
Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

za rok 2015

• 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

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     WIELKOPOLSKIE

Gmina JAROCIN

Powiat JAROCIŃSKI

Ulica DŁUGA Nr domu 108 Nr lokalu 

Miejscowość ŁUSZCZANÓW Kod pocztowy 63-200 Poczta JAROCIN Nr telefonu 627403709

Nr faksu 627403709 E-mail gb.danuta@gmail.com Strona www www.szkola-luszczanow.edu.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2012-11-28

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 30089729700000 6. Numer KRS 0000310793

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

Beata Czajczyńska prezes TAK

Antonina Kurzawiak wiceprezes TAK

Joanna Krystkowiak skarbnik 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

Piotr Stachowiak przewodniczący TAK

Piotr Kukla członek TAK

Iwona Mikołajczak członek TAK

STOWARZYSZENIE EDUKACYJNE W ŁUSZCZANOWIE

Druk: MPiPS 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem działania organizacji jest:
1) wspieranie wszechstronnego rozwoju edukacyjnego, psychicznego, 
kulturowego, fizycznego, społecznego i patriotycznego w szczególności 
dzieci i młodzieży uczęszczających do placówek oświatowych 
prowadzonych przez stowarzyszenie,
2)budowanie społeczeństwa obywatelskiego w lokalnej społeczności wsi 
Łuszczanów,
3) wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, działanie na rzecz 
porządku i bezpieczeństwa,
4) niesienie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzicom i osobom w 
trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans rodzin i osób,
5)podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz 
rozwój świadomości narodowe, obywatelskiej i kulturowej,
6) ochrona i promocja zdrowia,
7) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez 
pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
8) przeciwdziałanie patologiom społecznym, porządek i bezpieczeństwo 
publiczne,
9) wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości,
10) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz krajoznawstwa,
11) upowszechnienie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
12) prowadzenie działalności charytatywnej.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Sposób realizacji zadań statutowych:
1) prowadzenie placówek oświatowych,
2) prowadzenie szkoleń i kursów edukacyjnych,
3) organizowanie imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych,
4) organizowanie różnych form wypoczynku letniego i zimowego dzieci i 
młodzieży,
5) występowanie do władz samorządowych gminy, powiatu i 
województwa oraz Ministerstwa Edukacji Narodowe, a także do różnych 
fundacji o dotację na realizację zadań statutowych,
6) poszukiwanie darczyńców wspierających działanie Stowarzyszenia,
7) prowadzenie działalności profilaktycznej w zakresie uzależnień,
8) organizowanie warsztatów, szkoleń, kursów wspomagających rozwój 
gospodarczy i rozwijających przedsiębiorczość,
9) prowadzenie schronisk młodzieżowych,
10) organizowanie wycieczek, wyjazdów, rajdów w celach 
krajoznawczych, edukacyjnych i przyrodniczych.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

W 2015 roku organizacja podejmowała działania na rzecz społeczności lokalnej oraz dzieci i młodzieży 
uczęszczających do Niepublicznego Zespołu Szkół w Łuszczanowie, dla którego jest organem 
prowadzącym. Były to organizowanie imprez turystycznych, kulturalnych, różnych form edukacji (kursy, 
szkolenia), działalność związaną ze sportem, działalność charytatywną. Organizacja w ramach programu 
profilaktycznego dotyczącego zwalczania chorób nowotworowych, zorganizowała zajęcia propagujące 
zdrowy styl życia, zachęcając wszystkich do wprowadzenia korzystnych zmian w życiu codziennym. 
Ponadto w 2015 roku organizowała festyny rodzinne i na pożegnanie lata ze wspólnym grilowaniem. 
Atrakcjami były quizy, konkursy dla dzieci, konkurencje sportowe. Wszelkiego rodzaju konkursy 
nagradzane były drobnymi upominkami. Cała społeczność pokazała jak pięknie potrafi tańczyć i 
wspólnie bawić. Podczas ferii zimowych zorganizowane zostały bezpłatnie zajęcia dla dzieci i młodzieży 
przygotowujących się do egzaminów szóstoklasisty i egzaminu gimnazjalnego. Ponadto zorganizowane 
zostały darmowe kursy języka niemieckiego dla dorosłych, szczególnie pracujących poza granicami 
kraju. W ramach propagowania zdrowego stylu życia zorganizowane zostały zajęcia sportowe oraz 
mistrzostwa gry w tenisa stołowego. Tradycją stała się organizacja uroczystości z okazji dni 
świątecznych (np. dnia seniora, babci i dziadka, mamy i taty, Święta Niepodległości), wzbogaconych 
przedstawieniami teatralnymi oraz pogadankami. W roku 2015 organizacja była organizatorem 
dożynek powiatowo - gminnych.
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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)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

350

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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 (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także 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

