Sygnatura sprawozdania (wypełnia MPiPS)

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

za rok 2011

9 Formularz należy wypełnić w języku polskim, drukowanymi literami;
9 Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
9 We wszystkich pytaniach, w których istnieje możliwość wyboru odpowiedzi, należy zaznaczyć właściwe odpowiedzi znakiem
X;
9 We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (‐);

Miejsce na notatki MPiPS

Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego
1. Nazwa organizacji

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ SŁOŃSKA „UNITIS VIRIBUS”

2. Adres siedziby i dane
kontaktowe

Kraj

Gmina SŁOŃSK

POLSKA

Województwo LUBUSKIE

Powiat SULĘCIŃSKI

Ulica PUSZKINA

Nr domu 44

Nr lokalu

Miejscowość SŁOŃSK

Kod pocztowy 66-436

Poczta SŁOŃSK

Nr telefonu 95 757 24 45

Nr faxu 95 757 24 45

E-mail tps@tps-unitisviribus.org,pl

Strona www

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji
pożytku publicznego
5. Numer REGON

www.tps‐unitisviribus.org.pl

29.11.2001
30.03.2005

211227660

6. Numer KRS

0000064101

IZABELLA RENATA ENGEL - PREZES
7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji
pełnionej przez poszczególnych członków organu
zarządzającego)

DARIUSZ CZARNY – ZASTĘPCA PREZESA
ANNA OLGA ŁYCZKOWSKA ELIZA BANASIK - SKARBNIK
HENRYK RADOWSKI - CZŁONEK
PAWEŁ MARIAN KISIELEWSKI

8. Skład organu kontroli lub nadzoru
organizacji

TOMASZ MUSIAŁ

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

ZYGMUNT BAŚ

9. Cele statutowe organizacji
(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz ratowania i
zachowania regionalnego dziedzictwa kulturowego
i przyrodniczego ze szczególnym uwzględnieniem Słońska i
okolic.
2. Przyczynianie się do podniesienia świadomości historycznej,
kulturowej i ekologicznej społeczności lokalnej.
3. Kształtowanie postawy otwartości na innych ludzi, ich obyczaje i
kulturę.
4. Inspirowanie mieszkańców do twórczych działań na rzecz
środowiska lokalnego i wspomaganie rozwoju wspólnot i
społeczności lokalnych.
5. Wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju
przedsiębiorczości.
6. Budzenie szacunku dla osiągnięć innych i dumy z własnych
dokonań.
7. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie
kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
8. Integracja społeczności lokalnej wokół kultywowanych w
Towarzystwie wyżej wymienionych wartości.
Towarzystwo realizuje swoje cele między innymi poprzez:
1. Powołanie muzeum regionalnego i pieczę nad
działalnością muzeum martyrologii.
2. Organizowanie i uczestnictwo w regionalnych
imprezach kulturalnych.
3. Promowanie rozwoju turystyki na terenie gminy.
4. Działalność wydawniczą.
5. Wspieranie zgodnych ze statutem poczynań członków
Towarzystwa.
6. Przeciwdziałanie inicjatywom, zjawiskom i
zachowaniom zagrażającym walorom przyrodniczym,
kulturowym i krajobrazowym regionu.
7. Angażowanie do realizacji własnych przedsięwzięć
przedstawicieli różnych organizacji i środowisk, w tym:
młodzież, osoby niepełnosprawne i ludzi uzależnionych.
8. Gromadzenie informacji o regionie.
9. Aktywne uczestnictwo w tworzeniu i realizacji
miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego.
10. Promocję i organizację wolontariatu
11. Prowadzenie pozostałych form edukacji

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

.

11. Najważniejsze sfery działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod względem
wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności pożytku
publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z
2010 r. Nr 234, poz. 1536), zaczynając od najważniejszej)

1. EKOLOGIA, OCHRONA ZWIERZĄT ORAZ
DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO
2. TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO
3. KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I
DZIEDZICTWA NARODOWEGO

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1.Opis działalności pożytku publicznego

