Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji
STOWARZYSZENIE LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA "ZIEMIA MRĄGOWSKA", ul. WARSZAWSKA 26, 11-700
MRĄGOWO, województwo: WARMIŃSKO-MAZURSKIE
numer KRS 0000206964
2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony
Stowarzyszenie zostało powołane na czas nieokreślony.
3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
okres sprawozdawczy: 01.01.2018 r.-31.12.2018 r.
4) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć
przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności
Roczne sprawozdanie finansowe sporządzone zostało za rok 2018 przy założeniu kontynuowania działalności przez stowarzyszenie przez okres
co najmniej 12 miesięcy, nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania działalności.
5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku
finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru
Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji
gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów, ustala sie wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne
lata informacje wynikające z nich były porównywalne.

Data sporządzenia: 2019-02-01
Data zatwierdzenia: 2019-02-16

Biuro Rachunkowe, Laura Mieczkowska

Arkadiusz Mierkowski, Jacek Szczepanik, Magdalena Markiewicz,
Zofia Wojciechowska, Żaneta Steiner Bogdaszewska,Dorota
Głowacka

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Druk: NIW-CRSO

STOWARZYSZENIE LOKALNA ORGANIZACJA
785<67<&=1$=,(0,$05Ą*2:6.$
11-70005Ą*2:2
WARSZAWSKA 26
0000206964

BILANS
]JRGQLH]]DáąF]QLNLHPQUGRXVWDZ\RUDFKXQNRZRĞFL

VSRU]ąG]RQ\QDG]LHĔ
Stan na
2018-01-01

2018-12-31

AKTYWA
A.

$NW\ZDWUZDáH

0,00

0,00

I.

:DUWRĞFLQLHPDWHULDOQHLSUDZQH

0,00

0,00

II.

5]HF]RZHDNW\ZDWUZDáH

0,00

0,00

III.

1DOHĪQRĞFLGáXJRWHUPLQRZH

0,00

0,00

IV.

,QZHVW\FMHGáXJRWHUPLQRZH

0,00

0,00

V.

'áXJRWHUPLQRZHUR]OLF]HQLDPLĊG]\RNUHVRZH

0,00

0,00

B.

Aktywa obrotowe

29 051,71

20 914,52

I.

Zapasy

0,00

11 317,38

II.

1DOHĪQRĞFLNUyWNRWHUPLQRZH

600,00

1 540,00

III.

Inwestycje krótkoterminowe

28 451,71

8 057,14

IV.

.UyWNRWHUPLQRZHUR]OLF]HQLDPLĊG]\RNUHVRZH

0,00

0,00

C.

1DOHĪQHZSáDW\QDIXQGXV]VWDWXWRZ\

0,00

0,00

29 051,71

20 914,52

AKTYWA razem
PASYWA
A.

)XQGXV]ZáDVQ\

25 097,32

18 627,73

I.

Fundusz statutowy

13 723,49

25 097,32

II.

3R]RVWDáHIXQGXV]H

0,00

0,00

III.

=\VN VWUDWD ]ODWXELHJá\FK

-5 040,35

0,00

IV.

Zysk (strata) netto

16 414,18

-6 469,59

B.

=RERZLą]DQLDLUH]HUZ\QD]RERZLą]DQLD

3 954,39

2 286,79

I.

5H]HUZ\QD]RERZLą]DQLD

0,00

0,00

II.

=RERZLą]DQLDGáXJRWHUPLQRZH

0,00

0,00

III.

=RERZLą]DQLDNUyWNRWHUPLQRZH

3 954,39

2 286,79

IV.

