
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2021

• 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 2022-10-17

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 781377560

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

2009-08-07

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 Dorozała Prezes TAK

Kamil Sieratowski Skarbnik TAK

Jerzy Bielak Sekretarz TAK

Kazimierz Kowalczyk Członek Zarządu TAK

Marcin Pacia Członek Zarządu TAK

Jan Antosiak Członek Zarządu TAK

Stanisław Wittchen Członek Zarządu TAK

Jan Drobnik Członek Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

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 paragrafach 6 - 8 Statutu Stowarzyszenia - dokument 
zamieszczony na stronie internetowej stowarzyszenia www.lgrow.pl - 
https://lgrow.pl/wp-content/uploads/2016/02/Statut-LGR.pdf
Zakres realizacyjny był realizowany w 12 miesięcznym okresie działalności: 
1/01/2021 r. – 31/12/2021 r. Zadana były realizowane w oparciu o 
uprawnienia statutowe Władz Stowarzyszenia – Zarządu i Komisji 
Rewizyjnej.  Sprawozdania w/w organów zostały zatwierdzone przez 
Walne Zebranie Członków w dniu 28 września 2022 r.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Określone w paragrafach 6 - 8 Statutu Stowarzyszenia - dokument 
zamieszczony na stronie internetowej stowarzyszenia www.lgrow.pl - 
https://lgrow.pl/wp-content/uploads/2016/02/Statut-LGR.pdf
Zakres realizacyjny był realizowany w 12 miesięcznym okresie działalności: 
1/01/2021 r. – 31/12/2021 r. Zadana były realizowane w oparciu o 
uprawnienia statutowe Władz Stowarzyszenia – Zarządu i Komisji 
Rewizyjnej.  Sprawozdania w/w organów zostały zatwierdzone przez 
Walne Zebranie Członków w dniu 28 września 2022 r.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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Zadania realizowane w okresie 1/01 – 31/12/2021 r.
Pozyskanie środków zewnętrznych (opracowanie we własnym zakresie) dla projektów, w tym szczególnie:

1. Zakończenie realizacji projektu Lokalna Instytucja Otoczenia Organizacji Obywatelskich w Regionie Obra – Warta, 700 tys. zł, 
okres realizacji lata 2019-2021 (tym 246 600,00 zł). W okresie sprawozdawczym wsparto 50 organizacji obywatelskich w 
zakresie prowadzenie księgowości, wypłaciliśmy 84 stypendia na kwotę 8400,00 zł, wsparliśmy 11 bezpłatnych turnusów 
młodzieżowych, oraz 11 szkoleń tematycznych, kontynuowaliśmy doposażania schroniska młodzieżowego w Pszczewie, 
zwiększyliśmy ilość miejsc noclegowych do 30. Sprawozdanie projektowe zostało zatwierdzone w roku bieżącym, baza lokalowa 
w uzgodnieniu z Panem Wójtem Józefem Piotrowskim od lutego wspiera stale obecnych Uchodźców z Ukrainy.

