Sprawozdanie merytoryczne z działalności Porozumienia Organizacji
Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego za 2015 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:
Agnieszka Ptaszkiewicz – Prezes Zarządu
Alicja Korkosz – Wiceprezes Zarządu
Łukasz Popowski – Wiceprezes Zarządu
Anna Groszyk – Członek Zarządu
Krystyna Mikołajczyk – Członek Zarządu
Sebastian Wiśniewski – Członek Zarządu
Komisja Rewizyjna:
1. Andrzej Nowak – Przewodniczący Komisji
2. Szymon Drzazga – Wiceprzewodniczący Komisji
3. Małgorzata Hetman – Członek Komisji
Cele statutowe Porozumienia:
1. wspieranie działalności organizacji członkowskich Porozumienia w realizacji ich zadań
statutowych,
2. rozwijanie współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie powiatu
sochaczewskiego,
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.
Porozumienie realizuje swoje cele poprzez:
1. stworzenie trwałej płaszczyzny współpracy organizacji pozarządowych powiatu sochaczewskiego
i integrowanie środowiska organizacji pozarządowych;
2. wspieranie organizacji członkowskich Porozumienia poprzez działalność szkoleniową, doradczą,
usługową, wsparcie rzeczowe i finansowe,
3. tworzenie warunków do wymiany doświadczeń i zasobów między organizacjami członkowskimi, a
także upowszechnianie dobrych praktyk organizacji członkowskich,
4. 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,
5. 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;
6. organizowanie konferencji, szkoleń, warsztatów, spotkań, konkursów, targów i wystaw;
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7. współdziałanie z organami samorządowymi oraz państwowymi i innymi organizacjami,
stowarzyszeniami i instytucjami;
8. prowadzenie działalności badawczej w zakresie
potrzeb organizacji pozarządowych
i mieszkańców powiatu sochaczewskiego;
9. wydawanie pism, biuletynów, książek i innych publikacji;
10. tworzenie i prowadzenie portali internetowych;
11. podejmowanie i wspieranie działań zmierzających do integracji społecznej, oraz inicjowanie i
uczestnictwo w powoływaniu podmiotów ekonomii społecznej;
12. prowadzenie Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych działających na terenie powiatu
sochaczewskiego.
Działalność statutowa w okresie sprawozdawczym (opis zdarzeń prawnych i ich skutków
finansowych)
Dwa Walne Zebrania Członków POPPS
W 2015 roku odbyły się dwa Walne Zebrania Członków Porozumienia Organizacji Pozarządowych
Powiatu Sochaczewskiego.
Walne Zebranie z dnia 24 marca 2015 r. było zebraniem sprawozdawczym. Prezes Zarządu Agnieszka
Ptaszkiewicz zdała sprawozdanie z działalności Zarządu, w którym przedstawiła działania
podejmowane przez Porozumienie w 2014 roku, omówiła zrealizowany projekt P FIO, podjęte w nim
działania, odbiorców oraz jego rezultaty. Komisja Rewizyjna przedstawiła sprawozdanie
rekomendujące udzielenie Zarządowi POPPS absolutorium za rok 2014. Po zapoznaniu się z tymi
dokumentami pełnomocnicy organizacji członkowskich Porozumienia jednogłośnie udzielili
absolutorium Zarządowi.
Walne Zebranie było również okazją do podsumowania pierwszego i udanego roku działalności
organizacji, zaplanowania działań na rok 2015 oraz interesującej dyskusji na wiele tematów
dotyczących działalności POPPS.
Drugie Walne Zebranie odbyło się w dniu 3 listopada 2015 r. Zebranie to było zebraniem wyborczym.