Zgodnie z uchwałą programową Towarzystwo wypełniało swoje cele statutowe przez
organizację następujących projektów:
1. Rzeczpospolita Ptasia:
- X Zlot Obywateli Rzeczpospolitej Ptasiej
- Konkurs plastyczny nt. Remiz nadwodny budowniczy
- IX Rajd pieszo-rowerowy „Szlakiem bocianów”
- wydanie kalendarza RP
-prowadzenie „zielonych punktów”
2.„Zapomniane bogactwo Kresów Wschodnich” – kontynuacja projektu z ub. roku. Tegoroczne
działania dotyczyły zorganizowania warsztatów plastycznych w celu zilustrowania wspomnień
kresowiaków oraz wydania broszury ze wspomnieniami pierwszych mieszkańców Słońska.
Zorganizowana została również 26.06 impreza rodzinna pod hasłem od joannitów do
kresowiaków, która połączyła dotychczasową Maurycjadę z Dniem Kresowiaka. Poza
występami zespołów kresowych odbyły się m.in. konkurs wiedzy o Kresach, wystawa
powarsztatowa, warsztaty plastyczne oraz wystawa pamiątek z Kresów.
3.Prowadzenie Wystawy Pamiątek Regionalnych. Wystawę w minionym roku odwiedziło ponad
25 wycieczek i osób indywidualnych w łącznej liczbie ponad 1200 osób. Wystawę otwierali
członkowie zarządu TPS, jeśli wycieczki były wcześniej zgłoszone. W czasie wakacji dzięki
zaangażowaniu wolontariusza z Niemiec, Paula Venussa, którego babcia mieszkała w
Sonnenburgu, mamy przetłumaczone podpisy eksponatów na j. niemiecki. Otrzymaliśmy
kolejne eksponaty od mieszkańców Słońska, zakupiony został nowy regał na pamiątki
kresowiaków.

1. Opis głównych
działań podjętych
przez organizację

4. Kontynuowaliśmy też współpracę w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i
pielęgnowania pamięci o Sonnenburgu ze stowarzyszeniem Oststernberger Heimatkreis e.V., w
ramach którego organizują swoje spotkania dawni mieszkańcy Słońska. Grupa ok. 30 osób z
rodzinami wzięła udział w Maurycjadzie połączonej z Dniem Kresowiaka. Ponadto TPS Unitis
Viribus nabył od p. Ernsta Schillinga prawa do tłumaczenia i wydania książki pt. „Westminster
Ziemi Lubuskiej”. Na spotkaniu w Wulkow nawiązaliśmy współpracę z nowym niemieckim
stowarzyszeniem Ökospeicher e.V.
We wrześniu wzięliśmy udział w organizacji koncertu dobroczynnego na rzecz wspierania
konserwacji organów w słońskim kościele. Przygotowaliśmy i prowadziliśmy stoisko z kawą i
ciastem oraz otworzyliśmy Wystawę Pamiątek Regionalnych.
5. Działania promocyjne dotyczyły przede wszystkim Rzeczpospolitej Ptasiej. W lutym
wzięliśmy udział w warsztatach branży turystycznej w Berlinie i Poznaniu. W marcu, na
międzynarodowym spotkaniu sieci EDEN na Malcie prezentowaliśmy produkt turystyczny
„Rzeczpospolita Ptasia w Ujściu Warty. Podczas konferencji w Kampinoskim Parku Narodowym
przedstawiliśmy nasze w działania w sąsiedztwie parku narodowego w prezentacji
pt.:„Rzeczpospolita Ptasia w Ujściu Warty – turystyka na obszarach chronionych”. Na
konferencji w Collegium Polonicum Słubicach pt. „Moje? Twoje? Nasze? Polsko-niemieckie
dziedzictwo kulturowe a społeczeństwo obywatelskie w dzisiejszej Polsce – doświadczenia,
trendy, szanse, prezentowaliśmy Działania TPS na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego
skierowane do społeczności Słońska, dawnych mieszkańców i joannitów.
Delegacja TPS wzięła udział w Forum Inicjatyw Obywatelskich w Warszawie, w trakcie którego,
na Pikniku Organizacji Pozarządowych w przy stoisku TPS nastąpiło spotkanie naszej delegacji
z Prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej i Jego małżonką. Ponadto promowaliśmy nasze
działania na Święcie Krowy w PN Ujście Warty, Targach Turystycznych TOUR SALON w
Poznaniu, Targach Zdrowia i Urody w Gorzowie Wlkp. i na jarmarku adwentowym w Wulkow
(Niemcy). Nasi przedstawiciele wzięli udział w posiedzeniu Rady Parku Narodowego Ujście
Warty z okazji X-lecia parku, w konferencji w Sulęcinie nt. „ Drogi św. Jakuba na pograniczu
polsko-niemieckim”, w sesji naukowej w Ośnie „Colloquia Lubuskie – wokół średniowiecznych
pielgrzymek i tradycji dawnego biskupstwa lubuskiego oraz w spotkaniu w Miejskiej i
Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie na temat „Do Słońska po rycerski pas.
Cieszymy się, że produkt turystyczny Rzeczpospolita Ptasia i inne działania TPS zyskały
uznanie i w ten sposób promujemy naszą gminę, region Ujście Warty i województwo lubuskie
nie tylko w Polsce.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez
organizację działalności pożytku
publicznego