5R]OLF]HQLDPLĊG]\RNUHVRZH

0,00

0,00

29 051,71

20 914,52

PASYWA razem
'DWDVSRU]ąG]HQLD
Data zatwierdzenia: 2019-02-16

Biuro Rachunkowe, Laura Mieczkowska

Arkadiusz Mierkowski, Jacek Szczepanik, Magdalena
0DUNLHZLF]=RILD:RMFLHFKRZVNDĩDQHWD6WHLQHU
%RJGDV]HZVND'RURWD*áRZDFND

,PLĊQD]ZLVNRLSRGSLVRVRE\NWyUHMSRZLHU]RQRSURZDG]HQLHNVLąJ
UDFKXQNRZ\FKQDSRGVWDZLHDUWXVWXVWDZ\RUDFKXQNRZRĞFL

,PLĊQD]ZLVNRLSRGSLVNLHURZQLNDMHGQRVWNLDMHĪHOLMHGQRVWNąNLHUXMHRUJDQ
ZLHORRVRERZ\ZV]\VWNLFKF]áRQNyZWHJRRUJDQX

Druk: NIW-CRSO
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785<67<&=1$=,(0,$05Ą*2:6.$
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0000206964

Rachunek zysków i strat
5DFKXQHN]\VNyZLVWUDWQDSRGVWDZLH]DáąF]QLNDQUXVWDZ\R
UDFKXQNRZRĞFL

za okres od 2018-01-01 do 2018-12-31
Stan na koniec
Pozycja

Wyszczególnienie

roku
poprzedniego

roku
ELHĪąFHJR

1

2

3

4

A.

3U]\FKRG\]G]LDáDOQRĞFLVWDWXWRZHM

I.

4 400,00

77 229,81

3U]\FKRG\]QLHRGSáDWQHMG]LDáDOQRĞFLSRĪ\WNXSXEOLF]QHJR

0,00

59 294,06

II.

3U]\FKRG\]RGSáDWQHMG]LDáDOQRĞFLSRĪ\WNXSXEOLF]QHJR

0,00

0,00

III.

3U]\FKRG\]SR]RVWDáHMG]LDáDOQRĞFLVWDWXWRZHM

4 400,00

17 935,75

B.

.RV]W\G]LDáDOQRĞFLVWDWXWRZHM

7 736,12

54 141,94

I.

.RV]W\QLHRGSáDWQHMG]LDáDOQRĞFLSRĪ\WNXSXEOLF]QHJR

0,00

0,00

II.

.RV]W\RGSáDWQHMG]LDáDOQRĞFLSRĪ\WNXSXEOLF]QHJR

0,00

0,00

III.

.RV]W\SR]RVWDáHMG]LDáDOQRĞFLVWDWXWRZHM

7 736,12

54 141,94

C.

=\VN VWUDWD ]G]LDáDOQRĞFLVWDWXWRZHM $%

-3 336,12

23 087,87

D.

3U]\FKRG\]G]LDáDOQRĞFLJRVSRGDUF]HM

0,00

0,00

E.

.RV]W\G]LDáDOQRĞFLJRVSRGDUF]HM

0,00

0,00

F.

=\VN VWUDWD ]G]LDáDOQRĞFLJRVSRGDUF]HM '(

0,00

0,00

G.

.RV]W\RJyOQHJR]DU]ąGX

0,00

0,00

H.

=\VN VWUDWD ]G]LDáDOQRĞFLRSHUDF\MQHM &)*

-3 336,12

23 087,87

I.

3R]RVWDáHSU]\FKRG\RSHUDF\MQH

71 133,53

0,00

J.

3R]RVWDáHNRV]W\RSHUDF\MQH

51 383,23

29 557,46

K.

Przychody finansowe

0,00

0,00

L.

Koszty finansowe

0,00

0,00

M.

Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)

16 414,18

-6 469,59

N.

Podatek dochodowy

0,00

0,00

O.

Zysk (strata) netto (M-N)

16 414,18

-6 469,59

'DWDVSRU]ąG]HQLD
Data zatwierdzenia: 2019-02-16

Biuro Rachunkowe, Laura Mieczkowska

Arkadiusz Mierkowski, Jacek Szczepanik, Magdalena
0DUNLHZLF]=RILD:RMFLHFKRZVNDĩDQHWD6WHLQHU
%RJGDV]HZVND'RURWD*áRZDFND

