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• 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 2020-09-28

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     PODKARPACKIE

Gmina STALOWA WOLA

Powiat STALOWOWOLSKI

Ulica KLASZTORNA Nr domu 27 Nr lokalu 

Miejscowość STALOWA WOLA Kod pocztowy 37-464 Poczta STALOWA WOLA Nr telefonu 

Nr faksu E-mail pokojidobro@poczta.onet.pl Strona www www.pokojidobro.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2005-02-17

2005-04-05

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 18002718900000 6. Numer KRS 0000229275

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

Stanisław Cisek Prezes Zarządu TAK

Dariusz Lachowicz Członek Zarządu TAK

Agnieszka Pyć-Kaplita 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

Teresa Figat Przewodniczący RN TAK

Mirosław Ptak Członek RN TAK

Lesław Żydzik Członek RN TAK

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ KLASZTORU BRACI MNIEJSZYCH KAPUCYNÓW W STALOWEJ WOLI 
- ROZWADOWIE - POKÓJ I DOBRO
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. Działania na rzecz  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
2. Prowadzenie działalności charytatywnej
3. Przeciwdziałanie patologiom społecznym
4. Działania wspierające na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania
5. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
6. Działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnej
7. Działania wspomagające pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom w 
trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
8. Działania wspomagające rozwój krajoznawstwa, oraz wypoczynku dzieci 
i młodzieży
9. Działalność na rzecz mniejszości narodowych
10. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
11. Działania na rzecz promocji, zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób 
pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
12. Działania na rzecz  upowszechniania i ochrony wolności i praw 
człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagających 
rozwój demokracji.
13. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 
współpracy między społeczeństwami

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1. Pozyskiwanie środków materialnych i finansowych w tym z Unii 
Europejskiej, na realizację celów statutowych Stowarzyszenia. 
2. Pozyskiwanie środków na remont Zespołu Klasztornego Braci 
Mniejszych Kapucynów w Stalowej Woli – Rozwadowie – wpisanego do 
rejestru zabytków, 
3. Finansowanie punktów wydawania posiłków osobom potrzebującym, 
4. Finansowanie punktów wydania środków czystości dla osób 
bezdomnych i biednych,
5. Organizowanie pomocy stałej i doraźnej poprzez przekazywanie darów 
materialnych w tym żywności, środków czystości, lekarstw itp
6. Organizowanie pomocy finansowej dla osób nie będących w stanie 
pokryć kosztów swojego utrzymania, Organizowanie szkoleń i spotkań 
zapobiegających patologiom społecznym, 
7. Organizowanie wyjazdów edukacyjnych i krajoznawczych dla dzieci i 
młodzieży, 
8. Organizowanie kursów, zajęć i warsztatów dla dzieci i młodzieży,
9. Prowadzenie świetlic dla dzieci i młodzieży.
10. Prowadzenie różnych form materialnego i terapeutycznego wspierania 
i aktywizacji osób wykluczonych społecznie oraz ich rodzinom. 
11. Organizowanie zajęć dodatkowych i poza lekcyjnych dla dzieci i 
młodzieży
12. Prowadzenie różnych form pomocy pedagogicznej i psychologicznej 
dla osób dorosłych, młodzieży i dzieci
13. Prowadzenie zajęć i aktywizacja osób starszych
14. Organizację Pikników Charytatywnych

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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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

