
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 2021-10-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     WIELKOPOLSKIE

Gmina MIĘDZYCHÓD

Powiat MIĘDZYCHODZKI

Ulica UL. MARSZAŁKA 
PIŁSUDSKIEGO

Nr domu 2 Nr lokalu 

Miejscowość MIĘDZYCHÓD Kod pocztowy 64-400 Poczta MIĘDZYCHÓD Nr telefonu 727577244

Nr faksu E-mail biuro@lgrow.pl Strona www www.lgrow.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2013-01-24

2013-01-24

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 08035942800000 6. Numer KRS 0000334677

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

BERNARD DOROŻAŁA PREZES TAK

KAMIL SIERATOWSKI SKARBNIK TAK

JERZY BIELAK SEKRETARZ TAK

KAZIMIERZ KOWALCZYK CZŁONEK TAK

MARCIN PACIA CZŁONEK TAK

JAN ANTOSIAK CZŁONEK TAK

JÓZEF JĘCZ CZŁONEK TAK

STANISŁAW WITTCHEN CZŁONEK TAK

JAN DROBNIK CZŁONEK TAK

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

MIECZYSŁAW TRAFIS PRZEWODNICZĄCY TAK

LECH STARĘGA CZŁONEK TAK

WACŁAW MOSZNIŃSKI CZŁONEK TAK

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA RYBACKA OBRA - WARTA
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Określone w paragrafie 6, 7 i 8 Statutu:
https://lgrow.pl/wp-content/uploads/2016/02/Statut-LGR.pdf
Działalność Zarządu i Komisji rewizyjnej opiera się na nieodpłatnej pracy 
członków, nie są refundowane wydatki związane z funkcjonowaniem 
organów. Wszystkie działania realizowane w roku 2020 stanowiły wprost 
konsekwencję wyznaczonych w roku 2009 celów statutowych przy 
jednoznacznie określony sposobach i realizacji. Pomimo wyjątkowo 
trudnych warunków możemy z dumą mówić o dużej ilości inicjatywy 
obywatelskich, które wspierają rozwój regionu Obra – Warta.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Określone w paragrafie 6, 7 i 8 Statutu:
https://lgrow.pl/wp-content/uploads/2016/02/Statut-LGR.pdf
Działalność Zarządu i Komisji rewizyjnej opiera się na nieodpłatnej pracy 
członków, nie są refundowane wydatki związane z funkcjonowaniem 
organów. Wszystkie działania realizowane w roku 2020 stanowiły wprost 
konsekwencję wyznaczonych w roku 2009 celów statutowych przy 
jednoznacznie określony sposobach i realizacji. Pomimo wyjątkowo 
trudnych warunków możemy z dumą mówić o dużej ilości inicjatywy 
obywatelskich, które wspierają rozwój regionu Obra – Warta.

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Priorytety: 
a. Pandemia COVID: 19, realizacja zadań statutowych z zachowaniem maksymalnego bezpieczeństwa członków Stowarzyszenia, 
Pracowników i osób współpracujących.
b. Wykonanie zobowiązań z powierzonych, kierowanych środków finansowych w oparciu o postanowienia zawartych umów.
c. Zwrot środków finansowych do ARiMR - wymuszonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w oparciu 
o rozliczenia z roku 2015, podtrzymane wyrokiem sądu w roku 2019: 53 742,42 zł wraz z odsetkami w wysokości 19 138,44 zł.  
2. Zakres głównych działań podstawowych wynikający z uprawnień statutowych:
Pozyskanie środków zewnętrznych (opracowanie WOD we własnym zakresie) dla projektów (wszystkie sprawozdania końcowe 
/ częściowe zostały zaakceptowane przez instytucje dotujące), w tym szczególnie:

1.Projekt „Rybackie Inicjatywy Lokalne 2020”
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego - dotacja 225150.00 zł
Realizowany pomiędzy 1 lutego a 30 listopada 2020 roku
https://lgrow.pl/rybackie-inicjatywy-lokalne-2020-2/
Kryteria punktowe przy wyborze :
https://lgrow.pl/rybackie-inicjatywy-lokalne-2020-kryteria-punktowe/
Projekt dotyczył realizacji własnych pomysłów przez min. 15 osobowe grupy nieformalne z Regionu Obra – Warta, które miały 
stworzyć co najmniej 3 produkty lokalne posiadające walory sprzedażowe. W Efekcie 13 grup nieformalnych wytworzyło 40 
produktów, relacje medialne:

https://lgrow.pl/rybackie-inicjatywy-lokalne-2020-mamy-dla-was-dotacje-do-20-tysiecy-zlotych/
Spotkania informacyjne dotyczące projektu:
-https://lgrow.pl/zapraszamy-na-spotkania-informacyjne/
-https://lgrow.pl/rybackie-inicjatywy-lokalne-2020-spotkanie-w-zbaszyniu-26-02-2020/
-https://lgrow.pl/3860-2/

Przyjęliśmy 13 wniosków, wszystkie zostały zakwalifikowane i wsparte dofinansowaniami
-https://lgrow.pl/przyjelismy-13-wnioskow-w-ramach-projektu-rybackie-inicjatywy-lokalne-2020/
-https://lgrow.pl/rybackie-inicjatywy-lokalne-2020-wyniki-naboru-wnioskow/

Przykładowe efekty projektu:
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• Grupa Nieformalna przy Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich w Międzyrzeczu - zajęcia związane z wikliniarstwem
https://lgrow.pl/grupa-nieformalna-przy-stowarzyszeniu-rodzin-katolickich-w-miedzyrzeczu-konczy-zajecia-projektowe-
zwiazane-z-wikliniarstwem/
• Warsztaty wikliniarskie w Jasieńcu 
https://lgrow.pl/warsztaty-wikliniarskie-w-jasiencu/

Podsumowanie projektu:
https://lgrow.pl/ocena-projektu-rybackie-inicjatywy-lokalne-2020/
W jego wyniku powstał na naszej stronie sklep internetowy:
https://lgrow.pl/powstaje-rybacki-sklep-produktow-lokalnych/

2. Projekt Lokalna Instytucja Otoczenia Organizacji Obywatelskich w Regionie Obra – Warta finansowany ze środków 
Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Rozwoju Organizacji 
Obywatelskich 2018-2030 - 250 538,33 zł na rok 2020.

Z powodu coraz gorszej sytuacji w naszym kraju związanej z pandemią covid-19, postanowiliśmy zrezygnować z turnusów 
młodzieżowych / szkoleń w Schronisku w Pszczewie,  Kolejne obostrzenia wchodzące w życie utwierdziły nas, że było to 
konieczne w celu zachowania bezpieczeństwa. Nasze schronisko zostało wytypowane jako obiekt kwarantanny, pracownicy 
zostali skierowani na pracę zdalną, gdzie dodatkowo uruchomiliśmy Rybackie Biuro Wsparcia Informacyjnego 2020, wspierając 
na terenie województw lubuskiego i wielkopolskiego Pana Posła Jacka Kurzępę i Panią Poseł Martę Kubiak.

https://lgrow.pl/16-27-marca-biuro-stowarzyszenia-bedzie-nieczynne/ 

https://lgrow.pl/biuro-wsparcia-informacyjnego-2020/

3. Udzielenie małych grantów Organizacjom Obywatelskim 
Działanie w połowie osiągnęło wskaźniki, natomiast zostało zmodyfikowane ze względu na sytuację związaną z pandemią i 
chęcią jak największego wsparcia  w tym trudnym czasie.

• Ogłoszony został nabór  na realizację projektów o charakterze pomocowym przez organizacje obywatelskie w Regionie Obra – 
Warta

• https://lgrow.pl/male-granty-proo-2019-2021-na-realizacje-projektow-o-charakterze-pomocowym-przez-organizacje-
obywatelskie-w-regionie-obra-warta/