,PLĊQD]ZLVNRLSRGSLVRVRE\NWyUHMSRZLHU]RQRSURZDG]HQLHNVLąJ
UDFKXQNRZ\FKQDSRGVWDZLHDUWXVWXVWDZ\RUDFKXQNRZRĞFL

,PLĊQD]ZLVNRLSRGSLVNLHURZQLNDMHGQRVWNLDMHĪHOLMHGQRVWNąNLHUXMHRUJDQ
ZLHORRVRERZ\ZV]\VWNLFKF]áRQNyZWHJRRUJDQX

Druk: NIW-CRSO

Narodowy Instytut
tŽůŶŽƑĐŝͲĞŶƚƌƵŵ
Rozwoju
^ƉŽųĞĐǌĞŷƐƚǁĂ
Obywatelskiego






ZŽĐǌŶĞƵƉƌŽƐǌĐǌŽŶĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŶŝĞŵĞƌǇƚŽƌǇĐǌŶĞǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
za rok 2018

&ŽƌŵƵůĂƌǌŶĂůĞǏǇǁǇƉĞųŶŝđǁũħǌǇŬƵƉŽůƐŬŝŵ͖
^ƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐĂǁǇƉĞųŶŝĂƚǇůŬŽƉƌǌĞǌŶĂĐǌŽŶĞĚůĂŶŝĞŐŽďŝĂųĞƉŽůĂ͖
tƚƌĂŬĐŝĞǁǇƉĞųŶŝĂŶŝĂĨŽƌŵƵůĂƌǌĂŝƐƚŶŝĞũĞŵŽǏůŝǁŽƑđĚŽĚĂǁĂŶŝĂǁŝĞƌƐǌǇŽƌĂǌǌĂǁŝũĂŶŝĂƚĞŬƐƚſǁǁƉŽůĂĐŚ͖
tĞǁƐǌǇƐƚŬŝĐŚƉŽůĂĐŚ͕ǁŬƚſƌǇĐŚŶŝĞďħĚČǁƉŝƐĂŶĞŽĚƉŽǁŝĞĚŶŝĞŝŶĨŽƌŵĂĐũĞ͕ŶĂůĞǏǇǁƐƚĂǁŝđƉŽũĞĚǇŶĐǌǇǌŶĂŬŵǇƑůŶŝŬĂ;ͲͲʹͿ͘

Data zamieszczenia sprawozdania

2019-07-10

/͘ĂŶĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
1. Nazwa organizacji

^dKtZz^E/>K<>EKZ'E/:dhZz^dzEΗ/D/DZ'Kt^<Η

2. Adres siedziby i dane
kontaktowe

Kraj

'ŵŝŶĂDZ'KtK

POLSKA

tŽũĞǁſĚǌƚǁŽtZD/F^<KͲ
MAZURSKIE

WŽǁŝĂƚDZ'Kt^</

Ulica WARSZAWSKA

Nr domu 26

Nr lokalu

DŝĞũƐĐŽǁŽƑđDZ'KtK

Kod pocztowy 11-700

WŽĐǌƚĂDZ'KtK

Nr telefonu 89 741 80 39

Nr faksu

E-mail biuro@it.mragowo.pl

Strona www www.it.mragowo.pl

ϯ͘ĂƚĂƌĞũĞƐƚƌĂĐũŝǁ<ƌĂũŽǁǇŵZĞũĞƐƚƌǌĞ^ČĚŽǁǇŵ
ϰ͘ĂƚĂƵǌǇƐŬĂŶŝĂƐƚĂƚƵƐƵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵ
publicznego
5. Numer REGON

51961947900000

ϳ͘^ŬųĂĚŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ
;EĂůĞǏǇǁƉŝƐĂđŝŵŝŽŶĂ͕ŶĂǌǁŝƐŬĂŽƌĂǌŝŶĨŽƌŵĂĐũĞŽĨƵŶŬĐũŝ
ƉĞųŶŝŽŶĞũƉƌǌĞǌƉŽƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚĐǌųŽŶŬſǁŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽͿ

ϴ͘^ŬųĂĚŽƌŐĂŶƵŬŽŶƚƌŽůŝůƵďŶĂĚǌŽƌƵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ
;EĂůĞǏǇǁƉŝƐĂđŝŵŝŽŶĂ͕ŶĂǌǁŝƐŬĂŽƌĂǌŝŶĨŽƌŵĂĐũĞŽĨƵŶŬĐũŝ
ƉĞųŶŝŽŶĞũƉƌǌĞǌƉŽƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚĐǌųŽŶŬſǁŽƌŐĂŶƵŬŽŶƚƌŽůŝůƵď
nadzoru)

