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Data zamieszczenia sprawozdania 2019-07-05

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     KUJAWSKO-
POMORSKIE

Gmina LISEWO

Powiat CHEŁMIŃSKI

Ulica UL. TORUŃSKA Nr domu 13 Nr lokalu 

Miejscowość LISEWO Kod pocztowy 86-230 Poczta LISEWO Nr telefonu 48-500-047-389

Nr faksu E-mail biuro@killisewo.com.pl Strona www www.killisewo.com.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2017-09-14

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 87165837000000 6. Numer KRS 0000149749

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

Monika Kochowicz prezes zarządu TAK

Agnieszka Dalke wiceprezes zarządu TAK

Wiesława Chojnicka skarbnik TAK

Emilia Piasecka sekretarz 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

Agnieszka Sankiewicz-
Hachaj

członek TAK

Bożena Ciechanowska członek TAK

Janina Klafczyńska członek NIE

"STOWARZYSZENIE KUŹNIA INICJATYW LOKALNYCH W LISEWIE"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1.WSZECHSTRONNY ROZWÓJ GMIN LISEWO,  GRUDZIĄDZ, CHEŁMŻA, 
WĄPIELSK. 2.WSPÓŁPRACA Z OGRANIZACJAMI W KRAJU I ZA GRANICĄ O 
ZBLIŻONYCH ZAŁOŻENIACH STATUTOWYCH. 3.WSPIERANIE SZEROKO 
POJĘTEJ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI 
LOKALNEJ. 4.PRACA NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY. 5.PROWADZENIE I 
WSPIERANIE DZIAŁAŃ AKTYWIZUJĄCYCH OSOBY I GRUPY 
MARGINALIZOWANE ZE WZGLĘDU NA SYTUACJĘ SPOŁECZNĄ, 
EKONOMICZNĄ I PRAWNĄ ORAZ NA RZECZ OSÓB I GRUP ZAGROŻONYCH 
WYKLUCZENIEM, W TYM KOBIET, OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, 
DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH I ZAGROŻONYCH BEZROBOCIEM, 
UZALEŻNIONYCH, BEZDOMNYCH ORAZ CZŁONKÓW MNIEJSZOŚCI. 
6.PROMOCJA KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU, TURYSTYKI, SZCZEGÓLNIE 
WŚRÓD LUDZI MŁODYCH. 7.PROMOCJA SZEROKO ROZUMIANEJ 
EDUKACJI, KULTURY ORAZ EFEKTYWNIE SPĘDZANEGO CZASU WOLNEGO. 
8.PROMOWANIE IDEI EUROPEJSKICH. 9.WSPIERANIE RODZIN, W 
SZCZEGÓLNOŚCI PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE, 
ZWIĘKSZENIE SKUTECZNOŚCI I DOSTĘPNOŚCI PROFESJONALNEJ POMOCY 
ORAZ OCHRONA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE. 10.PODNIESIENIE 
POZIOMU ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNEJ NA TEMAT PROBLEMU PRZEMOC

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Realizacja celów statutowych Stowarzyszenia następuje głównie poprzez:
1. nawiązywanie współpracy z organami administracji samorządowej, 
państwowej, osobami prawnymi i fizycznymi, stowarzyszeniami, 
towarzystwami, klubami sportowymi, jednostkami OSP na rzecz 
wszechstronnego rozwoju,
2. prowadzenie działalności gospodarczej, z której dochody przeznaczone 
są na realizacje zadań statutowych,
3. podejmowanie działań na rzecz promocji kultury fizycznej, sportu i 
turystyki oraz efektywnie spędzanego czasu wolnego,
4. praca na rzecz dzieci i młodzieży, osób w wieku emerytalnym, na rzecz 
kobiet poprzez organizowanie warsztatów tematycznych, zajęć 
sportowych i rekreacyjnych,  spotkań kulturalnych,
5. prowadzenie i wspieranie działań na rzecz świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej oraz upowszechniania tradycji narodowej,
6. promocja i organizacja wolontariatu, organizowanie działalności 
charytatywnej, organizowanie pomocy dla ofiar klęsk żywiołowych, 
katastrof,
7. inspirowanie, prowadzenie i wspieranie działań zmierzających do 
aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób 
niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych, uzależnionych, 
bezdomnych i członków mniejszości,
8 wspieranie rodzin w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, poprzez 
organizowanie profesjonalnej pomocy, ochrona ofiar przemocy, 
podnoszenie świadomości społecznej na temat przemocy i dyskryminacji,
9. promowanie przedsiębiorczości i działań na rzecz rozwoju 
gospodarczego regionu,
10. wspieranie szeroko pojętej aktywności obywatelskiej oraz integracji 
społeczności lokalnej,
11. nawiązywanie współpracy z organizacjami w kraju i za granicą o 
zbliżonych założeniach statutowych.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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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. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