• Z uwagi na potrzebę jak najszybszej pomocy udzieliliśmy  natychmiastowego wsparcia  22 organizacjom obywatelskim. W 
ramach wsparcia zakupione zostały kombinezony ochronne, preparaty antyseptyczne, rękawice, maski, filtry, okulary 
ochronne, opryskiwacze, płyny i żele do dezynfekcji, zestaw ratownictwa medycznego, torba medyczna z pełnym 
wyposażeniem, apteczka z pełnym wyposażeniem oraz inne środki pomocowe tym podobne.
https://lgrow.pl/ocena-projektu-lokalna-instytucja-otoczenia-organizacji-obywatelskich-w-regionie-obra-warta-edycja-2020/

3. Zadanie „Zbieramy Byś Mógł Pomóc Innym”  - 42 cele w roku 2020
https://lgrow.pl/zbieramy-bys-mogl-pomoc-innym-edycja-2019-2/
Realizacja zgodnie z planem działań wskazanym przez partnerów.
4. Bieżące działania informacyjno - promocyjne, koordynacja kolejnych edycji zakupów grupowych:

https://lgrow.pl/zwiekszamy-moc-instalacji-fotowoltaicznych-w-regionie-obra-warta-%f0%9f%98%8a/

https://lgrow.pl/indywidualne-instalacje-fotowoltaiczne-zaproszenie-do-2-projektu/

Zaangażowanie merytoryczne i kadrowe w akcję dot. odbudowy 2 Jazów na rzece Obrze (wartość ok 15 mln), początkowa rola 
inicjująca https://zbaszyn.naszemiasto.pl/spotkanie-robocze-w-ministerstwie-gospodarki-morskiej-i/ar/c1-7595563

5. Dalsze działania:
1. Odbudowa jazów:
• https://lgrow.pl/wody-polskie-odbuduja-dwa-zniszczone-jazy-na-rzece-obrze/
• https://lgrow.pl/wody-polskie-odbuduja-dwa-zniszczone-jazy-na-rzece-obrze-2/
• https://lgrow.pl/jaz-w-perzynach-zostanie-odbudowany/

Jezioro Głębokie:
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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

Ratujmy Jezioro Głębokie
• https://lgrow.pl/ratujemy-jezioro-glebokie-spotkanie-w-miedzyrzeczu-w-dniu-4-09-2020-r/
• https://lgrow.pl/ratujemy-jezioro-glebokie-akcja-1-za-rok-2020/
6. Zakończenie działań prośrodowiskowych - Modernizacja oczyszczalni w Zbąszynku (ok 26 mln zł), konsekwencja działań SLGR 
Obra - Warta w roku 2015 i zlecenie raportu badawczego za ponad 17 tys. zł - opis 
https://lgrow.pl/oczyszczalnie-w-zbaszynku-zostala-zmodernizowana/
 
7. Na Apel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w porozumieniu z Fundacją Hodowców Polskiej Białej Gęsi z Kruszwicy 
zaplanowaliśmy do ok 30-50 gospodarstw domowych w Regionie Obra – Warta* dostarczyć bezpłatnie w dniach 26 – 27 maja 
br.  500, 2 tygodniowych piskląt  Polskiej Białej Gęsi z przeznaczeniem na pilotażowe utworzenie małych hodowli 
przyzagrodowych – do 15 sztuk (cena 10 zł/szt.). Zainteresowane gospodarstwo lub sąsiedzkie gospodarstwa  były zobowiązane 
pokryć część kosztów transportu w wysokości 20 zł / gospodarstwo, dodatkowo każde gospodarstwo otrzymało bezpłatnie 
komplet materiałów dydaktycznych związanej z hodowlą.
https://lgrow.pl/polski-biala-ges-oferujemy-2-tygodniowe-piskleta-dla-przydomowych-zagrod/
https://lgrow.pl/zaproszenie-do-2-edycji-dostawy-polskiej-bialej-gesi-w-regionie-obra-warta/
O naszej akcji w TVP 3 Gorzów Wielkopolski, którego emisja trwała do 26 maja na antenie Lubuskiej telewizji regionalnej. 
Włączyliśmy się w akcję Ministerstwa Rolnictwa I Rozwoju Wsi oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa “Kupuj Świadomie 
– Wspieraj Produkt Polski” 
https://lgrow.pl/kupuj-swiadomie-wspieraj-produkt-polski/
26 maja Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Obra – Warta dostarczyło z Kruszwicy (woj. Kujawsko – Pomorskie) 500 
pisklaków Polskiej Gęsi Białej do 35 gospodarstw na terenie 11 gmin pogranicza lubusko wielkopolskiego.
https://lgrow.pl/gesi-trafily-do-regionu-obra-warta/
https://lgrow.pl/polski-biala-ges-oferujemy-2-tygodniowe-piskleta-dla-przydomowych-zagrod-2-edycja/
Konkurs gęsiarski wspierany nagrodami przez firmę Columbus:    https://lgrow.pl/regulamin-konkursu-polska-ges-biala-w-
regionie-obra-warta/    https://lgrow.pl/konkurs-polska-ges-biala-w-regionie-obra-warta-glosowanie-
internetowe/https://lgrow.pl/konkurs-polska-ges-biala-w-regionie-obra-warta-wyniki-konkursu/