1

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

W 2019 r. Stowarzyszenie:
• prowadziło placówkę wsparcia dziennego – świetlice opiekuńczą -  dla dzieci i młodzieży z rodzin wieloproblemowych na os. 
Rozwadów. Na powyższe pozyskano dotacja z Gminy Stalowa Wola. 
• zorganizowało zajęcia sportowe na sztucznej ściance wspinaczkowej /zajęcia otwarte dla wszystkich, sekcja wspinaczkowa/. 
Zajęcia prowadzone były głównie w ramach wolontariatu , a część sfinansowano ze środków własnych Stowarzyszenia oraz 
dopłat uczestników. 
• zorganizowało spotkania aktywizacyjne i integracyjne dla osób starszych. Zajęcia były dofinansowane z Gminy,  środków 
Stowarzyszenia.
• zorganizowało zajęcia podczas ferii i wakacji dla dzieci i młodzieży pozostającej w mieście. Pozyskano dotacje z Gminy Stalowa 
Wola.
•  w ramach działalności odpłatnej zorganizowano kolonie w Gietrzwałdzie  i zimowisko w Myczkowcach. Dofinansowano wyjazd 
dzieciom uczęszczającym na  świetlice.
• zorganizowało: 
o warsztaty muzyczne dla dzieci / Schola Franusie/ ,
o zwiedzanie krypt z przewodnikiem. 
        Pozyskano na to dotacje z Gminy Stalowa Wola.
• sfinansowało dla Parafialnego Klubu Sportowego SAN zakup wody,
• sfinansowało  dla niepełnosprawnego Krzysia Garbacza – wózek inwalidzki i okulary,
• współorganizowało  XIX Piknik Charytatywny , a z pozyskanych środków:
o dofinansowano wypoczynek dzieci i młodzieży gromadzącej się przy Klasztorze,
o zabezpieczono fundusze na remont organów w Klasztorze który odbył się w 06.2020.
• dokończono remont w świetlicy muzycznej, zakupiono podesty dla chóru,
• częściowo dofinansowano zakup biletów lotniczych na światowe dni młodzieży delegowanej ze Stalowej Woli w celu promocji 
kultury polskiej, kultury regionu lasowickiego oraz promocji miasta,
• pomagano osobom dla bezdomnym, zakupiono: lekarstwa, ubrania, plecaki, karimaty, śpiwory
• zakupiono dla Szkoły Społecznej: laptop, wzmacniacz.
Sporządzono w ramach wolontariatu ok. dwustu deklaracji podatkowych - głównie emerytów i rencistów

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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Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 przeciwdziałanie uzależnieniom i 
patologiom społecznym

Prowadzenie placówki wsparcia dziennego 
"Świetlicy Promyczek" dla dzieci z rodzin 
wieloproblemowych z Gminy Stalowa Wola 
mieszkających głównie na osiedlu Rozwadów, 
Piaski, Charzewice. W 2019 ze świetlicy 
korzystało 65 dzieci. Zajęcia odbywały się od 
poniedziałku do piątku w godz. 16-19 z 
wyjątkiem dni wolnych od zajęć szkolnych.
Działania merytoryczne w świetlicy podzielone 
były na 5 obszarów z  przypisaniem do 
poszczególnych dni tygodnia. Obywały się :
1.Zajęcia muzyczne, czytelnicze- w poniedziałki,
2.Zajęcia plastyczne - we wtorki,
3.Zajęcia kulinarne - w środy,
4.Zajęcia sportowe - w czwartki
5.Zajęcia podsumowujące temat tygodnia - w 
piątki,
6. Zajęcia z ROBOTYKI.

88.91.z 745,20 zł

2
działalność na rzecz dzieci i 
młodzieży, w tym wypoczynek dzieci 
i młodzieży

„I nikomu dziś nie potrzebna jest cywilizacja no 
bo każdy przecież jest na wakacjach” pod takim 
hasłem organizowane był półkolonie dla dzieci i 
młodzieży pozostających w okresie wakacji w 
mieście. 
Dzieci i młodzież w trakcie wypoczynku mieli 
możliwość poznania aktywnych form spędzania 
wolnego wakacyjnego czasu z inspiracją w 
postaci motywu przewodniego każdego turnusu, 
jak również poznać formy spędzania czasu bez 
tytułowej „cywilizacji”. Półkolonie odbywały się 
od 1.07.2019 roku do 7.09.2019 r. w podziale na 
trzy dwutygodniowe turnusy. Pierwszy turnus 
rozpoczął się 1 lipca zakończył się 12 lipca 2019 r. 
wzięło w nim udział 30 dzieci pod opieka dwóch 
wychowawców, kierownika i dwóch 
wolontariuszy. Drugi turnus trwał od 15 lipca do 
26 lipca 2019 r. również wzięło w nim udział 30 
dzieci pod opieka dwóch wychowawców, 
kierownika i dwóch wolontariuszy. Trzeci turnus 
trwał od 29 lipca do 9 sierpnia również wzięło w 
nim udział 30 dzieci pod opieka dwóch 
wychowawców, kierownika i dwóch 
wolontariuszy. Zajęcia  odbywały się od 
poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 -14.00.
Każdy turnus posiadał motyw przewodni: I 
turnus – Indianie, II turnus – Podróż z 
Tuwimem”, III turnus – Akademia Pana Kleksa. 
Na zakończenie  wakacji w formie pikniku 
rodzinnego odbyła się impreza rodzinna  
obfitująca w konkursy, działania artystyczne min. 
malowanie twarzy, tworzenie figurek 
balonowych, gry i zabawy.