2015-02-19
6. Numer KRS

0000206964

/ŵŝħŝŶĂǌǁŝƐŬŽ

Funkcja

Wpisany do KRS

Arkadiusz Mierkowski

Prezes

TAK

Jacek Szczepanik

Wiceprezes

TAK

ŽƌŽƚĂ'ųŽǁĂĐŬĂ

ĐǌųŽŶĞŬ

TAK

Magdalena Markiewicz

ĐǌųŽŶĞŬ

TAK

Zofia Wojciechowska

ĐǌųŽŶĞŬ

TAK

ĂŶĞƚĂ^ƚĞŝŶĞƌ
Bogdaszewska

ĐǌųŽŶĞŬ

TAK

/ŵŝħŝŶĂǌǁŝƐŬŽ

Funkcja

Konrad Nakielski

ƉƌǌĞǁŽĚŶŝĐǌČĐǇ

TAK

ĂƌŝƵƐǌǇųŽǁƐŬŝ

ĐǌųŽŶĞŬ

TAK

Wpisany do KRS

//͘ŚĂƌĂŬƚĞƌǇƐƚǇŬĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵĐŽůŽƌ

Druk: NIW-CRSO

1

ϭ͘KƉŝƐĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
ϭ͘ϭ͘KƉŝƐŐųſǁŶǇĐŚĚǌŝĂųĂŷƉŽĚũħƚǇĐŚƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħ
W 2018U/27SURZDG]LáDQLHRGSáDWQąG]LDáDOQRĞüSRĪ\WNXSXEOLF]QHJRZ]DNUHVLH
79.90$'=,$à$/12ĝû3,/27Ï::<&,(&=(.,35=(:2'1,.Ï:785<67<&=1<&+
79.12='=,$à$/12ĝû25*$1,=$725Ï:785<67<.,
93.2'=,$à$/12ĝû52=5<:.2:$,5(.5($&<-1$
2UJDQL]DFMDLPSUH]EUDQĪRZ\FKWXU\VW\F]QRNUDMR]QDZF]\FK
a) Rajd pieszy szlakiem 5 jezior w ramach ferii zimowych z Centrum Kultury i Turystyki,14 km, 27 stycznia
E 5DMGSLHV]\ZRNyáMH]LRUD-XNVW\24 km, 17 lutego
F 5DMGSLHV]\GR6]HVWQD]H]ZLHG]DQLHP]DE\WNRZHJRNRĞFLRáDL]DPNRZ\FKUXLQ8 km, 3 marca
d) Rajd pieszy do Piecek dawnym nasypem kolejowym, 14 km, 21 kwietnia
e) Rajd rowerowy Mazury Mazurskie Morze, zorganizowany w ramach wspólnej promocji turystyki rowerowej na
0D]XUDFKSU]H]VDPRU]ąG\0LDVWD0UąJRZD0LDVWD*LĪ\FND*PLQ\:ĊJRU]HZDRUD]*PLQ\L0LDVWD0LNRáDMNL
oraz Luz Grupy.230 km,1-2 maja
I 0UąJRZVNL%LHJQD2ULHQWDFMĊ 5 maja
J 6Sá\Z'DMQąGR:LHU]ERZD19 maja
K 3R]QDMHP\QLHGRVWĊSQHNąW\VWDURVWZD±zwiedzanie w ramach Jubileuszu 200OHFLD3RZLDWX0UąJRZVNLHJR18
maja
L 5DMGURZHURZ\V]ODNLHP:LHFKHUWDSRáąF]RQ\]H]ZLHG]DQLHP0X]HXP5HJLRQDOQHJRZ3LHFNDFKL)HUP\
Jeleniowatych w Kosewie Górnym, 45 km, 2 czerwca
M 5DMGURZHURZ\SR3RMH]LHU]X0UąJRZVNLPSRáąF]RQ\]H]ZLHG]DQLHP Ä2JURGyZ]3DVMą´Z0DUFLQNRZLHLNRĞFLRáD
ewangelickiego w Sorkwitach, 48 km, 16 czerwca
N 5DMGURZHURZ\SRSDáDFDFKGZRUDFK]DPNDFKSRZLDWXPUąJRZVNLHJR]RND]ML 200±lecia Powiatu