Członkowie POPPS zdecydowali o wyborze nowych władz organizacji. Zdecydowano, że
dotychczasowa prezes Agnieszka Ptaszkiewicz będzie nadal kierowała POPPS przy wsparciu
dotychczasowych członków Zarządu Alicji Korkosz i Krystyny Mikołajczyk. Skład zespołu został
uzupełniony przez Annę Groszyk, Sebastiana Wiśniewskiego i Łukasza Popowskiego, którzy zastąpili
Michała Jakubowskiego i Renatę Smyczek, którzy zrezygnowali z pracy w Zarządzie. Skład Komisji
Rewizyjnej pozostał bez zmian. Podczas zebrania zatwierdzono również szereg zmian w statutucie
Porozumienia, które mają wzmocnić organizację i przygotować ją do lepszego i bardziej skutecznego
realizowania celów w przyszłości.
Zadanie publiczne w ramach P FIO 2015
Od początku maja do końca grudnia 2015 r. POPPS realizował projekt pt. Rozwój Porozumienia
Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego i wzmocnienie potencjału jego organizacji
członkowskich. Projekt zakładał kontynuację podjętych w 2014 roku działań zmierzających do
wspierania rozwoju sektora pozarządowego powiatu sochaczewskiego. Realizacja zadania
finansowania była w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich ze środków Ministerstwa
Pracy i Polityki Społecznej oraz ze środków własnych Porozumienia.
W ramach projektu prowadzone były działania będące kontynuacją wsparcia oraz rozwoju organizacji
członkowskich POPPS oraz samego związku stowarzyszeń. Realizowane były również działania
związane z dalszą integracją sektora pozarządowego powiatu sochaczewskiego (również organizacji
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spoza POPPS) oraz działania służące wzmacnianiu pozytywnego wizerunku organizacji
pozarządowych w społeczności powiatu sochaczewskiego. Działania będące przedmiotem projektu
były odpowiedzią na potrzeby członków Porozumienia.
Projekt został podzielone na bloki merytoryczne:
Blok 1. Wsparcie organizacji członkowskich Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu
Sochaczewskiego:
1. Zabezpieczenie obsługi księgowej dla organizacji członkowskich POPPS,
2. Przeprowadzenie cyklu szkoleń, warsztatów i doradztwa z zakresu:
a) zarządzania członkostwem i pozyskiwanie nowych członków,
b) promocji i budowania wizerunku organizacji,
c) indywidualnego wsparcia doradczego w zakresie strategii działania organizacji pozarządowej,
d) indywidualnego wsparcia doradczego w sytuacjach kryzysowych.
3. Zapewnienie doradztwa prawnego dla organizacji członkowskich POPPS.
Blok 2. Wsparcie osobowe, organizacyjne i infrastrukturalne Porozumienia Organizacji
Pozarządowych
Powiatu Sochaczewskiego:
1. Przedłużenie zatrudnienia dyrektora biura Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu
Sochaczewskiego,
2. Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego jako organizacja
regrantingowa/ lokalny fundusz dotacyjny – przygotowanie merytoryczne i organizacyjne,
3. Liderzy POPPS – team building liderów organizacji członkowskich POPPS na rzecz rozwoju związku
stowarzyszeń,
4. Organizacja biura Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego.
Blok 3. Integracja sektora pozarządowego powiatu sochaczewskiego i wzmacnianie pozytywnego
wizerunku sektora w społeczności powiatu:
1. Organizacja drugiej edycji Powiatowego Jarmarku Pozarządowego,
2. Wydanie dwóch numerów AKTYWU Kwartalnika Organizacji Pozarządowych Powiatu
Sochaczewskiego,
3. Organizacja VI Walnego Zjazdu Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego.
Głównym celem zadania było wzmocnienie potencjału organizacyjnego i POPPS oraz jego 14
organizacji członkowskich oraz nowych członków, którzy mieli przystąpić do POPPS w trakcie
realizacji zadania, poprzez dostarczenie specjalistycznych usług i wiedzy, wyposażenie w sprzęt
i narzędzia niezbędne do prowadzenia skuteczniejszej działalności statutowej.