94.99.z 0,00 zł
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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. 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

3 działalność na rzecz osób w wieku 
emerytalnym

Zorganizowanie zajęć dla osób powyżej 60 roku 
życia zamieszkałych w Stalowej Woli
Seniorzy poszerzyli swoją wiedzę w różnych 
dziedzinach na spotkaniach tematycznych. 
Rozwinęli swoje talenty i umiejętności w zakresie 
Florystyki.
Zadbali o swoją aktywność fizyczną  poprzez 
zabiegi rehabilitacyjne..
Zwiedzili Trójmiasto, Hel, Szymbark i odbyli rejs 
pięknymi kanałami Elbląskimi. 
Poszerzyli swoją wiedzę w posługiwaniu się 
smartfonami.
 A wszystkie działania miały pozytywny wpływ na 
integrację osób biorących udział w projekcie, a 
także na środowisko seniorów.
W wolontariacie były prowadzone zajęcia z 
nowych technologii i koordynacja projektu.
Realizacja zadania w pełni przyczyniła się do 
aktywizacji seniorów. Pozyskaną wiedzę i 
umiejętności seniorzy wykorzystują w 
codziennym życiu.
Zostały przeprowadzone:
1. Warsztaty florystyczne (ogółem 6 zajęć) – 
udział po 16 osób
2. Zwiedzanie zasobów dziedzictwa narodowego 
podczas wycieczki (udział wzięło 48 osób)
3. Spotkania tematyczne. Ogółem 5 wykładów, w 
każdym brało udział od 34-36 osób
4. Zabiegi rehabilitacyjne połączone z wykładami 
o zdrowiu. Udział wzięło 35 osób, każda po 4 
zabiegi.
5. Indywidualne konsultacje na temat nowych 
technologii. 10 spotkań, w każdym udział wzięło 
od 8 do 10 osób.

94.99.z 11 433,00 zł
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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

Zorganizowanie wyjazdu na Światowe Dni 
Młodzieży dla 20 osób  w dniach 13.01.2019
-28.01.2019. Podczas wyprawy młodzi 
ludzie godnie reprezentowali Polskę i 
Stalowa Wolę, poprzez prezentowanie barw 
narodowych i lokalnych, promocję nazwy i 
herbu Stalowej Woli oraz prezentowanie 
rodzimej kultury. Działania te były 
realizowane zarówno podczas wypraw 
turystyczno-krajoznawczych do miejsc 
historycznych, miejsc kultu religijnego, 
podczas prezentacji kulturowych na lokalnie 
zorganizowanych eventach w Colon, w 
Panama City, a także podczas codziennych 
tras ulicami miast, czy w środkach 
komunikacji publicznej oraz podczas 
spotkań w wąskim gronie rodzinnym i 
sąsiedzkim u gospodarzy, u których 
młodzież była zakwaterowana. Każdy z 
gospodarzy, zarówno w Colon jak i w 
Panama City otrzymał pakiet prezentowy 
ukazujący dorobek kultury polskiej, perełki 
natury i architektury wraz z kontekstem 
historycznym dotyczącym Polski oraz naszej 
małej ojczyzny Stalowej Woli.

94.99.z 0,00 zł
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2 wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej

Zorganizowanie cyklicznych zajęć 
sportowych dla osób zainteresowanych 
wspinaczką.
Zajęcia zamknięte - sekcja wspinaczkowa – 
dla osób z ambicjami sportowymi.  Max 
uczestniczyło 12 osób. Treningi opracowane 
były przez instruktora. Zajęcia miały 
charakter rozwojowy i były dopasowane do 
wieku, poziomu startowego oraz postępów 
uczestników.
Kursanci reprezentowali Nasze Miasto na 
zawodach wspinaczkowych w Rzeszowie, 
Krakowie.  
Ofertę  naszą adresowaliśmy do 
mieszkańców Stalowej Woli a przede 
wszystkim do dzieci i młodzieży ze szkół 
podstawowych, ponadpodstawowych, 
studentów . Beneficjentami prowadzonych 
przez nas zajęć byli młodzi ludzie, którzy nie 
znaleźli jeszcze pomysłu na aktywne 
spędzanie wolnego czasu oraz tacy, którym 
ścianka wspinaczkowa i wspinaczka 
skałkowa są sposobem na życie.
Celem głównym było zapoznanie ze 
wspinaczką, stworzenie warunków dla 
zwiększenia aktywności ruchowej dzieci i 
młodzieży, kształtowania postaw zdrowej 
rywalizacji, osiągnięcia harmonijnego 
rozwoju psychofizycznego poprzez 
pokonywanie własnych ograniczeń 
fizycznych i psychicznych, podniesienia 
poczucia własnej wartości oraz w pewnym 
stopniu zapobieganie wadom narządu 
ruchu i postawy.

