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Sprawozdanie merytoryczne z działalności Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu 
Sochaczewskiego za 2017 rok 

 
Nazwa: Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego 
Adres: 96-500 Sochaczew ul. Słowackiego 5 m 14 
Nr KRS i data wpisu: 0000487697 26.11.2013 
Nr REGON: 147007376 
 
Zarząd Porozumienia w składzie do 31.08.2017 roku: 
Agnieszka Ptaszkiewicz – Prezes Zarządu 
Alicja Korkosz – Wiceprezes Zarządu 
Łukasz Popowski – Wiceprezes Zarządu 
Anna Groszyk – Członek Zarządu 
Krystyna Mikołajczyk – Członek Zarządu 
Sebastian Wiśniewski – Członek Zarządu 
 
Zarząd Porozumienia w składzie do 10.11.2017 roku: 
Agnieszka Ptaszkiewicz – Prezes Zarządu 
Alicja Korkosz – Wiceprezes Zarządu 
Łukasz Popowski – Wiceprezes Zarządu 
Krystyna Mikołajczyk – Członek Zarządu 
Sebastian Wiśniewski – Członek Zarządu 
 
Zarząd Porozumienia w składzie od 10.11.2017roku: 
Agnieszka Ptaszkiewicz – Prezes Zarządu 
Łukasz Popowski  - Wiceprezes Zarządu 
Sebastian Wiśniewski – Wiceprezes Zarządu 
Marcin Prengowski – Członek Zarządu 
Agnieszka Wachnik – Członek Zarządu 
 
Komisja Rewizyjna w składzie do 10.11.2017roku : 
1. Andrzej Nowak – Przewodniczący Komisji 
2. Szymon Drzazga – Wiceprzewodniczący Komisji 
3. Małgorzata Hetman – Członek Komisji 
 
Komisja Rewizyjna w składzie od 10.11.2017roku : 
1. Andrzej Nowak – Przewodniczący Komisji 
2. Szymon Drzazga – Wiceprzewodniczący Komisji 
3. Marta Przygoda-Stelmach – Członek Komisji 
 
Celem Porozumienia jest: 
1. wspieranie działalności organizacji członkowskich Porozumienia w realizacji ich zadań statutowych, 
2. rozwijanie współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, 
3. reprezentowanie interesów organizacji członkowskich Porozumienia w kontaktach z administracją 

publiczną, podmiotami gospodarczymi oraz społecznością powiatu sochaczewskiego; 
4. budowanie realnego partnerstwa z administracją publiczną oraz podmiotami gospodarczymi na 

rzecz rozwoju powiatu sochaczewskiego, 
5. kształtowanie i promowanie postaw społecznych sprzyjających rozwojowi organizacji 

pozarządowych oraz budowanie pozytywnego wizerunku sektora pozarządowego w społeczności 
lokalnej, 

6. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 
 
Porozumienie realizuje swoje cele nieodpłatnie poprzez: 
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a) Stworzenie trwałej płaszczyzny współpracy organizacji pozarządowych powiatu sochaczewskiego i 
integrowanie środowiska organizacji pozarządowych. 

b) Wspieranie organizacji członkowskich Porozumienia oraz innych organizacji pozarządowych poprzez 
działalność szkoleniową, doradczą, usługową, wsparcie rzeczowe i finansowe. 

c) Tworzenie warunków do wymiany doświadczeń i zasobów między organizacjami członkowskimi, a 
także upowszechnianie dobrych praktyk organizacji członkowskich. 

d) Prowadzenie działań rzeczniczych w imieniu organizacji członkowskich Porozumienia wobec 
administracji publicznej, podmiotów gospodarczych oraz społeczności powiatu sochaczewskiego, 
mających na celu zwiększenie roli sektora pozarządowego w życiu publicznym powiatu 
sochaczewskiego. 

e) Promowanie zasad partycypacji obywatelskiej i aktywnego uczestnictwa mieszkańców w życiu 
publicznym powiatu sochaczewskiego, w tym udział w przygotowaniu projektów planów, strategii i 
aktów normatywnych mających wpływ na działalność organizacji pozarządowych na terenie powiatu 
sochaczewskiego. 

f) Organizowanie konferencji, szkoleń, warsztatów, spotkań, konkursów, targów i wystaw. 
g) Współdziałanie z organami samorządowymi oraz państwowymi i innymi organizacjami, 

stowarzyszeniami i instytucjami. 
h) Prowadzenie działalności badawczej w zakresie  potrzeb organizacji pozarządowych i mieszkańców 

powiatu sochaczewskiego. 
i) Podejmowanie i wspieranie działań zmierzających do integracji społecznej, oraz inicjowanie i 

uczestnictwo w powoływaniu podmiotów ekonomii społecznej. 
j) Prowadzenie Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych działających na terenie powiatu 

sochaczewskiego. 
k) Udzielanie pomocy rzeczowej, finansowej i intelektualnej przy opracowywaniu planów działania w 

zakresie objętym celami Porozumienia, a także w zakresie pozyskiwania partnerów i środków 
finansowych, prowadzenia i zarządzania. 

l) Udzielanie wsparcia finansowego, rzeczowego, organizacyjnego i pozamaterialnego, w tym 
prowadzenie programów dotacyjnych i stypendialnych dla osób fizycznych oraz prawnych, w tym 
organizacji pozarządowych w zakresie odpowiadającym celom statutowym Porozumienia. 

m) Pozostałą działalność wydawniczą. Wydawanie pism, biuletynów, książek i innych publikacji. 
n) Działalność portali internetowych. Tworzenie i prowadzenie portali internetowych. 
o) Działalność prawniczą. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości 

prawnej społeczeństwa. 
p) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane. 