Główny cel zadania został zrealizowany. Realizacja zadania pozwoliła na dalszy rozwój Porozumienia
i wzmocnienie potencjału jego organizacji członkowskich. Dała podwaliny do budowy silnej,
kompetentnej i z czasem również samowystarczalnej finansowo organizacji, która będzie skutecznie
mogła wspierać swoje organizacje członkowskie. Cele zadania zostały zrealizowane zarówno w opinii
Zarządu POPPS, jak i przedstawicieli organizacji członkowskich
Celami uzupełniającymi było:
1. Wzmocnienie Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego jako organizacji
innowacyjnej, wdrażającej nowe rozwiązania wspierające rozwój organizacji pozarządowych
i aktywnych liderów społeczeństwa obywatelskiego w powiecie sochaczewskim.
2. Integracja sektora pozarządowego z terenu powiatu sochaczewskiego (w tym organizacji spoza
POPPS) oraz kreowanie pozytywnego wizerunku organizacji pozarządowych w społeczności powiatu
sochaczewskiego.
3. Wzrost zaangażowania organizacji pozarządowych we wspólne działania na rzecz wzmacniania roli
sektora pozarządowego w życiu publicznym powiatu sochaczewskiego;
4. Promocja działalności organizacji pozarządowych z terenu powiatu sochaczewskiego.
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Cele uzupełniające realizowane były m.in. poprzez:
 organizację Drugiego Powiatowego Jarmarku Pozarządowego, podczas którego organizacje mogły
przedstawić swój dorobek, a mieszkańcy mogli zapoznać się z ich bogatą ofertą oraz wyrazić
opinię o ich działalności,
 organizację VI Walnego Zjazdu Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego, który był
okazją do dalszej integracji sektora pozarządowego i wzmocnienia pozytywnego wizerunku
organizacji pozarządowych w społeczności powiatu sochaczewskiego,
 organizację trzydniowego wyjazdowego warsztatu, podczas którego zespół POPPS intensywnie
się integrował oraz opracował zarys strategii rozwoju związku stowarzyszeń,
 realizację działań, które doprowadziły do włączenia POPPS do sieci Ośrodków Działaj Lokalnie,
jako organizacji przygotowanej prawnie i organizacyjnie do prowadzenia konkursów grantowych
dla organizacji pozarządowych i nieformalnych grup mieszkańców z terenu powiatu
sochaczewskiego,
 zapewnienie organizacjom członkowskim POPPS kompletu usług ułatwiających im codzienne
działanie, zmniejszających koszty administracyjne, dających pewność działania zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa oraz zwiększających kompetencje osób mających wpływa na
ich codzienne funkcjonowanie i realizację celów statutowych,
 przedłużenie zatrudnia Dyrektora Biura, którego praca w znacznym stopniu usprawniała działania
POPPS, gwarantuje odciążenie członków Zarządu Porozumienia,
 organizację biura POPPS, w którym skupiła się działalność związku stowarzyszeń i organizacji
członkowskich, a wizerunek organizacji wśród lokalnej społeczności i partnerów wzrósł
zdecydowanie,
 wydanie dwóch numerów kwartalnika AKTYW, promującego i przybliżającego działalność
organizacji pozarządowych oraz samego POPPS społeczeństwu powiatu sochaczewskiego,
 współpracę z mediami lokalnymi oraz szerokie informowanie o działaniach podejmowanych
przez POPPS w trakcie realizacji zadania w mediach lokalnych, jak również na portalu ngo.pl,
 współpracę z lokalnymi samorządami, poprzez przekazywanie im informacji o realizowanych
działaniach w ramach niniejszego zadania oraz uczestnictwu przedstawicieli samorządów w części
działań otwartych, np. jarmark pozarządowych i walny zjazd organizacji pozarządowych.
Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania
1. Liczba organizacji objętych zadaniem – ok. 200 zgodnie z bazą danych organizacji pozarządowych
Fundacji Autonomia. Wszystkie te organizacje objęte były zadaniem poprzez m.in. zaproszenie
do udziału w VI Walnym Zjeździe Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego,
dystrybucji AKTYWu Kwartalnika Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego.
2. Liczba członków związku stowarzyszeń – 14 organizacji członkowskich,
3. Zapewnienie obsługi administracyjnej zadania – 2 osoby
4. Zbudowanie zespołu merytorycznego realizującego zadanie - 7 osób
5. Zatrudnienie dyrektora biura – 1 osoba
6. Zapewnienie obsługi księgowej dla 11 organizacji na okres 8 miesięcy
7. Udzielenie porad prawnych w wymiarze 20 godz., z których skorzystało 5 organizacji
8. Zaangażowanie Redaktora naczelnego AKTYWu – 1 osoba
9. Zaangażowanie 3 osób jako redaktorów AKTYWu Kwartalnika Organizacji Pozarządowych
Powiatu Sochaczewskiego
10. Zorganizowanie cyklu 2 szkoleń (łącznie 20 godzin), w których wzięły udział 32 osoby
11. Zorganizowanie 3 dniowego warsztatu wyjazdowego w którym wzięło udział 17 osób
12. Zorganizowanie doradztwa indywidualnego z którego skorzystało 7 organizacji członkowskich
POPPS
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13. Opracowanie kampanii fundraisingowej na rzecz zbierania środków finansowych na wkład
własny do przeprowadzenia konkursu dotacyjnego w ramach Działaj Lokalnie w 2016 roku
14. Zaangażowanie 8 wolontariuszy,
15. Zorganizowanie II Powiatowego Jarmarku Pozarządowego, w którym wzięło udział 18 organizacji
pozarządowych i ok. 800 mieszkańców powiatu sochaczewskiego,
16. Zorganizowanie VI Walnego Zjazdu Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego, w
którym wzięło udział 45 osób, w tym 34 z organizacji pozarządowych z powiatu sochaczewskiego
17. Wydanie 2 numerów AKTYWu Kwartalnika Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego
w łącznym nakładzie 2000 egz.,
18. Kolportaż pocztowy 2 numerów AKTYWu Kwartalnika Organizacji Pozarządowych Powiatu
Sochaczewskiego do ponad 270 adresatów, w tym ok. 200 organizacji pozarządowych, 9
jednostek samorządu terytorialnego, kilkunastu parafii, jak również mediów lokalnych i
największych firm współpracujących z organizacjami pozarządowymi na terenie powiatu
sochaczewskiego.
19. Promocja zadania w lokalnej prasie i radio:
1) w radiu Sochaczew wyemitowane zostały 2 wywiady oraz 3 materiały reporterskie
2) w tygodniku Echo Powiatu ukazało się 6 artykułów dotyczących realizowanego zadania,
3) na stronie internetowej www.esochaczew.pl zamieszczone zostały 2 artykuły.
POPPS w sieci ośrodków Działaj Lokalnie
We wrześniu 2015 r. Porozumienie złożyło wniosek w konkursie na nowych operatorów programu
„Działaj Lokalnie”. Po spełnieniu szeregu wymagań oraz wizycie monitorującej w biurze POPPS
przedstawicieli z Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce Porozumienie znalazło się w elitarnej grupie
ponad 60 Ośrodków Działaj lokalnie w całej Polsce. POPPS zostało pierwszą organizacją pozarządową
z powiatu sochaczewskiego, która ogłosi własny konkurs dotacyjny.
Program „Działaj Lokalnie” (DL) to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany
w całym kraju od 15 lat przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Celem programu jest
aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego.
Realizacji Programu służy organizowanie konkursów grantowych (dotacyjnych), w ramach których
wspierane finansowo i organizacyjnie są projekty inicjujące współpracę mieszkańców z małych
miejscowości.
Działania programu DL skierowane są przede wszystkim do mieszkańców miejscowości liczących do
20 tysięcy osób. W Związku z tym od 2016 r. w powiecie sochaczewskim programem DL zostanie
objętych osiem gmin: Brochów, Iłów, Młodzieszyn, Nowa Sucha, Rybno, Sochaczew (gmina miejska),
Sochaczew (gmina wiejska) oraz Teresin. Organizacje i grupy nieformalne z wymienionych gmin będą
mogły ubiegać się o środki na realizację swoich zadań związanych ze wspieraniem aktywności swoich
społeczności w ramach konkursu ogłoszonego przez lokalnego operatora programu, którym właśnie
stało się Porozumienie.
Inne działania związane z realizacją celów statutowych
Udane spotkanie POPPS i małopolskich organizacji pozarządowych w Sochaczewie
Porozumienie miało zaszczyt gościć grupę ok. 30 osób z małopolskich organizacji pozarządowych.
23 kwietnia 2015 r. w sali konferencyjnej w Kramnicach Miejskich odbyło się spotkanie w ramach
wizyty studyjnej organizowanej przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych (OFOP)
w ramach projektu ,,Brakujące Ogniwo – Federalizacja Małopolskich Organizacji Pozarządowych”.
Podczas spotkania Prezes Zarządu POPPS Agnieszka Ptaszkiewicz zaprezentowała historię jego
powstania, cele, dotychczasowe, osiągnięcia i plany na przyszłość. Przedstawiciele organizacji
członkowskich wymieniali swoje doświadczenia oraz korzyści wynikające z członkostwa w POPPS.
Goście, w przyjaznej atmosferze, aktywnie uczestniczyli w dyskusji, która miała na celu przybliżenie
im tematu sieciowania organizacji i wynikających z tego zagadnień.
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Grupa pozarządowców z Małopolski w ramach wizyty spotkała się również z przedstawicielami
Urzędu Miejskiego w Sochaczewie. O dodatkowe atrakcje zadbał Łukasz Popowski - przedstawiciel
organizacji członkowskiej POPPS - historyk i przewodnik ze Stowarzyszenia „Nasz Zamek”
oprowadzając grupę po mieście i wzgórzu zamkowym.
„Mazowiecka Dolina Bzury”- POPPS zachęcał samorządy do współpracy
Porozumienie zwróciło się do samorządów, które podpisały list intencyjny w sprawie projektu
„Mazowiecka Dolina Bzury”, o włączenie organizacji pozarządowych we współpracę przy realizacji
planów rozwojowych w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej.
W opinii POPPS współdziałanie samorządów z przedstawicielami sektora pozarządowego zwiększy
wartość przyszłych projektów i da szanse na wyższą ich ocenę, a w efekcie pozyskanie środków
unijnych na rozwój powiatu sochaczewskiego.
Organizacje pozarządowe są blisko problemów społecznych, takich jak wykluczenie (np. edukacyjne),
niepełnosprawności, bezrobocie młodzieży, które szczególnie wspierane będą w najbliższych latach
ze środków unijnych. W najbliższym czasie szczególnie ważny będzie też rozwój ekonomii społecznej,
której osią są inicjatywy organizacji pozarządowych. Zarząd POPPS w piśmie do Starosty, Burmistrza i
Wójtów podkreślił, że obecna perspektywa finansowa Unii Europejskiej wymaga od wszystkich
podmiotów uczestniczących w realizacji polityk spójności stosowania zasady partnerstwa.
Partnerstwo to oznacza włączanie m.in. przedstawicieli organizacji pozarządowych w projektowanie
lokalnych przedsięwzięć związanych z realizacją projektów finansowanych ze środków europejskich.
POPPS przekazało samorządowcom do służbowego wykorzystania pismo Pani Agnieszki Rypińskiej,
Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Mazowieckiego, dotyczące niezbędnych dokumentów, których przygotowanie na
poziomie lokalnym umożliwi aplikowanie w konkursach w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

POPPS złożyło uwagi do projektu Strategii Rozwoju Gminy Nowa Sucha na lata 2015 – 2030
Porozumienie w 2015 roku starało się angażować w działania związane z rozwojem lokalnym na
terenie całego powiatu sochaczewskiego, tam gdzie działają organizacje członkowskie. Zabierając głos
w sprawach publicznych POPPS współpracował z lokalnymi samorządami. W ramach tej współpracy
złożyliśmy uwagi do projektu Strategii Rozwoju Gminy Nowa Sucha na lata 2015 – 2030. Organizacją
członkowską POPPS z tej gminy jest Stowarzyszenie „Mała Ojczyzna”.