0UąJRZVNLHJR60 km, 1 lipca
O 5DMGURZHURZ\QD]DZRG\6WURQJ0DQGR0LNRáDMHN 70 km, 14 lipca
m) Rajd rowerowy do granicy Warmii, 100 km,11 sierpnia
Q 5DMGSLHV]\6]ODNLHP3LĊFLX-H]LRU14 km, 1ZU]HĞQLD
R 5DMGURZHURZ\GRRNRáD0UąJRZD 52 km, 15ZU]HĞQLD
S -HVLHQQ\UDMGURZHURZ\QD:DUPLĊ 94 km, 4 listopada.
Imprezy organizowane w ramach 670±OHFLD0LDVWD0UąJRZR
D ,6SRWNDQLH]SU]HZRGQLNLHPWHPDW.RORQLĞFLEXGXMąZ1348URVDGĊ6HQVEXUJ&R]QLHMG]LĞ]RVWDáR"´±28
kwietnia
b) II. Spotkanie z przewodnikiem, temat: Miasto na bursztynowym szlaku? Rozwój w XV wieku´±12 maja
F ,,,6SRWNDQLH]SU]HZRGQLNLHPWHPDW*G]LHMHVWDUVHQDáPLHMVNL"6HQVEXUJZF]DVDFKQRZRĪ\WQ\FK 30 czerwca
IV. Spotkanie z przewodnikiem, temat: Sensburg miastem powiatowym. Burzliwy wiek XIX, 25 sierpnia
G 96SRWNDQLH]SU]HZRGQLNLHPWHPDW1DMáDGQLHMV]HPD]XUVNLHPLDVWR"6SRWNDQLH]DUFKLWHNWXUą0UąJRZD 29
ZU]HĞQLD
H 9,6SRWNDQLH]SU]HZRGQLNLHPWHPDW0UąJRZRZRNUHVLHPLĊG]\ZRMQDPL 13SDĨG]LHUQLND
I 9,,6SRWNDQLH]SU]HZRGQLNLHPWHPDW0UąJRZRQDSRZRMHQQHMIRWRJUDILL 3 listopada.
82.30='=,$à$/12ĝû=:,Ą=$1$=25*$1,=$&-Ą7$5*Ï::<67$:,.21*5(6Ï:
D 3U]HGVWDZLFLHOH]0UąJRZD0LNRáDMHN*LĪ\FNDRUD]:ĊJRU]HZDSURPRZDOLZVSyOQLH5RZHURZH0D]XU\RUD]F\NO
Z\ĞFLJyZ0D]XU\07%SRGF]DVWDUJyZ%LNH([SRQD3*(1DURGRZ\P 24±25.03.2018U2SUyF]PDWHULDáyZ
LQIRUPDF\MQ\FKQDVWRLVNXE\áDPRĪOLZRĞüVSUyERZDQLDVLáZZLUWXDOQ\PZ\ĞFLJXQDMHGQHM]WUDVF\NOXZ\ĞFLJyZZ
NRODUVWZLHJyUVNLP0D]XU\07%%\áDSUH]HQWDFMDURZHURZHMDSOLNDFMLGODURZHU]\VWyZ0DVXULD2IILFLDO*XLGHRUD]
SURMHNWX0D]XUVNLHM3ĊWOL5RZHURZHMRUD]OLF]QHDWUDNFMHSU]\JRWRZDQHSU]H]SRV]F]HJyOQHPLDVWD
E 3U]HGVWDZLFLHOH/27=LHPLD0UąJRZVNDZVSyOQLH]*PLQą0LNRáDMNLSURPRZDOLDWUDNFMHWXU\VW\F]QHED]Ċ
QRFOHJRZąLWXU\VW\NĊDNW\ZQąQDZVSyOQ\PVWRLVNXSRGF]DV0LVWU]RVWZ3ROVNLZNRODUVWZLHJyUVNLPQD*yU]H
Czterech Wiatrów, 20±22 lipca.
=DVDGQLF]\PG]LDáDQLHP/27=LHPLD0UąJRZVNDE\áDUyZQLHĪZVSyáSUDFDZ]DNUHVLHSURPRZDQLDZDORUyZ
WXU\VW\F]Q\FK3RZLDWX0UąJRZVNLHJR]
D :0527KWWSVZZZPD]XU\WUDYHOSU]HND]DQLHPDWHULDáyZLQIRUPDF\MQ\FKGUXNRZDQ\FKPDLORZHSU]HV\áDQLH