 
Porozumienie swoje cele może realizować odpłatnie poprzez:  
a) Wspieranie organizacji członkowskich Porozumienia oraz innych organizacji pozarządowych poprzez 

działalność szkoleniową, doradczą, usługową, wsparcie rzeczowe i finansowe. 
b) Organizowanie konferencji, szkoleń, warsztatów, spotkań, konkursów, targów i wystaw. 
c) Pozostałą działalność wydawniczą. Wydawanie pism, biuletynów, książek i innych publikacji. 
d) Działalność portali internetowych. Tworzenie i prowadzenie portali internetowych. 
e) Działalność informacyjną. 
f) Organizację seminariów, akcji promocyjnych. 
g) Sporządzanie programów i opracowań z zakresu działalności statutowej, wsparcie działań organizacji 

pozarządowych. 
h) Organizację wypoczynku, wycieczek, spływów, rajdów. 
i) Prowadzenie imprez integracyjnych, w tym w formie pokazów.  
 
Działalność statutowa w okresie sprawozdawczym  
 
Walne Zebrania Członków POPPS 
 
W 2017 roku odbyły się dwa Walne Zebrania Członków: 
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Pierwsze Walne Zebranie odbyło się 23.05.2017 r. Było to zebranie sprawozdawcze z działalności za 
2016 rok. Zebrani pełnomocnicy zostali zapoznani ze sprawozdaniem merytorycznym Zarządu POPPS z 
działalności w 2016 roku, które przedstawiła prezes Zarządu Agnieszka Ptaszkiewicz oraz sprawozdaniem 
Komisji Rewizyjnej przedstawionym przez Przewodniczącego Komisji Andrzeja Nowaka. Komisja 
Rewizyjna pozytywnie oceniła działalność Zarządu za 2016 rok i rekomendowała przyjęcie sprawozdań i 
udzielenie absolutorium Zarządowi. Po zapoznaniu się z tymi dokumentami pełnomocnicy organizacji 
członkowskich Porozumienia jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi. Walne Zebranie było 
również okazją do podsumowania trzeciego roku działalności organizacji, zaplanowania działań na rok 
2018 oraz dyskusji na wiele tematów dotyczących działalności POPPS. 
 
Podjęte uchwały: 

• Uchwała nr 1/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Porozumienia 

Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego  za rok 2016  

• Uchwala nr 2/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej 

Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego za rok 2016 

• Uchwała nr 3/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Porozumienia 

Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego w 2016 roku 

• Uchwała nr 4/2017 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Porozumienia Organizacji 

Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego za rok 2016 

• Uchwała nr  5/2017 w sprawie przystąpienia Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu 

Sochaczewskiego do Federacji  MAZOWIA 

Drugie Walne Zebranie odbyło się 10.11.2017 r. Było to Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków 
zwołane w związku z końcem kadencji Zarządu oraz  koniecznością zmian  w składzie Komisji Rewizyjnej, 
spowodowanej rezygnacją dotychczasowej członkini Małgorzaty Hetman. Dokonano wyboru nowego 
Zarządu i uzupełniony został skład Komisji. Nowym Członkiem Komisji Rewizyjnej została wybrana Marta 
Przygoda-Stelmach. 
 
Podjęte uchwały: 

• Uchwała Walnego Zebrania Członków nr 6/2017 z 10 listopada 2017 r. w sprawie w wyboru Zarządu 
Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego 
 

Realizacja projektu „Rozwój Porozumienia Organizacji  Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego i 
jego organizacji członkowskich” 
 
W ramach dotacji otrzymanej ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy I Polityki Społecznej z Programu 
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich zrealizowano szereg działań, których celem było nieustanne 
wzmacnianie potencjału Porozumienia i organizacji członkowskich POPPS. Jest to kontynuacja inicjatyw 
podjętych przez POPPS w latach ubiegłych. Zrealizowane w zadaniu działania posłużyły również do 
integracji sektora pozarządowego powiatu sochaczewskiego, a także kreowania pozytywnego wizerunku 
oraz promocji działań. 
 
 Całość projektu składała się na następujące aktywności: 

1) IV Powiatowy Jarmark Pozarządowy 
 
24 września odbyła się czwarta edycja Powiatowego Jarmarku Pozarządowego. W Jarmarku wzięło 
udział 16 organizacji pozarządowych i innych podmiotów. Podczas Jarmarku można było zobaczyć liczne 
atrakcje na stoiskach poszczególnych ngo. Nie zabrakło też licznych publikacji własnych, głównie 
dotyczących historii regionu, a także rekreacji kajakowej i animacji dla najmłodszych.  
 