POPPS w swoich uwagach skupił się głównie na kwestiach społecznych strategii, roli organizacji
pozarządowych w jej realizacji, priorytetach związanych z aktywizowaniem społeczności gminy
w wielu aspektach. POPPS podkreślił, że wspieranie samoorganizacji mieszkańców powinno być
jednym z priorytetów rozwojowych wszystkich gmin.
Porozumienie zaproponowało także dodanie do strategii jednego z celów operacyjnych.
Zaproponowaliśmy dopisanie celu pn. Edukacja obywatelska i aktywizacja mieszkańców na rzecz
działalności społecznej, w tym również poprzez działalność w organizacjach pozarządowych.
Zaproponowaliśmy także wzmocnienie i rozbudowanie celu operacyjnego pn. Edukacja ekologiczna
mieszkańców i działania na rzecz poprawy estetyki gminy.
POPPS włączył się w prace nad projektem Strategii Rozwoju Sochaczewa
W opinii POPPS lokalne samorządy potrzebują bliskich mieszkańcom strategii rozwoju. Dokumenty te
muszą odpowiadać na potrzeby mieszkańców i zapewnić poprawę jakości ich życia. Dlatego
Porozumienie od samego początku włączało się w prace nad tymi dokumentami. Na nasz wniosek
otrzymaliśmy pisemne zapewnienie od Burmistrza o zaangażowaniu nas do współpracy.
Reprezentanci POPPS aktywnie uczestniczyli w spotkaniach konsultacyjnych dotyczących
opracowania Strategii Rozwoju Sochaczewa.
Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej – Porozumienie nie prowadzi działalności
gospodarczej.
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Odpisy uchwał Zarządu:
W roku sprawozdawczym Zarząd podjął 4 uchwały:
1. Uchwała nr 1/2015 z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcie sprawozdania za 2014 rok
2. Uchwała nr 2/2015 z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Biura
Porozumienia
3. Uchwała nr 3/2015 z 3 listopada 2015 r. w sprawie w ukonstytuowania Zarządu Porozumienia
4. Uchwała nr 4/2015 z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie prowadzenia nieodpłatnej i odpłatnej
działalności statutowej
Informacja o wysokości uzyskanych przychodów:
1. składki członkowskie - 300,00
2. darowizny pieniężne od osób fizycznych i prawnych – 5 750,00
3. dotacje pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu gminy –
93 417,22,00
4. zbiórki publiczne – 0,00
5. dochody z majątku Porozumienia – 0,00
6. pozostałe – 207,97
Informacja o poniesionych kosztach na:
Realizację celów statutowych – 99 223,78
Działalność gospodarczą – nie dotyczy
Pozostałe koszty (administracyjne) – 234,35

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 2015 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 2015 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 2015 roku.
5. Kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku – na dzień 31.12.2015 r.
Porozumienie posiadało na rachunku bankowym nr 27 2130 0004 2001 06578397 0001
w Volkswagen Bank Polska SA środki w wysokości – 1 843,43 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 2015 roku.
7. Nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to
nabycie – Porozumienie nie nabyło żadnych nieruchomości w 2015 roku.
8. Nabytych pozostałych środkach trwałych – Porozumienie nie nabyło żadnych środków trwałych
w 2015 roku
9. Wartość aktywów i zobowiązań ujętych w sprawozdaniu finansowym:
- wartość aktywów ujęta w bilansie na dzień 31.12.2015 – 2 344,84 PLN
- wartość zobowiązań na dzień 31.12.2015 - 2 127,78 PLN
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10. Dodatkowy wynik finansowy w wysokości: 217,06 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 2015 roku Porozumienie, w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2015,
finansowanego ze środków MRPiPS realizowało projekt pn. „Rozwój Porozumienia Organizacji
Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego i wzmocnienie potencjału jego organizacji członkowskich”.
Kwota dotacji wyniosła – 95 145,00 zł, kwota dotacji wykorzystana - 93 417,22 zł, kwota zwrócona
jako niewykorzystana – 1 727,78 PLN.
Informacja o rozliczeniach Porozumienia z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także
informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych:
POPPS na dzień 31.12.2015 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, 7 czerwca 2016 roku.
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