cały kraj i zagranica

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”,
„cały kraj”, „zagranica”)

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie
sprawozdawczym
1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra
integracji społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczotak
wychowawcze określone w przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki
publiczne określone w przepisach o systemie oświaty lub niepubliczne zakłady X NIE
opieki zdrowotnej
2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1
Lp Nazwa placówki

Miejscowość/ci, w której/ych
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań
placówki w okresie
sprawozdawczym

1
2
3
4
3. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie
sprawozdawczym
Liczba odbiorców działań organizacji
(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby
fizyczne

960

Osoby
prawne

11

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

1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności
pożytku publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz
ze wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych
tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3
rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego
przedmiotu działalności)

1. Międzynarodowy IX Rajd Pieszo-Rowerowy Szlakiem bocianów
(29.05.2011). Trasa rowerowa dł. 21km biegła Szlakiem Derkacza,
piesza zaś Szlakiem Gęgawy w parku Krajobrazowym Ujście
Warty. Na trasie rajdu jak zawsze znajdowały się specjalne punkty,
na których uczestnicy otrzymywali zadania. Były to zarówno
zadania wymagające odpowiedzi pisemnych z zakresu biologii
ptaków, ekologii i wiedzy ogólnej, jak również zadania
sprawnościowe i wymagające twórczego podejścia np. zadanie
polegające na zrobieniu bociana ze śmieci zebranych na trasie. Na
starcie stawiło się 70 drużyn – 44 rowerowe i 26 pieszych, co dało
177 uczestników w wieku od 3 do 65 lat. Organizacja imprezy oraz
zakup nagród został sfinansowany dzięki darowiźnie 1% podatku
dochodowego oraz dotacji Marszałka Województwa Lubuskiego,
Starostwa Powiatowego w Sulęcinie, Celowego Związek Gmin
CZG – 12 i GBS w Barlinku.
2. Organizacja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego nt.
„Remiz nadwodny budowniczy”
Otrzymaliśmy 418 prac z z 35 placówek i od 6 osób
indywidualnych. Dwa rysunki ozdobiły wydany przez TPS
kalendarz Rzeczpospolitej Ptasiej na 2012r, a nagrodzona grafika
posłużyła do wykonania pieczęci potwierdzającej pobyt RP w roku
remiza.
3. Wydanie broszury ze wspomnieniami mieszkańców Słońska
przybyłych z Kresów Wschodnich spisanymi przez młodzież i
dorosłych krewnych.
4. Prowadzenie Wystawy Pamiątek Regionalnych, (więcej w cz.
II.1.)
5. Organizacja wizyty w Rezerwacie Biosfery Szprewald w celu
poznania działań związanych z ochroną dziedzictwa
przyrodniczego i kulturowego Łużyc.
POZOSTAŁE POZASZKOLNE
Kod PKD: 85,59,B
FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ
NIE SKLASYFIKOWANE
Kod PKD: 58

DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

Kod PKD: 91,0

DZIAŁALNOŚC BIBLIOTEK,
ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC
ZWIĄZNA Z KULTURĄ

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez
organizację nieodpłatnej działalności pożytku
publicznego
cały kraj i zagranica
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”,
„cały kraj”, „zagranica”)

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
X tak
1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
nie

2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej
pożytku publicznego

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

Organizacja X Zlotu Obywateli Rzeczpospolitej Ptasiej jako
imprezy edukacyjnej i promocyjnej pod patronatem Marszałka
Województwa Lubuskiego, pani Elżbiety Polak – 16.04.
W Zlocie wzięło udział ponad 300 osób. Swoją obecnością
zaszczycili nas m.in. pani poseł Bożena Sławiak, pan starosta
Stanisław Kubiak i pan wójt Janusz Krzyśków. Adam Wajrak –
dziennikarz związany z „Gazetą Wyborczą”, otrzymał tytuł
Honorowego Obywatela Rzeczpospolitej Ptasiej, a Małgorzata
Górska, Arkadiusz Broniarek i Katarzyna Skakuj, zostali
ambasadorami Rzeczpospolitej Ptasiej na Bagnach Biebrzańskich,
w Hiszpanii i w Trójmieście. Po części oficjalnej wystąpili: grupa
teatralna „Cień”, wystawiając sztukę pt. „Krzykliwe piękno” oraz
dzieci ze słońskiego przedszkola i z Zespołu Edukacyjnego z
Kołczyna z przedstawieniem „Brzydkie kaczątko”. Odbyły się
konkursy wiedzy o łabędziach i ptakach kaczkowatych. Wszyscy
uczestnicy konkursu otrzymali nagrody, a były nimi m.in. książki,
płyty z odgłosami ptaków, miód, a także noclegi u lokalnych
agroturystów i hotelarzy. Rozdano nagrody laureatom konkursu
plastycznego na temat łabędzia krzykliwego na zimowisku w
Rzeczpospolitej Ptasiej, była też wystawa nagrodzonych prac.
Przez cały czas trwania Zlotu nowoprzybyli goście mogli zapisywać
się w biurze paszportowym i otrzymać obywatelstwo
Rzeczpospolitej Ptasiej. Podczas Zlotu do grona obywateli
przyłączyło się ponad 50 nowych osób, zaś liczba obywateli na
koniec roku wynosiła 2168 osób. W trakcie imprezy można było
wziąć udział w warsztatach plastycznych. Uczestnicy zlotu
malowali ptaki na arkuszach szarego papieru, robili łabędzieorigami i ptaki z kartonu i makulatury. Następnie przewodnicy udali
się na wycieczki ornitologiczne do Parku Narodowego Ujście
Warty.
Po godzinie 16-tej w świetlicy wiejskiej rozpoczęła się druga część
Zlotu – bardziej teoretyczna o charakterze edukacyjnym. Prelekcje
rozpoczął pan Stanisław Czyż z Polskiej Grupy Badania Łabędzi
prelekcją pt.: „Łabędź krzykliwy Cygnus cygnus w Polsce:
populacja lęgowa oraz migracje na podstawie informacji o
indywidualnie znakowanych osobnikach". Następnie swoje zdjęcia
z Ujścia Warty zaprezentowali państwo Ewa i Przemysław
Szymońscy jako „Pocztówkę z zimowiska”. Jasper Doest z
Holandii, podczas podróży po świecie w poszukiwaniu tematów do
fotografowania, przed kilku laty trafił też do Słońska. Dzięki tej
znajomości, goście zlotowi obejrzeli wspaniałe prezentacje zdjęć
głuptaków, małp śnieżnych oraz krajobrazów i zwierząt z Arktyki.
Każdy, kto zgłosił swój udział w imprezie otrzymał pamiątkowe
gadżety: kubek, monetę o nominale 1. krzykas oraz naklejkę z
ptakiem roku łabędziem krzykliwym, a także talon na zupę i słodki
poczęstunek.
Zlotowi towarzyszyły wystawy: grafiki ornitologa - Michała Skakuja
oraz fotografii przyrodniczej laureatów konkursu fotograficznego
„Mój las”.
Kod PKD: 85,59,B
Kod PKD:
Kod PKD:

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez
organizację odpłatnej działalności pożytku
publicznego
GMINA
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”,
„cały kraj”, „zagranica”)

POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY
EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIE
SKLASYFIKOWANE

tak

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

X NIE

5.Opis przedmiotu działalności gospodarczej
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności
gospodarczej prowadzonej przez organizację w okresie
sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem kodu/ów PKD
2007
odpowiadającego/ych
tej
działalności.
Jeśli
organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności
gospodarczej wg klasyfikacji PKD, należy podać informację
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego
przedmiotu działalności)

Kod PKD:
Kod PKD:
Kod PKD:

6.Zasięg terytorialny prowadzonej przez
organizację działalności gospodarczej
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”,
„cały kraj”, „zagranica”)

III.Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1. Informacja o przychodach organizacji
1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników / zysków i
strat)

62 302,08 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
1.Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego
2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego
3. Przychody z działalności gospodarczej
4. Przychody z działalności finansowej
5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
6. Ze źródeł publicznych ogółem:

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych
w
tym:

b) ze środków budżetu państwa
c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego
d) z dotacji z funduszy celowych

7. Ze źródeł prywatnych ogółem:
w
tym:

a) ze składek członkowskich
b) z darowizn od osób fizycznych

43 874,40 zł
17 593,49 zł
0zł
4,19 zł
6 167,60 zł
27 617,80 zł

, zł
, zł
24 600,00 zł
3 017,80 zł
20 676,00 zł
830,00 zł
15 260,00 zł

c) z darowizn od osób prawnych
d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

1 000,00 zł
3 586,00 zł

e) ze spadków, zapisów

, zł

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaż lub wynajem składników
majątkowych)

,

g) z nawiązek sądowych

zł

, zł

h) ze świadczeń pieniężnych

, zł

8. Z innych źródeł

, zł

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku
publicznego w okresie sprawozdawczym
1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego

‐1 628,34 zł

2. Wynik działalności gospodarczej

, zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową

, zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób
fizycznych
1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych niewydatkowanej
w poprzednich okresach sprawozdawczych
2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w
okresie sprawozdawczym ogółem

0,00 zł

6 167,60 zł

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

1

ORGANIZACJA IX RAJDY PIESZO-ROWEROWEGO „SZLAKIEM BOCIANÓW”

6 167 ,60 zł

2

, zł

3

, zł

4

, zł

4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez
podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała
najwięcej środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą
1

, zł

2

, zł

3

, zł

4

, zł

Koszty ogółem:

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem:

73 704,31 zł

, zł

a)koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku
publicznego

53 417,32 zł

,

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

19 221,83 zł

, zł

c)koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej
w
tym :

W tym:
wysokość
kosztów
finansowana z
1% podatku
dochodowego
od osób
fizycznych

zł

, zł

d)koszty administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne
świadczenia, amortyzacja
e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

1 065,16 zł

, zł

0,00 zł

, zł

f)pozostałe koszty ogółem:

, zł

,

zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym
X
1. Organizacja korzystała z następujących
zwolnień

z podatku dochodowego od osób prawnych
z podatku od nieruchomości
z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej
X

z opłat sądowych
z innych zwolnień

-> jakich?____________________________

tak.
2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania
przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej
działalności pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy z
dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43,
poz. 226)
X NIE

własność

użytkowanie wieczyste
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 umowy użytkowania, najmu, dzierżawy
lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości
następujące prawo:

najem

użytkowanie
użyczenie
dzierżawa
X NIE KORZYSTAŁA

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie
stosunku pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są
już zatrudnione w organizacji)

0 osób

2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12.
Wynik wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

0 etatów

5 osób

3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy
cywilnoprawnej
2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

X tak
nie

1. Organizacja ma członków

2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku
obrotowego

52 osób fizycznych
0 osób prawnych
organizacja pozyskała 4 członków

3. Zmiana członkostwa w organizacji
organizacja straciła 26 członków
3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym
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 wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę 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)

X tak
nie

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:

35 osób

a) członkowie organizacji

20osób

b) pracownicy organizacji

0 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
d)członkowie organu zarządzającego
e) inne osoby

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż
30 dni

osób
osób
15 osób

10 osób

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w
okresie sprawozdawczym)

w
tym:

a) członkowie organizacji

5 osób

b) pracownicy organizacji

0 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0 osób

d) członkowie organu zarządzającego
e) inne osoby
VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

5 osób
osób

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie
sprawozdawczym

6 980,00 zł

a) z tytułu umów o pracę

w
tym:

, zł

wynagrodzenie zasadnicze

, zł

nagrody

, zł

premie

, zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód)

, zł
6 980,00 zł

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

w
tym:

6 980,00 zł

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego

, zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego

6 980,00 zł

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

0 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne
, zł
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych
organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia
, zł
oraz umowy cywilnoprawne
6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz
, zł
osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
7. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu
zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz
, zł
umowy cywilnoprawne
8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych
organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia
, zł
oraz umowy cywilnoprawne
9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz
, zł
osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
10. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
Wynagrodzenia na podstawie umów cywilno prawnych dotyczyły
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi przede wszystkim projektu „Zapomniane bogactwo Kresów
uwagami dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń
w organizacji wówczas należy wpisać te uwagi w Wschodnich”
przygotowane pole)

VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie
sprawozdawczym
1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych
3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

tak

X NIE
0,00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną w
okresie sprawozdawczym
X TAK
1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek
nie
samorządu terytorialnego
2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
Lp Nazwa zadania

Kwota

1

X Zlot Obywateli Rzeczpospolitej Ptasiej

2

IX Rajd Pieszo-Rowerowy Szlakiem bocianów

3 500,00 zł

3

Od joannitów do kresowiaków

5 600,00 zł

4

Westminster Ziemi Lubuskiej –pierwszy krok

3 000,00 zł

12 500,00 zł

5
3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone
przez organy administracji rządowej

,

zł

tak
X nie

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
Lp Nazwa zadania

Kwota

1

, zł

2

, zł

3

, zł

4

, zł

5

, zł

IX.Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego zamówień publicznych w
okresie sprawozdawczym
1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

tak

X nie
2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację
Lp Nazwa zamówienia

Kwota

1

, zł

2

, zł

3

, zł

4

, zł

5

, zł

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

Lp

Nazwa spółki

Siedziba spółki

% udziałów
lub akcji w
kapitale

% udziału w ogólnej
liczbie głosów

1

%

%

2

%

%

3

%

%

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

1
2
3
3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie
sprawozdawczym
Lp

Przedmiot kontroli

Data zakończenia
kontroli

Organ kontrolujący

1
2
3
4
4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz.
1223, z późn. zm.) lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku
publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)
5. Dodatkowe informacje

tak

nie

(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Nasza działalność w roku 2011 była możliwa dzięki zaangażowaniu bardzo wielu osób, instytucji oraz jednostek
samorządu terytorialnego. Były to: Gmina Słońsk, Gmina Krzeszyce, Miasto i Gmina Sulęcin, Urząd Marszałkowski
Woj. Lubuskiego, Starostwo Powiatowe w Sulęcinie.
Podziękowanie za dobrą współpracę należy się Parkowi Narodowemu Ujście Warty i Klubowi Przyrodników.
Ponadto nasze imprezy wspierały finansowo lub rzeczowo następujące instytucje i osoby:
Gospodarczy Bank Spółdzielczy Barlinek O/Słońsk, CZG-12, Nadleśnictwo Ośno, Restauracja Słowiańska,
Gospodarstwa Rolne Dariusza Matkowskiego, Motel Kępes, Parafia Słońsk, Zakład Karny w Gorzowie OZ Słońsk,
Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej, Zespół Szkół w Słońsku, Ochotnicza Straż Pożarna, Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe Mix P. Żurańskiego, Hurtownia Napojów Traper, Gminna Spółdzielnia w Słońsku, Warsztaty Terapii
Zajęciowej z Sulęcina, Gospodarstwo Pszczelarskie "Dutkowiak", PHU WIN Widziewicz Grzegorz Słubice, Arctic
Paper, Teatr Lubuski z Gorzowa, Stowarzyszenie Kultury Fizycznej HUBERTUS, Gospodarstwa Agroturystyczne z
Ownic, Iza i Michał Skąpscy, Katarzyna Reszelska, Tomasz Radecki, Teresa Niemyska, Krystyna Chybalska,
Stanisława Kostrzewska,Irena Kurek, Józef Tchórowski, Jadwiga Graczyk, Barbara Matkowska, Jarosław Bąk, Jan
Smętowski, K i M Czujkowscy, Kazimierz Matkowski, Stanisław Olechnowicz.
W ub. roku Rzeczpospolita Ptasia stała się tematem dwóch nagrodzonych prac magisterskich studentek z
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, które odbywały praktykę w Słońsku.
Ewa Wlekła za pracę „Stan i perspektywy rozwoju turystyki wiejskiej w Rzeczpospolitej Ptasiej” otrzymała Nagrodę
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Marlena Przybył wyróżnienie Ministra Sportu i Turystyki w konkursie na
najlepszą prace magisterską z zakresu gospodarki turystycznej za prace magisterską pt. "Rzeczpospolita Ptasia
jako przykład produktu ekoturystycznego".

Sporządził/a
Imię i nazwisko
Funkcja

Izabella Engel
prezes

Podpis

Data wypełnienia
sprawozdania

29.02.2012

Miejsce na pieczęć organizacji o ile
organizacja posiada pieczęć