informacji o imprezach,
E 7RZDU]\VWZHP0LáRĞQLNyZ=LHPL0UąJRZVNLHM PLQSURZDG]HQLHSRGVWURQ\ 
F 0HGLDPL0HOR5DGLR.XULHU0UąJRZVNLPUDJRZR 24.info,
d) www.mragowo.pl ±administrowanie kalendarzem imprez,
H SURPRFMDZDORUyZ3RZLDWXQD3LQWHUHVWF]\OLPHGLXPVSRáHF]QRĞFLRZ\PJG]LHG]LHVLąWNLPLOLRQyZOXG]LQDFDá\P
ĞZLHFLHV]XNDMąLQVSLUDFMLLQDNWyUHMSODQXMąVZyMZ\SRF]\QHN3LQWHUHVWMHVWZLĊFJOREDOQ\PQDU]ĊG]LHPGR
RGNU\ZDQLDD3LQQHUVLPDMąGRVWĊSGRRJyOQRĞZLDWRZHJR]ELRUXZL]XDOQ\FKWUHĞFLRSDUW\FKQDNDWHJRULDFKNWyUHLFK
QDMEDUG]LHMLQWHUHVXMąKWWSVSOSLQWHUHVWFRPLWPUDJRZR
f) promocja walorów Powiatu na Instagramie, czyli bardzo popularnym fotograficznym social media https://www.instagram.com/mragowomazury/
Druk: NIW-CRSO
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f) LOT/MCIT administruje stronami www.it.mragowo.pl,
ZZZNRQIHUHQFMHPD]XU\FRP VWURQDVNLHURZDQDGRWXU\VWyZEL]QHVRZ\FK ZZZDNW\ZQ\QDURZHU]HSO VNLHURZDQą
do turystów aktywnych),
ZZZSR]QDMPUDJRZRSO SRSXODU\]XMąFąLQIRUPDFMHNUDMR]QDZF]HR=LHPL0UąJRZVNLHM )DFHERRNLHP IDQSDJH
0UąJRZVNLH&HQWUXP,QIRUPDFML7XU\VW\F]QHM1RVL1DV$NW\ZQ\QDURZHU]H 
W 2018USU]HGVWDZLFLHOH/27SU]\JRWRZDOLL]áRĪ\OLRIHUWĊGR6DPRU]ąGX:RMHZyG]WZD:DUPLĔVNR ±Mazurskiego
QDUHDOL]DFMĊ]DGDQLDÄ0UąJRZR±miasto festiwali´Pozyskano 7 500,00]áGRWDFML:DUWRĞüFDáHJR]DGDQLD9 210,00
]á ]F]HJR600,00]áWRZNáDGILQDQVRZ\VWRZDU]\V]HQLDD1110,00]á±ZNáDGRVRERZ\F]\OLRV]DFRZDQDSUDFD
wolontariusza).W ramach zadania wykonano dwie mobilne ramki do selfi. To miejsca do fotografowania siebie w
NOLPDFLHQDMEDUG]LHM]QDQ\FKPUąJRZVNLFKIHVWLZDOL3LNQLNX&RXQWU\)HVWLZDOX.XOWXU\.UHVRZHML0D]XUVNLHM1RF\
.DEDUHWRZHM.RQVWUXNFMH]QDMGXMąVLĊSU]\PUąJRZVNLHMSURPHQDG]LHF]\OLSRSXODUQ\PPLHMVFXVSDFHURZ\P-HGQD
NRQVWUXNFMDMHVWSU]\XO:\VSLDĔVNLHJRGUXJDZ3DUNX/RWQLNyZ
ŶĂũďůŝǏƐǌĞƐČƐŝĞĚǌƚǁŽ;ŽƐŝĞĚůĞ͕ĚǌŝĞůŶŝĐĂ͕ƐŽųĞĐƚǁŽ͕ǁŝĞƑ͕ƉƌǌǇƐŝſųĞŬͿ
ϭ͘Ϯ͘ĂƐŝħŐƚĞƌǇƚŽƌŝĂůŶǇĨĂŬƚǇĐǌŶŝĞƉƌŽǁĂĚǌŽŶĞũ
ƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵ
publicznego
;EĂůĞǏǇǁƐŬĂǌĂđũĞĚŶČůƵďǁŝħĐĞũƉŽǌǇĐũŝͿ