2)  VIII Walny Zjazd Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego 
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VIII Walny Zjazd odbył się 7 grudnia 2017 r. Gościem specjalnym Zjazdu był Wojciech Kaczmarczyk, 
dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Wojciech 
Kaczmarczyk zaprezentował uczestnikom Zjazdu zasady działalności nowej instytucji oraz przedstawił 
programy, które mają być wprowadzone w przyszłym roku. Zapowiedział także, że organizacje będą 
mogły uzyskać większe wsparcie na swój rozwój, ale także na realizację swojej misji, niekoniecznie w 
formule zlecania zadania publicznego przez samorządy. 
Drugim gościem była Edyta Obłąkowska-Woźniak z Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, który 
prowadzony jest przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w partnerstwie ze 
Stowarzyszeniem Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych i Fundację Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego. Głównym celem wystąpienia było zachęcenie do działania w obszarze ekonomii 
społecznej, a dokładnie do tworzenia przedsiębiorstwa społecznego. 
 
3)  Pomoc prawna i księgowa 
 
Te dwie klasyczne formy wsparcia organizacji członkowskich POPPS są niezwykle ważne dla stabilnego 
działania aktywnych fundacji i stowarzyszeń działających w powiecie sochaczewskim. Zapewnienie tych 
usług uwalnia je z uciążliwych kosztów i obowiązków, dzięki czemu mogą skupiać się na swojej 
zasadniczej działalności. 
 
4)  Spotkanie szkoleniowo-integracyjne zespołu POPPS 
 
Spotkanie szkoleniowo-integracyjne to niezwykle ważny element dla jakości działania zespołu POPPS. 
Trzydniowe szkolenie, które miało miejsce w lipcu w Piaskach Królewskich pozwoliło uczestnikom 
poznać się lepiej, ułatwiło rozmawianie o trudnościach, które napotykane są w trakcie działania zespołu 
POPPS. Podczas warsztatów zespół POPPS rozmawiał o wartościach i zaufaniu, aby łatwiej było członkom 
zespołu pracować bez obawy o konflikty. Praca warsztatowa urozmaicona była zabawami i grami 
integracyjnymi powalającymi na integrację zespołu i stanowiącymi podstawę do analizy zachowań 
zespołu.  Warsztat był okazją dla przedstawicieli najmłodszych organizacji członkowskich POPPS na 
integrację z pozostałymi przedstawicielami organizacji członkowskich POPPS, którzy współpracują już od 
dłuższego czasu. 
 
5)  Filmy dokumentujące działalność organizacji pozarządowych w powiecie sochaczewskim ze 
szczególnym uwzględnieniem organizacji członkowskich POPPS. 
 
 W ramach projektu wykonano 5 filmów z wydarzeń realizowanych przez organizacje członkowskie oraz 
działań realizowanych przez sam POPPS. Filmy te, prezentując bieżące działania, opublikowane w sieci 
promowały i utrwalały działalność Porozumienia, przyczyniając się tym samym do szerszego poznania 
oferty i zwiększenia rozpoznawalności POPPS.  
 
6)  Szereg szkoleń i doradztwo 
 
W ramach projektu przeprowadzono następując szkolenia: szkolenie dla przedstawicieli organizacji 
członkowskich i organizacji niezrzeszonych pn. Praktyczna obsługa nowych mediów elektronicznych oraz 
udzielono wsparcia  dla 10 organizacji w zakresie RODO. Dla przedstawicieli jednostek samorządu 
przeprowadzono szkolenie z zakresu sprawnego i zgodnego z obowiązującymi przepisami prowadzenia 
otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych. 
  
Zaplanowane w zadaniu działania  promowały działalność organizacji pozarządowych w społeczności 
powiatu, informowały o specyfice ich pracy oraz ofercie dla mieszkańców powiatu. Zadanie 
oddziaływało na społeczność lokalną powiatu w sposób bezpośredni, poprzez wydanie kwartalnika 
Aktyw, który był dystrybuowany również w miejscach dostępnych dla mieszkańców.  W realizacji zadania 
POPPS wielokrotnie współpracował z lokalnymi  samorządami w ramach nieformalnego partnerstwa, 
korzystając z ich wsparcia np. technicznego, promocyjnego. Realizacja zadania miała wpływ na 
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wzmocnienie wizerunku organizacji pozarządowych, jako podmiotów zdolnych do współdziałania z 
pozostałymi podmiotami życia publicznego, aktywnych i odpowiedzialnych organizacji mających 
znaczący wpływ na życie lokalnej społeczności. 
 
Działaj Lokalnie – Lokalny Konkurs Grantowy 
 
POPPS jako Afiliowany Ośrodek Działaj Lokalnie przeprowadził po raz drugi konkurs „Działaj Lokalnie”. 
Nabór wniosków trwał od 20 maja do 20 czerwca 2017 r. W konkursie zostało złożonych 7 wniosków  
z następujących gmin: Teresin, Sochaczew, Rybno, Iłów i Miasto Sochaczew. Wszystkie wnioski zostały 
ocenione  pozytywnie formalnie i w wyniku oceny przez niezależną  Komisję przyznane zostały dotacje 
następującym organizacjom i grupom nieformalnym: 
• Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Iłowskiej – Potęga Tradycji, kwota dofinansowania 3000,00 

zł, 
• Stowarzyszenie Planszówki w Sochaczewie – Organizacja cyklicznych spotkań planszówkowych w 