Druk: MPiPS 3
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

Podstawowym celem 
statutowym organizacji 
jest wspieranie 
wszechstronnego 
rozwoju edukacyjnego, 
kulturowego, 
fizycznego i 
patriotycznego. W 
ramach tego celu, poza 
prowadzeniem NZS, 
odbyły się zajęcia z 
języka polskiego, 
matematyki i języków 
obcych dla dzieci i 
dorosłych. Jednostka 
organizowała spektakle 
teatralne, apele 
patriotyczne, warsztaty 
plastyczne, 
przedstawienia. Na 
zaproszenie organizacji, 
jednostkę odwiedzali 
ciekawi ludzie, którzy 
dzielili się swoją wiedzą 
i doświadczeniami z 
różnych dziedzin życia. 
Celem 
przeprowadzonych 
zajęć 
socjoterapeutycznych 
było otwarcie się na 
samego siebie, 
rozpoznawanie uczuć, 
integracja grupy, 
kształtowanie właściwej 
postawy etyczno - 
moralnej; wyrobienie 
osobowościowych cech 
charakteru takich jak 
pracowitość, uczciwość, 
zdyscyplinowanie.

85.59.Z
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pomoc społeczna, w tym 
pomoc rodzinom i osobom 
w trudnej sytuacji 
życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych 
rodzin i osób

Organizacja działa na 
terenie wiejskim. 
Środowisko to 
charakteryzuje bieda 
oraz patologie związane 
alkoholizmem i 
przemocą w rodzinie. 
Organizacja prowadziła 
działalność 
ukierunkowaną na 
pomoc osobom i 
rodzinom w 
zaspokajaniu ich 
potrzeb materialnych 
oraz lepszym 
dostosowaniu do zasad 
życia społecznego.  W 
związku z tym 
prowadzone były 
warsztaty 
profilaktyczne oraz 
indywidualne 
konsultacje dla 
potrzebujących 
pomocy. W okresach 
świątecznych 
organizowane były 
zbiórki żywności oraz 
paczek świątecznych 
dla dzieci. Ponadto dla 
osób tych 
organizowane były 
prelekcje na tematy 
związane z radzeniem 
sobie w nowej 
rzeczywistości.

88.99.Z
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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. 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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

podtrzymywanie i 
upowszechnianie tradycji 
narodowej, pielęgnowanie 
polskości oraz rozwój 
świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej

W roku 2015 w ramach 
działalności 
nieodpłatnej 
zorganizowane zostały: 
festyn rodzinny wraz z 
zabawą taneczną 
mający na celu 
upowszechnianie 
kultury, wzmacnianie 
więzów rodzinnych, 
integrację miejscowej 
społeczności. Ponadto 
stowarzyszenie  
zorganizowało konkurs 
na wyjątkową książkę, 
którego celem było 
poznawanie historii i 
tradycji narodowej, 
rozwijanie sztuki 
pięknego pisania 
polszczyzną. 
Stowarzyszenie w 
minionym roku było 
organizatorem dożynek 
powiatowo - gminnych. 
Aby utrzymana była 
świadomość narodowa 
i kulturowa, 
zorganizowany został 
program artystyczny z 
okazji rocznicy 
Odzyskania 
Niepodległości. 
Uroczysty apel 
zainaugurowała msza 
św. Tekstami utworów 
lirycznych i pieśniami 
patriotycznymi 
zobrazowana została 
droga do 
niepodległości.

93.21.Z
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

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

Dla zapewnienia 
dobrego rozwoju, 
bezpiecznego i 
zorganizowanego 
wolnego czasu z 
inicjatywy organizacji w 
okresie letnim 
zorganizowany został 
obóz letni z programem 
profilaktycznym; na 
obozie tym dzieci 
korzystały z kompleksu 
boisk, sali do ping - 
ponga, placu zabaw, 
basenu ze zjeżdżalnią; 
młodzież i dzieci 
pojechali w góry. 
Zwiedzali muzea, 
odbywali wędrówki po 
górach; byli w Krakowie 
(Barbakan, Brama 
Floriańska, Stary Rynek, 
Wawel), Zakopanym 
(Morskie Oko, Dolina 
Kościeliska, muzeum 
TPN, najstarszy 
cmentarz na Pęksowym 
Brzyzku); na zajęciach 
dzieci i młodzież uczyli 
się udzielania pierwszej 
pomocy.