gmina

województwo

kilka gmin

kilka województw

powiat

ĐĂųǇŬƌĂũ

kilka powiatów

poza granicami kraju

Ϯ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂůŝĐǌďǇŽĚďŝŽƌĐſǁĚǌŝĂųĂŷŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽw okresie sprawozdawczym
Ϯ͘ϭ͘>ŝĐǌďĂŽĚďŝŽƌĐſǁĚǌŝĂųĂŷŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ

Osoby fizyczne

350

;EĂůĞǏǇŽƐǌĂĐŽǁĂđůŝĐǌďħŽĚďŝŽƌĐſǁĚǌŝĂųĂŷŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞ
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby prawne

10

2.2. Informacje na temat
ŽĚďŝŽƌĐſǁŝŶŶǇĐŚ͕ŶŝǏ
wymienieni w pkt 2.1., na
ƌǌĞĐǌŬƚſƌǇĐŚĚǌŝĂųĂųĂ
organizacja

nie dotyczy

;EƉ͘ǌǁŝĞƌǌħƚĂ͕ǌĂďǇƚŬŝͿ

ϯ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂƉƌǌĞĚŵŝŽƚƵĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞ
sprawozdawczym

ϯ͘ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌŽǁĂĚǌŝųĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŶŝĞŽĚƉųĂƚŶČƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
3.2. EĂůĞǏǇǁƐŬĂǌĂđŶŝĞǁŝħĐĞũŶŝǏϯŶĂũǁĂǏŶŝĞũƐǌĞ͕ƉŽĚǁǌŐůħĚĞŵǁŝĞůŬŽƑĐŝǁǇĚĂƚŬŽǁĂŶǇĐŚƑƌŽĚŬſǁ͕ƐĨĞƌǇĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ͕ŽŬƚſƌǇĐŚŵŽǁĂ
ǁĂƌƚ͘ϰƵƐƚ͘ϭƵƐƚĂǁǇǌĚŶŝĂϮϰŬǁŝĞƚŶŝĂϮϬϬϯƌ͘ŽĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽŝŽǁŽůŽŶƚĂƌŝĂĐŝĞ͕ǌĂĐǌǇŶĂũČĐŽĚŶĂũǁĂǏŶŝĞũƐǌĞũ͕ǁƌĂǌǌŽĚŶŽƐǌČĐǇŵƐŝħĚŽ
ŶŝĐŚƉƌǌĞĚŵŝŽƚĞŵĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

Druk: NIW-CRSO
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1

turystyka i krajoznawstwo

2

wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej

WƌǌĞĚŵŝŽƚĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

Organizacja rajdów rowerowych, pieszych,
ƉƌǌĞǁŽĚŶŝĐƚǁĂƚƵƌǇƐƚǇĐǌŶĞŐŽĚůĂŵŝĞƐǌŬĂŷĐſǁŝ
turystów:
a)Rajd pieszy szlakiem 5 jezior w ramach ferii zimowych
z Centrum Kultury i Turystyki,
ďͿZĂũĚƉŝĞƐǌǇǁŽŬſųũĞǌŝŽƌĂ:ƵŬƐƚǇ͕
c)Rajd pieszy do Szestna ze zwiedzaniem zabytkowego
ŬŽƑĐŝŽųĂŝǌĂŵŬŽǁǇĐŚƌƵŝŶ͕
d)Rajd pieszy do Piecek dawnym nasypem kolejowym,
e)Rajd rowerowy Mazury Mazurskie Morze,
ĨