kucharz Grzegorz 
Rusak. Uczestnicy 
konkursu kulinarnego 
zobowiązani byli do 
przygotowania, 
zaprezentowania 
i poddania ocenie 
komisji konkursowej 
zgłoszonych potraw 
wraz z przepisem.

- W dniu 21.09.2013 
roku w Miłakowskim 
Domu Kultury w 
Miłakowie 
zorganizowano konkurs 
kulinarny pn. 
„Smakowity produkt 
lokalny” nawiązujący do 
smaków Warmii i 
Mazur. W konkursie 
wzięło udział 29 osób, 
przewodniczącym jury 
był Karol Okrasa.

82.30.Z

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 (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także 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
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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. 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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

działalność wspomagająca 
rozwój gospodarczy, w 
tym rozwój 
przedsiębiorczości

- Zorganizowano 9 
bezpłatnych szkoleń dla 
mieszkańców obszaru 
LSR na temat 
aplikowania o środki z 
PROW na lata 2007-
2013,

- Udzielono 127 porad 
telefonicznych i 71 
bezpośrednio w 
siedzibie,

- Doradztwo poprzez 
Biuletyn Informacyjny, 
który jest był 
dystrybuowany wśród 
mieszkańców i 
potencjalnych 
beneficjentów,

- Doradztwo poprzez 
stronę internetową dla 
mieszkańców 
zainteresowanych 
aplikowaniem o środki 
PROW na lata 2007-
2013.

70.22.Z
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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) 645,333.79 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 835.25 zł

e) Pozostałe przychody 644,498.54 zł

510,357.14 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 35,024.65 zł

34,876.50 zł

148.15 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 97,851.05 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

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)

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 1,265.70 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 0.00 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 1,265.70 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 510,357.14 zł
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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 0.00 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 601,380.92 zł 0.00 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

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

2.82 zł

601,378.10 zł

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 wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

1 Wsparcie funduszu stypendialnego Fundacji Rozwoju Regionu Łukta 1,265.70 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

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

3.0 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 1 miejsca po przecinku)

3.0 etatów

23.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

21.00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
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)

2.00 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

2.00 osób

0.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 234,886.90 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

103,566.90 zł

93,133.33 zł

- nagrody

- premie

8,400.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 2,033.57 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 131,320.00 zł

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

234,886.90 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 234,886.90 zł

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

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)

1,000.00 zł

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

580.51 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

994.99 zł

0.00 osób

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)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

0.00 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)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

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

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

1,000.00 zł

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

0.00 zł

12. 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)

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)

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

1 Funkcjonowanie lokalnej 
grupy działania, nabywanie 
umiejętności i aktywizacja

Funkcjonowanie biura LGD, 
organizacja imprez 
aktywizująco-integrujących i 
promocyjnych.

Urząd Marszałkowski 427,645.93 zł

2 Realizacja projektu pn. 
„Zwiedzam, odpoczywam – 
swoje mocne strony 
odkrywam”

Inicjatywa była skierowana do 
dzieci w wieku 9-13 lat z terenu 
powiatu ostródzkiego (w 
szczególności gminy: Łukta, 
Morąg, Ostróda).  Dwudziestka 
dzieci znajdujących się w 
trudnej sytuacji życiowej, w 
okresie wakacyjnym, mogła 
bezpłatnie skorzystać z 
„półkolonii”.

Ministrem Pracy i Polityki Społecznej 
w Warszawie

39,979.87 zł

10. Wysokość najwyższego 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

0.00 zł

11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz 
wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

4,300.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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 (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

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 (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

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

3 Realizacja projektu pn. „Na 
Spacer Przez Atrakcyjne 
Ciekawe Ekscytujące 
Regiony” o akronimie ,,Na 
SPACER”

W ramach projektu powstanie 
wirtualny spacer po terenie 3 
LGD, który znajdzie się na 
stronie internetowej i kioskach  
multimedialnych. Dodatkowo 
zostaną opracowane i wydane 
albumy i mapy turystyczne.

Samorząd Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

185,426.00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Departament Europejskiego Funduszu 
Społecznego

1

2 Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego 4

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota
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Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Wanda Łaszkowska 
Prezes Zarządu

Elżbieta Piotrak 
Skarbnik

03.07.2014 r.

Data wypełnienia sprawozdania
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