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9 Formularz należy wypełnić w języku polskim, drukowanymi literami;
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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 - SEKRETARZ
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:
- XI Zlot Obywateli Rzeczpospolitej Ptasiej
- Konkurs plastyczny nt. Zimorodek-turkusowa strzała
- X Rajd pieszo-rowerowy „Szlakiem bocianów”
- wydanie kalendarza RP
-prowadzenie „zielonych punktów”
-oznakowanie ścieżki przyrodniczo – edukacyjnej „Szlak dzięcioła” oraz wydanie przewodnika
do ścieżki.
-dodruk ulotek promujących ptasie szlaki w Rzeczpospolitej Ptasiej
2.„Westminster Ziemi Lubuskiej” – kontynuacja projektu z ub. roku. Działania w roku 2012
dotyczyły przetłumaczenia z j. niemieckiego na j. polski oraz wydania ksiązki E. Schillinga i E.
Stege pt.: „WESTMINISTER ZIEMI LUBUSKIEJ- 500 lat joannickiego kościoła zakonnego w
Sonnenburgu/ Słońsku na tle rozwoju miasta”. Książka posiada nr ISBN i została rozesłana do
25 bibliotek w Polsce.
Zorganizowana została również 24.06 impreza rodzinna Maurycjada, podczas której nastąpiła
promocja książki. Poza przedstawianiem scenek historycznych podczas korowodu imprezie
towarzyszyły występy zespołów Drzewiczanie i orkiestry dętej, odbyły się m.in. konkurs wiedzy
o kościele i warsztaty budowy zabytkowych budowli. W Maurycjadzie wzięła udział liczna grupa
dawnych mieszkańców Sonnenburga ze stowarzyszenia Oststernberger Heimatkreis e.V. wraz
z rodzinami.
3. Drogi dla Natury – kampania na rzecz zadrzewień to projekt realizowany we współpracy z
Fundacją Ekorozwoju z Wrocławia. W roku 2012 wykonana została inwentaryzacja zadrzewień
przydrożnych w gminie Słońsk w celu wykonania planu zadrzewień. Ponadto prowadziliśmy
działania interwencyjne dotyczące ochrony drzew oraz edukacyjne na łamach gazety
Aktualności Słońskie i na stronie internetowej.
1. Opis głównych
działań podjętych
przez organizację

4.Prowadzenie Wystawy Pamiątek Regionalnych. Wystawę w minionym roku odwiedziło ponad
15 wycieczek i wiele osób indywidualnych w łącznej liczbie ponad 700. Wystawę otwierali
członkowie zarządu TPS, jeśli wycieczki były wcześniej zgłoszone. Wydaliśmy też ulotkę
poświęconą wystawie. Otrzymaliśmy kolejne eksponaty od mieszkańców Słońska.
5. Kontynuowaliśmy też współpracę ze stowarzyszeniem Ökospeicher e.V. w Wulkow, które
zaprosiło nas do udziału w projekcie „Natura, środowisko i kultura Ziemi Lubuskiej”. Nasi
członkowie wzięli udział w ciekawych zajęciach warsztatowych dotyczących poznawania
różnych technik budowania z gliny, rozpoznawania drzew i drewna, rzeźbienia oraz wspólnego
gotowania regionalnych potraw. Wzięliśmy też udział w Święcie Miłka w Lebus oraz jarmarku
przed Wielkanocą w Wulkow.
6.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.
7. Działania promocyjne dotyczyły przede wszystkim Rzeczpospolitej Ptasiej. Promowaliśmy
nasze działania na Pikniku z Naturą okazji XX lecia Dyrektywy Siedliskowej oraz na Święcie
Krowy w PN Ujście Warty i Targach Turystycznych TOUR SALON w Poznaniu. Rzeczpospolita
Ptasia jest tematem jednego z odcinków filmu z cyklu Nie ma jak Polska emitowanego w TVP.
W magazynie Voayage ukazał się artykuł o Ujściu Warty i Rzeczpospolitej Ptasiej, w dodatku
Zaplanuj Urlop w Super Ekspresie zaproszenie na Szlak dzięcioła, a w dodatku gazety
Rzeczpospolitej Moje podróże artykuł Rzeczpospolita uskrzydlona. W przewodniku Lubuskie
turystyka wodna wydanym przez LOTUR jest informacja również o paszporcie Rzeczpospolitej
Ptasiej. Nasi przedstawiciele wzięli udział w sesji naukowej w Ośnie „Colloquia Lubuskie oraz w
konferencji na temat potencjału turystycznego Euroregionu Pro Europa Viadrina w Słubicach.
Na spotkaniu wydawców w Witnicy prezentowaliśmy książkę „Westminster Ziemi Lubuskiej”.
Nasze działania promowane są również na stronie internetowej TPS oraz na Facebooku.
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

1100

Osoby
prawne

10

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. X Rajd Pieszo-Rowerowy Szlakiem bocianów (3.06.2012). Po
raz trzeci rajd był nie tylko rowerowy, ale także pieszy. Piechurzy
podążali „Szlakiem Dzięcioła” nową ścieżką edukacyjną wzdłuż
Postomii z Lemierzyc do Słońska, natomiast rowerzyści mieli do
dyspozycji 2 trasy – dłuższą 32 km i krótszą 20 km, prowadzące
przez teren Parku Krajobrazowego Ujście Warty. Ogółem na
starcie rajdu stawiły się 44 drużyny – 20 pieszych i 24 rowerowe,
co dało 157 uczestników w wieku od 4 do 72 lat. Rajdowicze
przybyli nie tylko ze Słońska i terenu naszej gminy, ale także z
Sulęcina, Miechowa, Kostrzyna nad Odrą, Krosna Odrzańskiego,
Dębna, Człuchowa, Ośna Lubuskiego, Poznania i Puszczykówka.
Na starcie drużyny oddawały surowce wtórne – puszki ALU, butelki
PET i makulaturę. Przed wyjazdem drużyny zostały zaopatrzone w
rajdowe czapeczki i napoje.
Na trasie rajdu znajdowały się specjalne punkty, w których drużyny
otrzymywały zadania. Były to zarówno zadania wymagające
odpowiedzi pisemnych z zakresu biologii ptaków, ekologii i wiedzy
ogólnej, jak również zadania sprawnościowe i wymagające
twórczej inwencji jak np. zadanie polegające na zrobieniu flagi
rajdowej oraz dzięcioła z butelki po napoju otrzymanym na starcie.
Wielu uczestników rajdu przywiozło na metę dodatkowe odpady
zebrane na trasie rajdu, co jak najbardziej odpowiadało celom
imprezy. Wszystkie odpady zostały zabrane 4.06 do Długoszyna.
Poziom odpowiedzi był bardzo wyrównany, wiele drużyn zdobyło
równorzędne wysokie miejsca. Dyplomy i nagrody (m. in. plecaki,
śpiwory, sprzęt rowerowy, płyty CD z programem edukacyjnym)
otrzymali wszyscy uczestnicy, a ponadto zostały rozlosowane 3
rowery (w tym jeden ufundowany przez pana Wójta Gminy
Słońsk), Organizacja imprezy oraz zakup nagród został
sfinansowany dzięki darowiźnie 1% podatku dochodowego oraz
dotacji Celowego Związku Gmin CZG – 12 i dotacja Zarządu
Województwa Lubuskiego.
Bardzo nas ucieszyło zaangażowanie rajdowiczów w
rozwiązywanie zadań, duża ilość oddanych surowców, zbieranych
również na trasie, sympatyczna atmosfera oraz słowa uznania od
turystów przybyłych do Rzeczpospolitej Ptasiej, specjalnie na nasz
rajd.
2. Organizacja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego nt.
„Zimorodek –turkusowa strzała” . Otrzymaliśmy 400 prac z 29
placówek i od 7 osób indywidualnych. Komisja nagrodziła 18 prac i
przyznała 5 wyróżnień. Ponadto prezydent Rzeczpospolitej Ptasiej
ufundował weekendowy pobyt w gospodarstwie "Nad rzeczką" i
wyróżnił 2 dodatkowe prace. Wybraliśmy również 2 rysunki, które
ozdobiły kalendarz na 2013 r.
3. Drogi dla Natury – kampania edukacyjna na rzecz zadrzewień
(więcej w cz. II 1)
4. Wydanie przetłumaczonej książki E. Schillinga i E. Stege pt.:
„WESTMINISTER ZIEMI LUBUSKIEJ- 500 lat joannickiego
kościoła zakonnego w Sonnenburgu/ Słońsku na tle rozwoju
miasta”, 500 egz.
5. Wydanie przewodnika do ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej
Szlak dzięcioła (2000 egz.) i ulotek o Szlaku derkacza i Szlaku
gęgawy.
6. Prowadzenie Wystawy Pamiątek Regionalnych, (więcej w cz.
II.1.)
Kod PKD: 85,59,B

POZOSTAŁE POZASZKOLNE
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)

28 kwietnia 2012 roku po raz XI spotkali się Obywatele
Rzeczpospolitej Ptasiej. Tegoroczny Zlot został objęty honorowym
patronatem Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dr
Michała Kiełszni. Na zlot przybyli ambasadorzy i honorowi
obywatele Rzeczpospolitej Ptasiej, zostali też mianowani kolejni.
Pan Marian Jasicki, filatelista z Gorzowa został ambasadorem. Do
grona honorowych obywateli dołączyli badacz sów dr Romuald
Mikusek oraz Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Chronionych w
Przemyślu. Uczestnicy Zlotu mieli okazję obejrzeć przedstawienie
Teatru Wiatraczki z Barlinka pt.: „Kiedy gawrony plotkują” . Po
artystycznych doznaniach przyszedł czas na konkurs wiedzy o
ptaku roku. Tym razem nieco zmieniliśmy formułę konkursu –
pytań testowych, wymagających jedynie wiedzy było tylko 5, w
formie krótkiego testu. Ważniejsze były punkty zdobyte podczas
wykonywania zadań zręcznościowych. Uczestnicy konkursu
musieli upodobnić się do remizów, zbudować gniazdo, stworzyć
remizie jaja i nakarmić młode. Wykonując zadania mieli do
dyspozycji jedynie kolorowy brystol, nożyczki , markery, gałęzie.
Liczyła się inwencja twórcza i pomysłowość. Nowością były także
pytania do publiczności: każdy z uczestników Zlotu mógł wykazać
się pomysłowością przy układaniu wiersza, którego tematem miał
być remiz albo wiedzą odmieniając przez przypadki słowa „remiz” i
„remiza”. Najlepsze wiersze i bezbłędne odmiany zostały
nagrodzone. Ciekawym punktem imprezy były warsztaty „Jak
zrobić karmnik z orzecha kokosowego?” przeprowadzone przez
pana Arkadiusza Szarańca. Dużym powodzeniem cieszyły się
„Przewodniki prawdziwych tropicieli” Adama Wajraka z ilustracjami
Michała Skakuja, które można było nabyć na zlocie i otrzymać
autograf autora. Goście mogli dokonać zakupu rękodzieła: toreb,
poduszek itp. przygotowanych przez podopiecznych Warsztatów
Terapii Zajęciowej z Sulęcina, obejrzeć stoiska PN Ujście Warty i
Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych z
Bedonia, kupić miód z Gospodarstwa państwa Dutkowiaków.
Gościliśmy także delegacje Fundacji Zielonej Doliny Warty i Odry
oraz Stowarzyszenia Ptaki Polskie. Dzieci uczestniczyły w
warsztatach plastycznych pod tytułem „Super tkacz remiz kontra
dzieciaki i ptaki dziwaki”. Każdy uczestnik otrzymał ciepły posiłek grochówkę, ciasto, napój. Organizacja XI Zlotu była możliwa dzięki
dotacjom z Zarządu Województwa Lubuskiego, Urzędu Gminy
Słońsk i Starostwa Sulęcińskiego. Nadleśnictwo Ośno Lubuskie
przekazało nam sadzonki drzew leśnych. Ważnym punktem
każdego zlotu jest wybór ptaka na kolejny rok. Rok 2013 upłynie
pod patronatem zimorodka. Rozdane zostały nagrody laureatom
konkursu plastycznego pt.: „Remiz nadwodny budowniczy”.
Popołudniowa część zlotu tradycyjnie odbyła się w remizie. Zlotowi
goście wysłuchali ciekawych prelekcji: "Znane i mniej znane fakty z
życia remizów" pani dr Beaty Czyż, „Ciemne strony zielonej
energii: oddziaływania farm wiatrowych na ptaki” pana dr.
Przemysława Chylareckiego, „Koi-koi, ngaa, korongo - czyli
"nasze" bociany w Afryce” pana Arkadiusza Szarańca, „Ameryka
Południowa - wieloryby, ptaki i motyle” pana Tomasza
Ogrodowczyka, a także film Artura Tabora „Sowy Polski”
zaprezentowany przez pana dr. Romualda Mikuska. Dodatkowo
wystąpiła pani Dorota Szelerska z prezentacją „Ujście Wkry do
Narwi”, która została nagrodzona w facebook’owym konkursie dla
fotografików amatorów. W sali była także wystawa znaczków
pocztowych pt: „Władcy przestworzy-ptaki drapieżne dzienne” z
kolekcji p. Mariana Jasickiego i wystawa akwareli Izabeli Sak z
Zielonej Góry. W ramach wpisowego uczestnicy zlotu dostali
pamiątki z remizem: torby lniane, monety, magnesy i kartki
pocztowe oraz mieli możliwość podpisania Deklaracji Ekoturysty.
Drugiego dnia zlotu na szlaki wyruszyły dwie wycieczki z
przewodnikami: na nowo otwarty „Szlak dzięcioła” w rezerwacie
„Dolina Postomii”, a druga do Parku Narodowego „Ujście Warty”.

Kod PKD: 85,59,B

POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY
EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIE
SKLASYFIKOWANE

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

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)

75 904,48 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

50 952,79 zł
17 000,00 zł
0zł
2,09 zł
7049,60 zł
39 165,29 zł

12 165,29 zł

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:
a) ze składek członkowskich
b) z darowizn od osób fizycznych
c) z darowizn od osób prawnych
w
tym:

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

, zł
26 000,00 zł
1 000,00 zł
25 817,50 zł
900,00 zł
16 169,50 zł
6 400,00 zł
2 348,00 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

‐2 282,41 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

7 049,60 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 X RAJDU PIESZO-ROWEROWEGO „SZLAKIEM BOCIANÓW”

7 049,60 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:

89 173,81 zł

, zł

a)koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku
publicznego

67 068,32 zł

,

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

19 282,41 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

2 823,08 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

11 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

3. Zmiana członkostwa w organizacji
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:

30 osób

a) członkowie organizacji

17 osób

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

5 osób

e) inne osoby

osób

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

12 047,00 zł

a) z tytułu umów o pracę

w
tym:

wynagrodzenie zasadnicze

, zł

nagrody

, zł

premie

, zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód)

, 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:

, zł

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego
b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego

12 047,00 zł

12 047,00 zł

4 000,00 zł
8 047,00 zł

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

, 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 projektów „Westminster Ziemi Lubuskiej”, Zlot
uwagami dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń
w organizacji wówczas należy wpisać te uwagi w Obywateli Rzeczpospolitej Ptasiej oraz Drogi dla Natury
przygotowane pole)

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

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

tak

X NIE

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych

0,00 zł

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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
1

XI Zlot Obywateli Rzeczpospolitej Ptasiej

2

X Rajd Pieszo-Rowerowy Szlakiem bocianów

3

Westminster Ziemi Lubuskiej

Kwota
13 000,00 zł
3 000,00 zł
10 000,00 zł

4
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
(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

tak
nie

Nasza działalność w roku 2012 była możliwa dzięki zaangażowaniu bardzo wielu osób, instytucji oraz jednostek
samorządu terytorialnego. Były to: Gmina Słońsk, Gmina Krzeszyce, Miasto i Gmina Witnica, Gmina Górzyca, 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: Bank Zachodni WBK,
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, 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, Bartosz Borowski ze Stowarzyszenia Kultury Fizycznej HUBERTUS, Gospodarstwa Agroturystyczne z
Ośna, Iza i Michał Skąpscy, Katarzyna Reszelska, Tomasz Radecki, Danuta Skrzek –Smolińska, Robert Prałat,
Teresa Niemyska, Krystyna Chybalska, Justyna Kostrzewska, Irena Kurek, Teresa Kazieczko, Cecylia Wieliczko,
Maria Fidziukiewicz, K. Sawicka, Teresa Radowska, Jadwiga Graczyk, Roman Juszkiewicz, Józef Tchórowski,
Jarosław Bąk, Jan Smętowski.

Sporządził/a
Imię i nazwisko
Funkcja

Izabella Engel
prezes

Podpis

Data wypełnienia
sprawozdania

12.03.2013

Miejsce na pieczęć organizacji o ile
organizacja posiada pieczęć