2. Realizacja zadań wspieranych środkami pochodzącymi z 1 % podatku PIT za rok 2020 – kwotą 63 876,10 zł. W tym 5 dostaw 
w akcji #BłękitneKrwiodawstwo, polegającej na bezpłatnym przekazaniu ryb pochodzących z Regionu Obra – Warta 
(gospodarstwa rybackie z terenu 11 gmin pogranicza lubusko – wielkopolskiego tj. Bledzew, Międzyrzecz, Pszczew, Przytoczna, 
Trzciel – woj. lubuskie; Chrzypsko Wielkie, Kwilcz, Miedzichowo, Międzychód, Sieraków, Zbąszyń – woj. Wielkopolskie) - 
https://lgrow.pl/20-grudnia-2021-5-dostawa-w-ramach-akcji-blekitnekrwiodawstwo-w-regionie-obra-warta/ 
3. Działania wspierające inicjatywy społeczne na terenie województwa lubuskiego, w tym „Wyrwani ze szponów pandemii…nie 
zostawia się przyjaciół w biedzie, a ludzi w potrzebie!” oraz Czy musimy stąd wyjeżdżać...depopulacja małych społeczności 
lokalnych na Ziemi Lubuskiej i jej konsekwencje w biografiach młodzieży na rzecz Stowarzyszenia Matecznik Pomocniczości i 
Dobroci.
4. Działania na rzecz przygotowania do nowej perspektywy UE oraz wsparcie Technikum Rybackiego w Sierakowie. W 
październiku gościliśmy Pana Jerzego Czyżaka – Naczelnika Departamentu Rybołówstwa Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
Panią Jolancie Pęgowską– Prezesa RLGD z „Ikrą” z siedzibą w Parzęczewie i Pana Jakuba Roszuka – Prezesa RLGD 
“Opolszczyzna” z siedzibą w Opolu. Spotkanie realizowaliśmy  z udziałem rybaków i władz samorządowych https://lgrow.pl/7-
pazdziernika-za-nami-spotkania-rybackie-w-sierakowie/ 
5. Wsparliśmy starania mieszkańców sołectwa Rańsko, przy pomocy Stowarzyszenia Kalsko XXI, Stowarzyszenia Właścicieli 
Domków Letniskowych Głębokie, Gminy Pszczew, udało się ocalić Krzyż przydrożny, stanowiący o tożsamości mieszkańców 
sołectwa i gminy Pszczew. Zgodnie z intencją osób zaangażowanych w jego odrestaurowanie Krzyż ma również upamiętniać 
dzień 10 marca 2020 roku, kiedy to rozpoczęły się prawdziwe i skuteczne działania związane z ochroną rzeki Obry i przyległych 
jezior https://lgrow.pl/kolejne-dzialania-partnerstwa-na-rzecz-wody-zawiazanego-w-regionie-obra-warta/.
 

Działania związane z rozwojem Nadobrząńskiego Klastra Energii Odnawialnej  
Działania informacyjno – promocyjne i organizacyjne: http://nkeo.pl/2022/04/spotkanie-klastra-w-pszczewie-29-07-2021-r/, 

http://nkeo.pl/2022/04/1-pazdziernika-2021-r-uzgodnienia-projektowe-nadobrzanskiego-klastra-energii-odnawialnej/, 

W Jasieniu powstała również pierwsza w ramach porozumienia instalacja PV (2MW / 7 mln zl, AWEK Sp.z o.o.)  
http://nkeo.pl/2022/04/22-czerwca-2021-roku-oddano-do-uzytku-pierwsza-farme-fotowoltaiczna-na-terenie-
nadobrzanskiego-klastra-energii-odnawialnej/ 

W roku bieżącym będziemy wspierać powstanie Nadwarciańskiego Klastra Energii Odnawialnej. 
Działania na rzec Lokalnych Partnerstw Wody Uczestnictwa w spotkaniach tematycznych na terenie województwa lubuskiego 
https://lgrow.pl/lokalne-partnerstwa-wody-spotkanie-17-11-2021-r-w-pszczewie/  oraz jako wykładowcy (Kamil Sieratowski) 
wsparliśmy Pana Profesora Jacka Kurzępę.  
Warsztaty dotyczące produktów regionalnych 
4, 4 godzinnych warsztatów, 90 uczestników. Tematyka, Gęsiarstwo Serowarstwo i Wędliniarstwo – prowadzący Kamil 
Sieratowski. Przykładowe relacje:
https://lgrow.pl/warsztaty-gesiarskie-w-nowym-dworze-gm-zbaszyn-za-nami/

https://lgrow.pl/4-lipca-2021-warsztaty-serowarskie-w-lomnicy/

https://lgrow.pl/warsztaty-serowarskie-w-brojcach/

https://lgrow.pl/produkcja-serow-wraca-do-miedzyrzecza/ 
 
Inne aktywności stowarzyszenia Praca w Radzie Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego.
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