Sochaczewie, kwota dofinansowania 1160,00 zł, 
• Stowarzyszenie „KAJAKOWCY SOCHACZEWA” – Bzura naszym skarbem – edukacja  

i integracja nad rzeką,  kwota dofinansowania 1400,00 zł, 
• Grupa Nieformalna Klub Seniora działająca przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Rybnie – 

„Odkrywanie nieznanych”,  kwota dofinansowania 1000, 00 zł, 
• Grupa Nieformalna Szkolni LIDERZY z Zespołu Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała 

Wyszyńskiego  – Zawodowcy na start! kwota dofinansowania 1100, 00 zł, 
• Grupa Nieformalna Rodzice swoim dzieciom – „Jesienne plenery malarskie” kwota dofinansowania 

1944,00 zł, 
• Nieformalna Grupa ‚Mokosz’ – Jak żyli nasi przodkowie 1000 lat temu – warsztat lepienia z gliny 

przedmiotów codziennego użytku, kwota dofinansowania 1000,00 zł. 
 

Konkurs był sfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, środków pozyskanych  
w ramach odpłatnej działalności statutowej, darowizn od firm i osób prywatnych oraz z wpłat z 1%. 
Łączna wartość przyznanych dotacji - 10604,00 zł. POPPS planuje kontynuować realizację Programu 
Działaj Lokalnie” i ogłaszać konkursy grantowe  dla organizacji i grup nieformalnych powiatu 
sochaczewskiego w kolejnych latach. 
 
FIO Mazowsze Lokalnie 
 
Na podstawie porozumienia zawartego z operatorem Programu FIO Mazowsze Lokalnie - 
Stowarzyszeniem „Europa i My” POPPS  dołączył do Sieci Ambasadorów FIO-Mazowsze Lokalnie. Naszym 
zadaniem była pomoc operatorowi w realizacji Programu, w szczególności upowszechnianie informacji  
o Programie i możliwościach aplikowania w nim zainteresowanych organizacji, grup nieformalnych czy 
grup samopomocowych. POPPS zorganizował spotkania informacyjne oraz udzielił licznych konsultacji 
telefonicznych i mejlowych, w wyniku czego do konkursu złożone zostało 6 wniosków, z czego dwa 
znalazły się w gronie laureatów i otrzymały wnioskowane dotacje. Były to wnioski: Aktywnych 
mieszkańców Gminy Młodzieszyn i Grupy Teatralnej Klubu Seniora z Teresina.  
 
Inne działania związane z realizacją celów statutowych 
 
Nowi członkowie POPPS 
 
Do zespołu POPPS w ciągu 2017 roku dołączyły dwie organizacje:  Fundacja Wesoła Chata, która działa 

na rzecz rozwoju i integracji rodziny, upowszechnianie praw rodziny, propagowanie modelu wspólnego 

pełnienia obowiązków opiekuńczych i domowych oraz wzmacnianie mężczyzn w roli obecnego i 

aktywnego ojca oraz budowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz Stowarzyszenie „Kajakowcy 

Sochaczewa” dla którego głównym celem jest organizowanie życia kulturalnego, wypoczynku i rekreacji 

http://www.dzialajlokalnie.pl/
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dla swych członków, popularyzacja turystyki i kultury fizycznej jako formy aktywnego wypoczynku oraz 

działania na rzecz ochrony przyrody. 

Natomiast z członkostwa z POPPS zrezygnowało Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet z Kamiona  
i Stowarzyszenie Na rzecz Rozwoju Wsi Adamowa Góra. Z końcem roku POPPS składał się z siedemnastu 
organizacji pozarządowych z całego powiatu sochaczewskiego.  

 
Kampania 1% 
 
POPPS złożył wniosek do Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce w „Konkursie na wsparcie lokalnych 
kampanii na rzecz pozyskania 1% przez Ośrodki Działaj Lokalnie” w roku 2017. Wniosek został 
pozytywnie oceniony przez Akademię i Porozumienie otrzymało 1705,00 zł na przeprowadzenie tej 
kampanii. W roku sprawozdawczym pozyskana kwota z 1% to 3277,00 zł.  Z pozyskanych wpłat dla 
POPPS kwota 2569,60 została przeznaczona na wkład własny do Programu „Działaj Lokalnie” oraz dwie 
organizacje członkowskie Stowarzyszenie „Nad Bzurą” i Fundacja Wesoła Chata otrzymały wsparcie 
finansowe na realizację zadań statutowych w ramach realizowanej Akcji 1% dla POPPS. Organizacje 
przedstawiły rozliczenie z otrzymanych środków darowizny.  
Kampania 1% realizowana będzie także w 2018 roku i na tą kampanię pozyskaliśmy również w 2017 roku 
dotację z ARF w wysokości 1810, 00 zł. 
 
Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej – Porozumienie nie prowadzi działalności 
gospodarczej. 
 