Nie dotyczy

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

80

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Na przestrzeni kilku miesięcy Stowarzyszenie Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie pracowała nad wieloma projektami na rzecz 
społeczności lokalnej, w szczególności dzieci i młodzieży. Pierwszym projektem, któremu się poświęciliśmy był projekt pod 
nazwą ''Polsko- rosyjska wymiana młodzieży''. Miał on za zadanie wzajemne poznanie kultury obcego kraju, zintegrowanie nacji 
oraz poszerzenie horyzontów uczestników wymiany. Następnym przedsięwzięciem był projekt ''Działaj lokalnie''. Ze środków 
pochodzących z ARFP wraz z gminami takimi jak Gmina Wąpielsk, Gmina Chełmża, Gmina Grudziądz oraz Gmina Lisewo 
realizowaliśmy wiele projektów, w których zależało nam na zabawie oraz zdobywaniu wiedzy w różnych dziedzinach. Następnie 
poświęcaliśmy się projektowi ''Żyjmy zdrowo i bezpiecznie V'', którego głównym celem było stworzenie warunków do 
bezpiecznego, aktywnego i wolnego od używek rozwoju dzieci i młodzieży oraz rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
Późniejszy projekt ''Wizyta studyjna'' w Fundacji Bieszczadzkiej w Ustrzykach Dolnych był organizowany w ramach zaproszenia 
od przedstawicieli fundacji. Pragnęliśmy obudzić empatię w sercach ludzi. Zależało nam również na wymianie wiedzy i dobrych 
praktyk. ''Możesz...- zajęcia rozwijające talenty i pasje'', czyli projekt, w którym realizowaliśmy przedsiewzięcia pogłębiające 
hobby i pasje miał na celu poprawę warunków rozwoju świadomości kulturalnej dzieci, młodzieży, ale również dorosłych 
mieszkańców Radzik Dużych. Zachęcenie uczestników do odkrywania własnych pasji i talentów oraz obycie się z odbiorem 
kultury i sztuki. ''Biesiada leśna w Kiełbasinie'' była oparta na integracji społeczności, wymianie doświadczeń, poznaniu nowych 
osób w spokojnym otoczeniu natury, które niewątpliwie sprzyjało odpoczynkowi. Dzięki realizacji projektu ''Niech szumią 
wierzby'' mieszkańcy odzyskali wiarę w sens wspólnych działań, przyczynili się do poprawy estetyki miejscowości, stworzenia 
przyjaznego miejsca w centrum wsi. Projekt był pierwszym krokiem w kierunku odbudowy przez lata zaniedbanych więzi 
społecznych. Mieszkańcy przekonali się, że świetlica wiejska to dobro wspólne, gdzie warto się spotykać, brać udział w 
organizowanych działaniach aktywizacyjnych, rozmawiać, bawić się. ''Międzynarodowy most tradycji'' był zwiększeniem więzi 
pokoleniowej i możliwości aktywnego spędzania czasu, zdobyciem nowych doświadczeń, zainteresowaniem dzieci sztuką jako 
formą wyrażania siebie i własnych emocji. ''VI Otwarty Konkurs'' zawierał w sobie takie inicjatywy jak: prelekcje w przedszkolu, 
prelekcje z Rosjanką, wieczór rosyjski, wykład Romana Backera, konkurs piosenki i wycieczkę śladami kultury rosyjskiej w 
Toruniu. Za pomocą projektu ''Z książką na skrzyżowaniu marzeń'' na terenie Gminy Wąpielsk udało się połączyć w dwie rzeczy: 
wzbudzić zainteresowanie Gminną Biblioteką Publiczną oraz dać młodzieży gimnazjalnej możliwość aktywnych zajęć 
pozalekcyjnych rozwijających pasje. Celem projektu ''(NIE) bój się zatańczyć'' było zwiększenie aktywności fizycznej i społecznej 
wśród mieszkańców, wytworzenie u uczestników zainteresowania i potrzeby regularnej aktywności fizycznej poprzez zajęcia 
taneczne. Dzięki konkursowi organizowanemu przez Tesco i ilości głosów na nas oddanych, a co za tym idzie - otrzymaniu 
grantu mieliśmy możliwość zakupienia szesnastu trampolin, które przydały nam się w projekcie pod nazwą ''Fit and jump''. 
Projekt ma swoją trwałość, ponieważ zajęcia cieszą się ogromnym zainteresowaniem i są realizowane do chwili obecnej. Wyżej 
wymienione działania świadczą o tym, iż jako Stowarzyszenie cały czas staramy się wykazywać kreatywnością i jesteśmy otwarci 
na potrzeby ludzi.
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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. Jeżeli 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