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

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

2000

61

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

Kierunki działań zostały zdefiniowane i 
określone w komunikacie: 
https://lgrow.pl/zbieramy-bys-mogl-pomoc-
innym-edycja-2021/.  Środki zostały kierowane 
zgodnie z otrzymanymi dyspozycjami oraz 
uzgodnieniami.
Zakres realizacyjny był realizowany w 12 
miesięcznym okresie działalności: 1/01/2021 r. – 
31/12/2021 r. Zadana były realizowane w 
oparciu o uprawnienia statutowe Władz 
Stowarzyszenia – Zarządu i Komisji Rewizyjnej.  
Sprawozdania w/w organów zostały 
zatwierdzone przez Walne Zebranie Członków w 
dniu 28 września 2022 r.

94.99.Z 63 876,10 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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64 354,80 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 400 276,07 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) 533 706,64 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 529 445,41 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 1 740,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 2 521,23 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

Działalność o charakterze marginalnym w 
zakresie udostępnienia sal i pomieszczeń 
będących w dyspozycji Stowarzyszenia - ul. 
Strażacka 1, 66-330 Pszczew. Schronisko 
jest dzierżawione od Gminy Pszczew.

Zakres realizacyjny był realizowany w 12 
miesięcznym okresie działalności: 
1/01/2021 r. – 31/12/2021 r. Zadana były 
realizowane w oparciu o uprawnienia 
statutowe Władz Stowarzyszenia – Zarządu 
i Komisji Rewizyjnej.  Sprawozdania w/w 
organów zostały zatwierdzone przez Walne 
Zebranie Członków w dniu 28 września 
2022 r.

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: 64 814,54 zł

2.4. Z innych źródeł 4 261,23 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 63 876,10 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
w okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 479 514,12 zł 63 876,10 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

477 774,12 zł 63 876,10 zł

1 740,00 zł 0,00 zł

1 Kierunki działań zostały zdefiniowane https://lgrow.pl/zbieramy-bys-mogl-pomoc-innym-edycja-
2021/. Środki zostały kierowane zgodnie z otrzymanymi dyspozycjami oraz uzgodnieniami.

63 876,10 zł

1 Kierunki działań i cele  zostały zdefiniowane https://lgrow.pl/zbieramy-bys-mogl-pomoc-innym-
edycja-2021/. Środki zostały kierowane zgodnie z otrzymanymi dyspozycjami oraz uzgodnieniami.

63 876,10 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

400 276,07 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:

59 400,00 zł

375,00 zł

5 039,54 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 51 671,29 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

0,00 zł

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

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

3 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)

1,72 etatów

12 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)

11 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

11 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 220 502,75 zł

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

220 502,75 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)  

1 312,51 zł

8 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)

6 osób

w 
tym:

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

6 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

5 osób

3 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

87 614,13 zł

87 614,13 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 132 888,62 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 220 502,75 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

15 000,00 zł

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

1 Lokalna Instytucja Otoczenia 
Organizacji Obywatelskich w 
Regionie Obra - Warta,  
Wsparcie Techniczne 
„Wyrwani ze szponów 
pandemii…nie zostawia się 
przyjaciół w biedzie, a ludzi 
w potrzebie!”  oraz Czy 
musimy stąd 
wyjeżdżać...depopulacja 
małych społeczności 
lokalnych na Ziemi Lubuskiej 
i jej konsekwencje w 
biografiach młodzieży.

Zdefiniowane w zawartych 
porozumieniach.

Narodowy Instytut Wolności - 
Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego, Fundacja Rozwoju 
Systemu Edukacji (dla Matecznik 
Pomocniczości i Dobroci)

400 276,07 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)

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

organizacji

Kamil Sieratowski 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

1 Państwowa Inspekcja Pracy 1

2022-10-17
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