Odpisy uchwał Zarządu:  
W roku sprawozdawczym Zarząd podjął 5 uchwał: 
1. Uchwała Nr 1/2017 Zarządu Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego  

z dnia 21 stycznia 2017 roku w sprawie przyjęcia nowego członka 
2. Uchwała Nr 2/2017 Zarządu Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego  

z dnia 5 maja 2017 roku W sprawie przyjęcia nowego członka 
3. Uchwała Nr  3/2017 Zarządu Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego  

z dnia  29 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Grantowej 
4. Uchwała Nr  4/2017 Zarządu Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego 

z dnia  31 sierpnia 2017 roku w sprawie odwołania członka Zarządu 

5. Uchwała Nr 5/2017 Zarządu Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego  
z dnia 10 listopada 2017 r. – ukonstytuowanie się Zarządu 

 
Informacja o wysokości uzyskanych przychodów: 
Przychody łącznie – 79218,77 
W tym:  
1. Składki członkowskie  - 320,00  
2. Darowizny pieniężne od osób fizycznych i prawnych -8975,00 
3. Dotacje pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu gminy: 

- MRPiPS Program FIO - 54 401,10 
- ARF „Działaj Lokalnie” - 5 000,000 
-  ARF „Kampania 1%” – 1 705,00 

4. Działalność statutowa odpłatna  - 5 500,00 
5. Wpłaty 1%  - 3277,00 
6. Pozostałe – 40,67 
 
Informacja o poniesionych kosztach na: 
Koszty ogółem – 77 773,25 
1. Realizację celów statutowych – 77 497,71 
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2. Działalność gospodarczą - nie dotyczy 
3. Pozostałe koszty (administracyjne) – 275,54 
 
Dane o: 
1. Liczbie osób zatrudnionych w Porozumieniu według zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem 
osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej – Porozumienie nie zatrudniało 
pracowników na umowę o pracę w 2017 roku. 
2. Łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez Porozumienie z podziałem na wynagrodzenia, 
premie, nagrody i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych 
wyłącznie w działalności gospodarczej  - Porozumienie  nie wypłacało  wynagrodzeń w 2017 roku. 
3. Wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom 
zarządu i innych organów Porozumienia oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą 
z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia – Porozumienie nie wypłacało 
wynagrodzeń członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej 
4. Udzielonych przez Porozumienie pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze 
wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej 
udzielania takich pożyczek – Porozumienie nie udzielało pożyczek w 2017 roku. 
5. Kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku – na dzień 31.12.2017 r. 
Porozumienie posiadało: 

• na rachunku bankowym nr 27 2130 0004 2001 06578397 0001  w Volkswagen Bank Polska SA środki 
w wysokości – 3 567,07 PLN, 

• na rachunku bankowym nr 97 2130 0004 2001 06578397 0002  w Volkswagen Bank Polska SA środki 
w wysokości – 4 024,90 PLN, 

• w kasie – 110,29 PLN. 
6. Wartość nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów  lub nabytych akcji w spółkach prawa 
handlowego z e wskazaniem tych spółek – Porozumienie nie nabyło żadnych obligacji i akcji w 2017 
roku. 
7. Nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie 
– Porozumienie nie nabyło żadnych nieruchomości w 2017 roku. 
8. Nabytych pozostałych środkach trwałych – Porozumienie nie nabyło żadnych środków trwałych  
w 2017 roku 
9. Wartość aktywów i zobowiązań  ujętych w sprawozdaniu finansowym: 
- wartość aktywów ujęta w bilansie na dzień 31.12.2017 – 7 702,26 PLN 
- wartość zobowiązań na dzień 31.12.2017 – 2 278,90 PLN 
10. Dodatkowy wynik finansowy w wysokości: 1 445,52 przeznaczony jest w całości na cele statutowe 
do wykorzystania w latach następnych. 
 
Dane o działalności zleconej Porozumieniu przez podmioty państwowe samorządowe z podaniem 
wyniku finansowego tej działalności: 
 
W 2017 roku Porozumienie, w ramach dotacji otrzymanej ze środków MRPiPS w ramach P FIO 
zrealizowano projekt pn. „Rozwój Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego i 
jego organizacji członkowskich”. Kwota dotacji wyniosła – 56660,00zł. Wykorzystano kwotę 54401,10.  
Niewykorzystana kwota w wysokości 2258,90 została zwrócona. 
 
Informacja o rozliczeniach Porozumienia  z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także 
informacja w sprawie składanych  deklaracji podatkowych: 
 
POPPS na dzień 31.12.2017 nie posiadało zobowiązań podatkowych. Porozumienie składa zeznanie  
o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób 
prawnych CIT-8 wraz z załącznikiem CIT-8/0 
 
Sochaczew, 27 czerwca 2018 roku. 



Ministerstwo Rodzin, 
Pracy i Polityki 
Społecznej

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2017

• 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 2018-07-13

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina SOCHACZEW

Powiat SOCHACZEWSKI

Ulica SŁOWACKIEGO Nr domu 5 Nr lokalu 14

Miejscowość SOCHACZEW Kod pocztowy 96-500 Poczta SOCHACZEW Nr telefonu 501542564

Nr faksu E-mail biuro@popps.org.pl Strona www www.popps.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2016-11-09

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 14700737600000 6. Numer KRS 0000487697

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

Agnieszka Ptaszkiewicz Prezes Zarządu TAK

Łukasz Popowski Wiceprezes Zarządu TAK

Sebastian Wiśniewski Wiceprezes Zarządu TAK

Marcin Prengowski Członek Zarządu TAK

Agnieszka Wachnik Członek Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Andrzej Nowak Przewodniczący TAK

Szymon Drzazga Zastępca 
Przewodniczącego

TAK

Marta Przygoda-Stelmach Członek TAK

POROZUMIENIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU SOCHACZEWSKIEGO

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

Druk: MPiPS 1



1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Porozumienie Organizacji  Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego w okresie od stycznia do grudnia 
2017 roku zaangażowane było w realizację następujących projektów i programów:

I. Projekt „Rozwój Porozumienia Organizacji  Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego i jego 
organizacji członkowskich” dofinansowany ze środków MRPiPS w ramach Programu Fundusz Inicjatyw 
Społecznych.

W ramach niniejszego zadania zrealizowano szereg działań, których celem było nieustanne 
wzmacnianie potencjału Porozumienia i organizacji członkowskich POPPS. Jest to kontynuacja inicjatyw 
podjętych przez POPPS w latach ubiegłych. Zrealizowane w zadaniu działania posłużyły również do 
integracji sektora pozarządowego powiatu sochaczewskiego, a także kreowania pozytywnego 
wizerunku oraz promocji działań sektora w społeczności lokalnej powiatu sochaczewskiego.

Całość projektu składała się na następujące aktywności:
1) IV Powiatowy Jarmark Pozarządowy

24 września odbyła się czwarta edycja Powiatowego Jarmarku Pozarządowego. W Jarmarku wzięło 
udział 16 organizacji pozarządowych i innych podmiotów. Podczas Jarmarku można było zobaczyć 
liczne atrakcje na stoiskach poszczególnych ngo. Nie zabrakło też licznych publikacji własnych, głównie 
dotyczących historii regionu, a także rekreacji kajakowej i animacji dla najmłodszych. 

2) VIII Walny Zjazd Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego

VIII Walny Zjazd odbył się 7 grudnia 2017 r. Gościem specjalnym Zjazdu był Wojciech Kaczmarczyk, 
dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. 
Wojciech Kaczmarczyk zaprezentował uczestnikom Zjazdu zasady działalności nowej instytucji oraz 
przedstawił programy, które mają być wprowadzone w przyszłym roku. Zapowiedział także, że 
organizacje będą mogły uzyskać większe wsparcie na swój rozwój, ale także na realizację swojej misji, 
niekoniecznie w formule zlecania zadania publicznego przez samorządy. Drugim gościem była Edyta 
Obłąkowska-Woźniak z Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, który prowadzony jest przez Fundację 
Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw 
Społecznych i Fundację Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Głównym celem wystąpienia było 
zachęcenie do działania w obszarze ekonomii społecznej, a dokładnie do tworzenia przedsiębiorstwa 
społecznego.

3) Pomoc prawna i księgowa

Te dwie klasyczne formy wsparcia organizacji członkowskich POPPS są niezwykle ważne dla stabilnego 
działania aktywnych fundacji i stowarzyszeń działających w powiecie sochaczewskim. Zapewnienie tych 
usług uwalnia je z uciążliwych kosztów i obowiązków, dzięki czemu mogą skupiać się na swojej 
zasadniczej działalności.

4) Spotkanie szkoleniowo-integracyjne zespołu POPPS

Spotkanie szkoleniowo-integracyjne to niezwykle ważny element dla jakości działania zespołu POPPS. 
Trzydniowe szkolenie, które miało miejsce w lipcu w Piaskach Królewskich pozwoliło uczestnikom 
poznać się lepiej, ułatwiło rozmawianie o trudnościach, które napotykane są w trakcie działania zespołu 
POPPS. Podczas warsztatów zespół POPPS rozmawiał o wartościach i zaufaniu, aby łatwiej było 
członkom zespołu pracować bez obawy o konflikty. Praca warsztatowa urozmaicona była zabawami i 
grami integracyjnymi powalającymi na integrację zespołu i stanowiącymi podstawę do analizy 
zachowań zespołu.  Szkolenie było okazją dla przedstawicieli najmłodszych organizacji członkowskich 
POPPS na integrację z pozostałymi przedstawicielami organizacji członkowskich POPPS, którzy 
współpracują już od dłuższego czasu.

5) Filmy dokumentujące działalność organizacji pozarządowych w powiecie sochaczewskim ze 
szczególnym uwzględnieniem organizacji członkowskich POPPS.

W ramach projektu wykonano 5 filmów z wydarzeń realizowanych przez organizacje członkowskie oraz 
działań realizowanych przez sam POPPS. Filmy te, prezentując bieżące działania, opublikowane w sieci 
promowały i utrwalały działalność Porozumienia, przyczyniając się tym samym do szerszego poznania 
oferty i zwiększenia rozpoznawalności POPPS. 
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6) Szereg szkoleń i doradztwo

W ramach projektu przeprowadzono następując szkolenia: szkolenie dla przedstawicieli organizacji 
członkowskich i organizacji niezrzeszonych pn. Praktyczna obsługa nowych mediów elektronicznych.  
Dla przedstawicieli jednostek samorządu przeprowadzono szkolenie z zakresu sprawnego i zgodnego z 
obowiązującymi przepisami prowadzenia otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych. W 
ramach tego działania udzielono także wsparcia dla 10 organizacji w zakresie RODO. 
 
Zaplanowane w zadaniu działania  promowały działalność organizacji pozarządowych w społeczności 
powiatu, informowały o specyfice ich pracy oraz ofercie dla mieszkańców powiatu. Zadanie 
oddziaływało na społeczność lokalną powiatu w sposób bezpośredni, poprzez wydanie kwartalnika 
Aktyw, który był dystrybuowany również w miejscach dostępnych dla mieszkańców.  W realizacji 
zadania POPPS wielokrotnie współpracował z lokalnymi  samorządami w ramach nieformalnego 
partnerstwa, korzystając z ich wsparcia np. technicznego, promocyjnego. Realizacja zadania miała 
wpływ na wzmocnienie wizerunku organizacji pozarządowych, jako podmiotów zdolnych do 
współdziałania z pozostałymi podmiotami życia publicznego, aktywnych i odpowiedzialnych organizacji 
mających znaczący wpływ na życie lokalnej społeczności.

II. Program "Działaj Lokalnie" – Lokalny Konkurs Grantowy

POPPS jako Afiliowany Ośrodek Działaj Lokalnie przeprowadził po raz drugi konkurs „Działaj Lokalnie”. 
Nabór wniosków trwał od 20 maja do 20 czerwca 2017 r. W konkursie zostało złożonych 7 wniosków z 
następujących gmin: Teresin, Sochaczew, Rybno, Iłów i Miasto Sochaczew. Wszystkie wnioski zostały 
ocenione  pozytywnie formalnie i w wyniku oceny przez niezależną  Komisję przyznane zostały dotacje 
następującym organizacjom i grupom nieformalnym:
• Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Iłowskiej – Potęga Tradycji, kwota dofinansowania 3000,00 
zł,
• Stowarzyszenie Planszówki w Sochaczewie – Organizacja cyklicznych spotkań planszówkowych w 
Sochaczewie, kwota dofinansowania 1160,00 zł,
• Stowarzyszenie „KAJAKOWCY SOCHACZEWA” – Bzura naszym skarbem – edukacja i integracja nad 
rzeką,  kwota dofinansowania 1400,00 zł,
• Grupa Nieformalna Klub Seniora działająca przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Rybnie – 
„Odkrywanie nieznanych”,  kwota dofinansowania 1000,00 zł,
• Grupa Nieformalna Szkolni LIDERZY z Zespołu Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała 
Wyszyńskiego  – Zawodowcy na start! kwota dofinansowania 1100,00 zł,
• Grupa Nieformalna Rodzice swoim dzieciom – „Jesienne plenery malarskie” kwota dofinansowania 
1944,00 zł,
• Nieformalna Grupa ‚Mokosz’ – Jak żyli nasi przodkowie 1000 lat temu – warsztat lepienia z gliny 
przedmiotów codziennego użytku, kwota dofinansowania 1000,00 zł.

Konkurs był sfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, środków pozyskanych 
w ramach odpłatnej działalności statutowej, darowizn od firm i osób prywatnych oraz z wpłat z 1%. 
Łączna wartość przyznanych dotacji - 10604,00 zł. 

III. Program FIO - Mazowsze Lokalnie

Na podstawie porozumienia zawartego z operatorem Programu FIO Mazowsze Lokalnie - 
Stowarzyszeniem „Europa i My” POPPS  dołączył do Sieci Ambasadorów FIO-Mazowsze Lokalnie. 
Naszym zadaniem była pomoc operatorowi w realizacji Programu, w szczególności upowszechnianie 
informacji o Programie i możliwościach aplikowania w nim zainteresowanych organizacji, grup 
nieformalnych czy grup samopomocowych. POPPS zorganizował spotkania informacyjne oraz udzielił 
licznych konsultacji telefonicznych i mejlowych, w wyniku czego do konkursu złożone zostało 6 
wniosków, z czego dwa znalazły się w gronie laureatów i otrzymały wnioskowane dotacje. Były to 
wnioski: Aktywnych mieszkańców Gminy Młodzieszyn i Grupy Teatralnej Klubu Seniora z Teresina. 

IV. Inne działania związane z realizacją celów statutowych

Nowi członkowie POPPS

Do zespołu POPPS w ciągu 2017 roku dołączyły dwie organizacje:  Fundacja Wesoła Chata, która działa 
na rzecz rozwoju i integracji rodziny, upowszechnianie praw rodziny, propagowanie modelu wspólnego 
pełnienia obowiązków opiekuńczych i domowych oraz wzmacnianie mężczyzn w roli obecnego i 
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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 faktycznie 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)

1000

50

Osoby fizyczne

Osoby prawne

3.2. 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, z późn. zm.), zaczynając od 
najważniejszej wraz z odnoszącym się do nich przedmiotem 
działalności

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 przedmiotu działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie
sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

aktywnego ojca oraz budowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz Stowarzyszenie „Kajakowcy 
Sochaczewa” dla którego głównym celem jest organizowanie życia kulturalnego, wypoczynku i rekreacji 
dla swych członków, popularyzacja turystyki i kultury fizycznej jako formy aktywnego wypoczynku oraz 
działania na rzecz ochrony przyrody. Natomiast z członkostwa z POPPS zrezygnowało Stowarzyszenie 
Aktywnych Kobiet z Kamiona  i Stowarzyszenie Na rzecz Rozwoju Wsi Adamowa Góra. Z końcem roku 
POPPS składał się z siedemnastu organizacji pozarządowych z całego powiatu sochaczewskiego. 

V. Kampania 1%

POPPS złożył wniosek do Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce w „Konkursie na wsparcie lokalnych 
kampanii na rzecz pozyskania 1% przez Ośrodki Działaj Lokalnie” w roku 2017 i otrzymał dotację na ten 
cel w wysokości 1705,00 zł. Dzięki przeprowadzonej kampanii w roku sprawozdawczym pozyskaliśmy z 
1% kwotę: 3277,00 zł.  Z pozyskanych wpłat kwota - 2569,60 została przeznaczona na wkład własny do 
Programu „Działaj Lokalnie”.  Pozostała kwota - 707,40 została przekazana dwom organizacjom 
członkowskim: Stowarzyszeniu „Nad Bzurą” i Fundacji Wesoła Chata tytułem wsparcia na realizację 
zadań statutowych.
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 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

działalność wspomagająca rozwój 
wspólnot i społeczności lokalnych

Organizacja konkursu w 
ramach Programu "Działaj 
Lokalnie" - wspieranie i 
aktywizowanie lokalnych 
społeczności, szczególnie 
grup nieformalnych i 
młodych organizacji,  na 
terenach wiejskich i w 
małych miastach poprzez 
projekty obywatelskie, 
służące pobudzaniu 
aspiracji rozwojowych i 
poprawie jakości życia oraz 
przyczyniające się do 
budowania kapitału 
społecznego.
Pełnienie funkcji 
Ambasadora Programu FIO 
Mazowsze Lokalnie - 
współpraca z operatorem 
programu w prowadzeniu 
konkursu grantowego. 
Działania na rzecz  
zwiększenia zaangażowania 
obywateli i organizacji 
pozarządowych w życie 
publiczne, szczególnie w 
małych społecznościach 
lokalnych.
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działalność na rzecz organizacji 
pozarządowych oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie 
określonym w pkt 1-32.

Wzmocnienie potencjału i 
profesjonalizacja działań 
organizacji pozarządowych 
powiatu sochaczewskiego, 
w tym głównie organizacji 
członkowskich 
Porozumienia. Integracja 
sektora pozarządowego 
powiatu sochaczewskiego, 
w tym także organizacji 
spoza POPPS oraz 
kreowanie pozytywnego 
wizerunku  organizacji 
pozarządowych w 
społeczności powiatu 
sochaczewskiego. 
Wzrost zaangażowania 
organizacji pozarządowych 
we wspólne działania na 
rzecz wzmacniania roli 
sektora pozarządowego w 
życiu publicznym powiatu 
sochaczewskiego.
Promocja działalności 
organizacji pozarządowych 
z terenu powiatu 
sochaczewskiego. 
Wzmacnianie dialogu 
międzysektorowego, w 
szczególności  współpracy 
pomiędzy sektorem 
pozarządowym i 
publicznym. 
Wspieranie organizacji 
członkowskich 
Porozumienia poprzez 
działalność szkoleniową, 
doradczą, usługową, 
wsparcie rzeczowe i 
finansowe.

4.2. 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, zaczynając od najważniejszej wraz z odnoszącym 
się do nich przedmiotem działalności

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 79,218.77 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 73,717.76 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 5,500.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 1.01 zł

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

działalność wspomagająca rozwój 
wspólnot i społeczności lokalnych

W ramach konkursu 
Programu "Działaj Lokalnie" 
Porozumienie 
przeprowadziło kampanię 
promocyjną dla 
poszczególnych gmin 
powiatu sochaczewskiego - 
naszych partnerów w 
konkursie. W konkursie 
wsparły nas wszystkie 
gminy wiejskie naszego 
powiatu. Kampania 
polegała na promocji 
potencjału społecznego i 
kulturowego grup 
nieformalnych i organizacji 
pozarządowych 
działających w 
poszczególnych gminach. 
Środki pozyskane w ramach 
odpłatnej działalności 
statutowej w wysokości 
5500,00 zł zostały 
rozdysponowane na granty 
dla organizacji i grup 
nieformalnych.

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 wg klasyfikacji PKD, 
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
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1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 0.00 zł

4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o sposobie wydatkowania  tych 
środków

4.1. Przychody z 1% podatku 3,277.00 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 3,277.00 zł

4.3. 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 kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

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 administracyjne

e) Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

71,997.71 zł

5,500.00 zł

0.00 zł

275.54 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

najem

użytkowanie

1 Wkład własny Program "Działaj Lokalnie" 2,569.60 zł

2 Wsparcie organizacji członkowskich 707.40 zł

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

77,773.25 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 77,773.25 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym

1,445.52 zł

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)

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(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)

0.0 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)

0.0 etatów

13.0 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

17.00 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 
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)

9.00 osób

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

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 23,785.00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0.00 zł
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b) z tytułu umów cywilnoprawnych 23,785.00 zł2. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

203.00 zł

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

1,500.00 zł

VII. 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. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

VIII. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym

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

organizacji

Agnieszka Ptaszkiewicz
Łukasz Popowski

13.07.2018 Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

IX. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)
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