85.51.z 0,00 zł

3
działalność na rzecz dzieci i 
młodzieży, w tym wypoczynek 
dzieci i młodzieży

Zorganizowania zimowiska w Myczkowcach 
dla 34 osób w dniach 16.02.2019-
20.02.2019. Dzieci i młodzież wraz z trzema 
wychowawcami wypoczynku odwiedzili 
górskie regiony województwa 
podkarpackiego min. Przemyśl, Sanok, 
Ustrzyki Dolne oraz Myczkowce. W 
wypoczynku wzięły udział dzieci w wieku od 
1 do 8 klasy szkoły podstawowej. Ten 
wspólnie spędzony czas miał na celu 
zainspirować je do aktywnego spędzania 
wolnego czasu w oparciu o działania 
kulturalne tj. odwiedzenie Muzeum 
Dzwonów i Fajek oraz Zamku w Przemyślu, 
Ogrodu Biblijnego, Centrum Kultury 
Ekumenicznej, Centrum Promocji Obszarów 
2000. Zwiedzanie zapory w Solinie jak 
również Skansenu w Sanoku, które to 
połączone było z zajęciami edukacyjnymi z 
dawnych czasów- kaligrafią. Zwiedzanie 
odbywało się w ciekawej formie ponieważ 
dzieci i młodzież wraz z opiekunami 
przemieszczali się na specjalnie 
przygotowanych bryczkach.

94.99.z 0,00 zł

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

Druk: NIW-CRSO 7



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) 363 123,65 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 261 458,46 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 100 000,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 1 665,19 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 70 921,44 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

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 80 674,00 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 109 863,02 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

109 863,02 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
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2.4. Z innych źródeł

101 665,19 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 148 206,39 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 42 374,18 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: 311 746,01 zł 42 374,18 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

219 182,49 zł 42 374,18 zł

91 780,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

783,52 zł

0,00 zł 0,00 zł

1 Aktywizacja i integracja osób starszych, pomoc osobą chorym 15 253,00 zł

2 Działania na rzecz dzieci i  młodzieży, edukacji i sportu 14 297,96 zł

3 Wspierające społeczność lokalną 12 823,22 zł

1 Aktywizacja i integracja osób starszych 11 433,00 zł

2 Pomoc do Krzysia G. 3 820,00 zł

3 Zajęcia na ściance wspinaczkowej 3 254,90 zł

0,00 zł

w 
tym:

700,00 zł

21 772,33 zł

18 052,45 zł

22 346,66 zł

0,00 zł

8 050,00 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 42 275,97 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 8 220,00 zł

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

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)

0 osób

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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1.2. 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)

0,00 etatów

22 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

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

0 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)

150 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

15 osób

135 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 80 125,06 zł

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

80 125,06 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)  

715,95 zł

0 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

0 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0,00 zł

0,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 80 125,06 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 19 014,36 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 61 110,70 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)

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

1 Prowadzenie placówki 
wsparcia dziennego dla 
dzieci i młodzieży z rodzin 
wieloproblemowych na os. 
Rozwadów

Zapewnienie dzieciom i 
młodzieży opieki w godzinach 
popołudniowych oraz aktywne 
wykorzystanie przez nich czasu 
wolnego w atrakcyjny sposób.

Gmina Stalowa Wola 56 700,00 zł

2 Wspierania działań na rzecz 
seniorów

Aktywne i ciekawe spędzenie 
czasu wolnego osób starszych

Gmina Stalowa Wola 11 000,00 zł

3 Wzbogacenie oferty 
kulturalnej dla mieszkańców 
Stalowej Woli

Organizacja zwiedzania krypt i 
lekcji historycznych, warsztatów 
muzycznych

Gmina Stalowa Wola 13 063,02 zł

4 I nikomu dziś nie potrzebna 
cywilizacja no bo każdy 
przecież jest na wakacjach

Zorganizowanie czasu wolnego 
dla dzieci pozostające podczas 
wakacji w mieście

Gmina Stalowa Wola 25 000,00 zł

5 Przystanek Rozwadów Zorganizowanie czasu wolnego 
podczas ferii dla dzieci z 
Rozwadowa

Gmina Stalowa Wola 2 500,00 zł

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

5 500,00 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 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)

6 Aktywne ferie z kulturą w tle Zorganizowanie wypoczynku 
wraz z intensywnym 
zwiedzaniem 
południowowschodniej Polski

Gmina Stalowa Wola 1 600,00 zł

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 Gmina Stalowa Wola 1

2 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie 1

3 Przedst.PPIS Stalowa Wola 3

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota
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Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Stanisław Cisek
Dariusz Lachowicz
Agnieszka Pyć-Kaplita

Data wypełnienia sprawozdania 2020-09-28
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