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność wspomagająca rozwój 
wspólnot i społeczności lokalnych

WSPIERANIE SZEROKO POJĘTEJ AKTYWNOŚCI 
OBYWATELSKIEJ ORAZ INTEGRACJI 
SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ. Stowarzyszenie 
Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie wspiera 
takie wydarzenia, w których główną rolą jest 
integracja społeczności lokalnej .Od 2016 roku 
działamy jako ośrodek działaj lokalnie , gdzie we 
współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w 
Polsce realizujemy granty na terenach wiejskich 
współpracując z gminami partnerskimi są to : 
Gmina Wąpielsk , Gmina Chełmża , Gmina 
Grudziądz , Gmina Lisewo . Staramy się 
aktywizować ludzi z terenów wiejskich.

94.99.Z 0,00 zł

2
działalność na rzecz dzieci i 
młodzieży, w tym wypoczynek dzieci 
i młodzieży

PRACA NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY. 
Stowarzyszenie Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w 
Lisewie wspiera i organizuje pracę na rzecz 
dzieci i młodzieży, ale również pracę Z dziećmi i 
młodzieżą .Wiele wydarzeń organizowanych w 
naszym stowarzyszeniu jest głównie nastawiona 
na takich odbiorców . To właśnie dzieci i 
młodzież zorganizowały na setną rocznicę 
odzyskania niepodległości przez Polskę biesiadę 
pn,, Biesiada Patriotyczna PoStokroć 
Polska"gdzie prezentowały pieśni patriotyczne 
dla lokalnej społeczności . Ponad to 
współpracujemy chętnie z młodzieżową radą 
szkolną działającą przy Zespole Szkolno - 
Przedszkolnym w Lisewie .

94.99.Z 0,00 zł

3 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

PROMOCJA SZEROKO ROZUMIANEJ EDUKACJI, 
KULTURY ORAZ EFEKTYWANIE SPĘDZANEGO 
CZASU WOLNEGO. Stowarzyszenie Kuźnia 
Inicjatyw Lokalnych w Lisewie z siedziba przy 
ulicy toruńskiej 13 , 86-230 Lisewie wspiera 
również oświatę , oraz efektywne spędzanie 
wolnego czasu . W grupach przedszkolnych 
realizowaliśmy bloki warsztatów tematycznych , 
które miały na celu poszerzenie wiedzy u dzieci . 
Były to między innymi warsztaty pokazujące 
życie w wiosce indiańskiej, warsztaty 
odkrywające tajemnice mórz i oceanów , i inne . 
Ponad to staramy się propagować wśród 
lokalnej społeczności aktywne spędzanie 
wolnego czasu włączając w nasze inicjatywy całe 
rodziny.

90.04.Z 0,00 zł

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, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1
działalność na rzecz dzieci i 
młodzieży, w tym wypoczynek 
dzieci i młodzieży

PRACA NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY. 
PRACA NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY. 
Stowarzyszenie Kuźnia Inicjatyw Lokalnych 
w Lisewie wspiera i organizuje pracę na 
rzecz dzieci i młodzieży, ale również pracę Z 
dziećmi i młodzieżą .Wiele wydarzeń 
organizowanych w naszym stowarzyszeniu 
jest głównie nastawiona na takich 
odbiorców . To właśnie dzieci i młodzież 
zorganizowały na setną rocznicę odzyskania 
niepodległości przez Polskę biesiadę pn,, 
Biesiada Patriotyczna PoStokroć 
Polska"gdzie prezentowały pieśni 
patriotyczne dla lokalnej społeczności . 
Ponad to współpracujemy chętnie z 
młodzieżową radą szkolną działającą przy 
Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Lisewie 
.

94.99.Z 0,00 zł

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. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 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

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 61.20.Z

DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM 
TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ. Stowarzyszenie Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie z 
siedzibą przy ul Toruńskiej 13 , 86-230 Lisewo prowadziła działalność obejmującą radiową sieć 
internetową. Mieszkańcy Gminy Lisewo byli bardzo zadowoleni z podjętej inicjatywy , 
każdego dnia powiększało się grono naszych odbiorców, niestety wraz z unowocześnieniem 
bezprzewodowych sieci internetowych nasze usługi przestały być atrakcyjne - lokalna 
społeczność zrezygnowała z świadczonych przez nas usług, co za tym idzie zrezygnowaliśmy z 
tego rodzaju działalności .

2 85.59.G

POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE . 
Stowarzyszenie Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie z siedzibą przy ulicy toruńskiej 13 , 86-
230 Lisewo prowadzi pozostałe pozaszkolne formy edukacji . Wydarzenia te odbywają się 
przede wszystkim podczas przerw w szkole - wakacje , ferie zimowe . Staramy się wypełnić 
dzieciom czas wolny organizując wycieczki , podczas których dzieci rozwijają swoje horyzonty 
, poznają historię kraju , ale dbamy również o to aby aktywnie i w kreatywny sposób 
korzystały z wolnego czasu .

3 47.72.Z

SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W 
WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH. Stowarzyszenie Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie z 
siedzibą przy ulicy toruńskiej 13 , 86-230 Lisewo prowadziła działalność polegającą na 
sprzedaży sprzętu niezbędnego do instalacji radiowego internetu , ponad to trudniliśmy się w 
montażu i konserwacji takowego sprzętu . Lokalna społeczność ,która korzystała z naszych 
sieci miała możliwość zakupu , instalacji i również konserwacji akcesori internetowych , co 
ułatwiało znacznie korzystanie z naszych usług.
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1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 192 275,05 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 101 042,24 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 51 544,71 zł

d) przychody finansowe 267,43 zł

e) pozostałe przychody 39 420,67 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 82 473,59 zł

2.4. Z innych źródeł 55 271,36 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 4 289,08 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 7 987,10 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 46 543,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

46 543,00 zł

0,00 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

w 
tym:

48,00 zł

0,00 zł

100,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

30 780,88 zł

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)

51 544,71 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -6 275,75 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących 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

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 poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 191 853,05 zł 4 289,08 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

107 317,99 zł 1 544,90 zł

0,00 zł 0,00 zł

37 030,90 zł

7 532,84 zł

27 837,55 zł

12 133,77 zł 0,00 zł

1 Organizacja Wydarzeń animacyjnych dla mieszkańców Gminy Lisewo 1 048,00 zł

2 Zakup materiałów na zajęcia z dziećmi podczas wakacji 205,58 zł

3 Drukowanie dodatkowych materiałów informacyjnych, ulotek - kampania 1% 412,06 zł

2 744,18 zł

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

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług
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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
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

3 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. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

0,50 etatów

9 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0 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)

1 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)

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)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

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.
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w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

1 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 42 033,87 zł

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

42 033,87 zł

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

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) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

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
(zgodnie z objaśnieniem z 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
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

1 283,40 zł

0 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) 

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)

0 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

30 801,49 zł

30 801,49 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 11 232,38 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 42 033,87 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0,00 zł

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

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

brak

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 ,,Żyjmy zdrowo i bezpiecznie 
V''

Stworzenie warunków do 
bezpiecznego, aktywnego i 
wolnego od używek rozwoju 
dzieci i młodzieży .

Urząd Marszałkowski Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

4 420,00 zł

2 ,,Warsztatowo-edukacyjna 
wakacyjna kuźnia talentów

Zwiększenie zajęć rozwojowych 
dla grupy ok 25 osób 
zagrożonych wykluczeniem 
społecznym.

Urząd Marszałkowski Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

5 323,00 zł

3 Organizacja wydarzeń 
animacyjnych dla 
mieszkańców Gminy Lisewo

Stworzenie warunków do 
bezpiecznego, aktywnego i 
wolnego od używek rozwoju 
dzieci i młodzieży .

Gmina Lisewo 2 800,00 zł

4 Działaj Lokalnie 2018 Aktywizowanie lokalnej 
społeczności z terenów 
wiejskich.

Gmina Lisewo 8 000,00 zł

5 Działaj Lokalnie 2018 Aktywizowanie lokalnej 
społeczności z terenów 
wiejskich.

Gmina Grudziądz 8 000,00 zł

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2 200,60 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)

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 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 lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. 
w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

brak

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Agnieszka Dalke - prezes 
stowarzyszenia/ 03.07.2019 r. Data wypełnienia sprawozdania

6 Działaj Lokalnie 2018 Aktywizowanie lokalnej 
społeczności z terenów 
wiejskich.

Gmina Chełmża 8 000,00 zł

7 Działaj Lokalnie 2018 Aktywizowanie lokalnej 
społeczności z terenów 
wiejskich.

Gmina Wąpielsk 6 000,00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

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

2019-07-05
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