55.20.Z

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. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

Druk: MPiPS 7
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1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 1,275,534.38 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1,264,334.38 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 11,200.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 0.00 zł

e) Pozostałe przychody 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

1,177,075.82 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 9,911.12 zł

80.00 zł

9,831.12 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 86,929.94 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

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)

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0.00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 0.00 zł

3.3. 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 szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 1,617.50 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 1,177,075.82 zł

Druk: MPiPS 8



5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -9,551.12 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

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 wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 1,285,085.50 zł 0.00 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

1,273,885.50 zł 0.00 zł

11,200.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

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 wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

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 (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

własność

użytkowanie wieczyste

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

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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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)

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. 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)

21.0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 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)

19.9 etatów

16.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0.00 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)

0.00 osób

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 953,266.26 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

739,133.08 zł

564,903.49 zł

- nagrody

- premie

14,700.00 zł

27,670.00 zł

- inne świadczenia 131,859.59 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 214,133.18 zł

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

953,266.26 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 953,266.26 zł

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

0.00 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)

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
(patrz komentarz do 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
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

79,438.85 zł

0.00 osób

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)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

0.00 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)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

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

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

stowarzyszenie nalicza zfss; odpis na 2015 rok wyniósł 
22961,59 zł

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 warsztatów 
plastyczno - wikliniarskich 
pn. "Piękno znajdę 
wszędzie" w Centrum 
Kulturalnym w Łuszczanowie

Głównym celem zadania było 
podniesienie jakości życia 
społeczności lokalnej poprzez 
organizację warsztatów 
plastyczno-wikliniarskich i 
wystaw. Zajęcia przeznaczone 
były dla szerokiego grona 
odbiorców (z Łuszczanowa, 
gminy oraz powiatu),którzy byli 
zainteresowani rozwijaniem 
swoich zdolności artystycznych. 
Warsztaty przyczyniły się to do 
rozwoju aktywności 
społeczności lokalnej. Fachowcy 
prowadzący zajęcia a także 
atmosfera podczas zajęć 
pozwoliły kreatywnie i twórczo 
spędzić czas.

Gmina Jarocin, z siedzibą 63-200 
Jarocin, Al. Niepodległości 10

3,000.00 zł

10. Wysokość najwyższego 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

0.00 zł

11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz 
wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

6,939.00 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)

2 Zacznij ćwiczyć już dziś - 
jutro będzie z ciebie z Ciebie 
mistrz

Celem zadania była organizacja 
aktywnego czasu wolnego dla 
dzieci i młodzieży oraz 
oddziaływanie wychowawcze 
poprzez wdrożenie zasad 
współżycia zespołowego, 
kształtowanie samodyscypliny, 
rozwijanie poczucia 
odpowiedzialności za zdrowie i 
bezpieczeństwo swoje oraz 
kolegów.  Uczestnicy nauczyli 
się zasad podporządkowania się 
określonym regułom gier i 
zabaw poprzez ukazywanie 
negatywnych skutków 
nieprzestrzegania ich. 
Propagowane były zasady 
„czystej gry” (fair play).

Gmina Jarocin, z siedzibą 63-200 
Jarocin, Al. Niepodległości 10

2,900.00 zł

3 Gdy Cu smutno, gdy Ci źle - 
świetlica wyleczy Cię

Celem zajęć świetlicowych było 
zapewnienie zorganizowanej 
opieki wychowawczej oraz  
kształtowanie właściwej 
postawy etyczno-moralnej, 
wyrabianie osobowościowych 
cech charakteru takich jak: 
pracowitość, uczciwość, 
zdyscyplinowanie. Uczniom 
mającym trudności w nauce 
udzielano pomocy. Ponadto 
podczas zajęć starano się 
rozwijać uzdolnienia i 
zainteresowania intelektualne, 
artystyczne i techniczne. 
Kolejnym celem było 
wyrabianie nawyków 
kulturalnej rozrywki oraz 
twórczego myślenia i 
wyobraźni.

Gmina Jarocin, z siedzibą 63-200 
Jarocin, Al. Niepodległości 10

8,500.00 zł

4 Obóz letni z programem 
profilaktycznym pn 
"Łuszczanów w góry 
powędruje, nowych przygód 
zasmakuje"

Cel zadania było umożliwienie 
dzieciom z terenu wiejskiego 
aktywnego spędzania wolnego 
czasu podczas wakacji, 
utrwalanie zachowań 
pożądanych społecznie 
(umiejętność współpracy w 
grupie, właściwe zachowanie 
interpersonalne, stosowanie 
form grzecznościowych). Duży 
nacisk położono na rozbudzenie 
i rozwijanie zainteresowań 
turystycznych. Uczestnicy  
mogli kształtować umiejętności 
pracy w zespole, rozwijać 
indywidualne zainteresowania i 
zamiłowania.

Gmina Jarocin, z siedzibą 63-200 
Jarocin, Al. Niepodległości 10

6,400.00 zł
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) 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 (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
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Czajczyńska Beata
Kurzawiak Antonina
Krystkowiak Joanna

Łuszczanów, 22.06.2016

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Powiatowa Stacja  Sanitarno - Epidemiologiczna w Jarocinie; 63-200 Jarocin, ul. Wąska 2 2

2 Kuratorium Oświaty w Poznaniu; 61-716 Poznań, ul. Kościuszki 93 1

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