8. Chrośnica, sobota 8 lutego 2020. Na zaproszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Chrośnicy przeprowadziliśmy warsztaty 
serowarskie
https://lgrow.pl/zaprosili-nas-kgw-chrosnica/

Kontynuacja działań z roku 2019, prowadzenie zajęć Kamil Sieratowski (wolontariat rybacki)

9. W ramach działań związanych z covid nasz budynek oddaliśmy w ręce gminy Pszczew z przeznaczeniem dla osób 
przebywających na kwarantannie https://lgrow.pl/biuro-wsparcia-informacyjnego-2020/

10. Certyfikowane #Karpie z Regionu Obra – Warta trafiły 22 grudnia br. do szpitali w #Międzychodzie, #NowymTomyślu i 
#Międzyrzeczu. Tylko w ten sposób możemy podziękować za ciężką pracę personelu medycznego, a pacjentom zapewnić 
smaczne i wyjątkowe potrawy wigilijne.
https://lgrow.pl/certyfikowane-karpie-z-regionu-obra-warta-trafily-do-szpitali-w-miedzychodzie-nowym-tomyslu-i-
miedzyrzeczu/
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2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

Jesteśmy szczególnie dumni z faktu że mogliśmy wesprzeć ratowanie wielu obiektów 
zabytkowych w Regionie Obra – Warta, szczególnie w ramach celów Ochrona zabytkowego 
XVIII-wiecznego  Kościoła Parafialnego p. w. Św. Wawrzyńca w Łomnicy, Ochrona zabytkowego 
Kościoła Parafialnego p. w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Miedzichowie, na rzecz, 
Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego, Ochrona zabytkowego Kościoła 
Parafialnego p. w. Św. Marii Magdaleny w Pszczewie, czy też Ochrona zabytkow

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

1500

60

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 kultura, sztuka, ochrona dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego

Nadzór i kierownictwo nad administrowaniem 
LGR, Bezpłatny wypoczynek dla dzieci i 
młodzieży, Realizacja zadań wspieranych 
środkami pochodzącymi z 1 % podatku PIT za 
rok 2019, Działania związane z rozwojem 
Nadobrząńskiego Klastra Energii Odnawialnej, 
Warsztaty dotyczące produktów regionalnych, 
Realizacja projektów wspieranych przez NIW – 
CRSO Projekt „Rybackie Inicjatywy Lokalne 2020 
oraz Projekt Lokalna Instytucja Otoczenia 
Organizacji Obywatelskich w Regionie Obra – 
Warta. Realizacja zakupów grupowych 
dotyczących instalacji zestawów 
fotowoltaicznych, Realizacja różnorodnych 
inicjatyw dedykowanych rozwojowi 
społeczeństwa obywatelskiego oraz Inne 
aktywności stowarzyszenia.

94.99.Z 57 815,39 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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58 138,30 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 487 743,15 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) 645 236,61 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 611 458,44 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 30 874,37 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 2 903,80 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 okresie sprawozdawczym (w zakresie 
bardzo ograniczonym z uwagi na restrykcję 
COVID 19) udostępniano pomieszczenia 
noclegowe i bazę dydaktyczną na potrzeby 
wypoczynku dzieci i młodzieży. Działalność 
tę należy uznać za marginalną w kontekście 
innych działań Stowarzyszenia, niemniej 
wnoszącą istotny wkład w promocję 
regionu, możliwość poznawania lokalnych 
atrakcji turystycznych oraz dziedzictwa 
historycznego i kulturowego.  Dzięki 
wsparciu NIW – CRSO w roku 
sprawozdawczym w stopniu znaczącym 
podniosło jakość bazy noclegowej poprzez 
prace remontowe i zakup niezbędnego 
wyposażenia. W latach następnych 
działania będą kontynuowane.

94.99.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: 65 576,99 zł

2.4. Z innych źródeł 33 778,17 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 57 815,39 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

1 Akcja Zbieramy Byś Mógł Pomóc Innym - realizacja działaś wspierających pomysły i projekty 
lokalnych społeczności ze środków 1%

57 815,39 zł

1 Zbąszyń.cel.5, Ochrona zabytkowego Kościoła Parafialnego p.w. NMP Wniebowziętej w Zbąszyniu 10 845,00 zł

2 Zbąszyń.cel.2, Realizacja działań na rzecz aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży z gminy 
Zbąszyń

9 401,00 zł

3 Zbąszyń.cel.4, Realizacja działań informacyjno- edukacyjnych na rzecz ochrony zasobów 
przyrodniczych Jeziora Zbąszyńskiego i rzeki Obry

3 354,00 zł

4 Stare Jastrzębsko. Cel 2 - działania prewencyjne na rzecz przeciwdziałania elektrozakażeniom 3 412,00 zł

5 Przyprostynia.cel.1, Realizacja działań na rzecz aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży w 
Przyprostyni

2 761,00 zł

6 Zbąszyń.cel.7, Kultywowanie tradycji muzyki ludowej 1 939,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

487 743,15 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:

60 100,00 zł

5 476,99 zł

0,00 zł

0,00 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 59 397,47 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 19 347,90 zł

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 636 977,76 zł 57 815,39 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

552 060,97 zł 57 815,39 zł

11 526,47 zł 0,00 zł

0,00 zł

19 347,90 zł

0,00 zł

54 042,42 zł 0,00 zł

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

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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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

4 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)

2,21 etatów

9 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

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

45 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)

10 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)

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

8 osób

2 osób

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2021-10-15 9



VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 186 104,55 zł

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

186 104,55 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)  

1 192,98 zł

10 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)

0 osób

w 
tym:

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

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

8 osób

2 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

100 877,89 zł

100 877,89 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 85 226,66 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 186 104,55 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)

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

0,00 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

5 656,66 zł

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

1 Lokalna Instytucja Otoczenia 
Organizacji Obywatelskich w 
Regionie Obra - Warta

Zgodnie z umową:  
PROO1a/1/2019 / Program 
Rozwoju Organizacji 
Obywatelskich na lata 2018-
2030

Narodowy Instytut Wolności - 
Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego z siedzibą w 
Warszawie (00-124) przy al. Jana 
Pawła II 12

202 593,15 zł

2 Rybackie Inicjatywy Lokalne 
2020

Zgodnie z umową 11/I/2020 / 
Program Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich na lata 2014-
2020 r.

Narodowy Instytut Wolności - 
Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego z siedzibą w 
Warszawie (00-124) przy al. Jana 
Pawła II 12

225 150,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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) 

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)

Nie dotyczy

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

organizacji

Bernard  Dorożała, Kamil Seratowski Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

3 Obywatele- wyjdźmy z 
cienia! Upowszechniamy 
wiedzę o społeczeństwie 
obywatelskim! Rehabilitacja- 
reaktywacja

Określony w umowie 
PROO/1a/46/2020 / część 
zadania zlecona przez Kółko 
Rolnicze Wsi Marcinowice (z 
uwagi na COVID - 19 wsparcie 
realizacyjne)

Narodowy Instytut Wolności - 
Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego z siedzibą w 
Warszawie (00-124) przy al. Jana 
Pawła II 12

60 000,00 zł

2021-10-15

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2021-10-15 12


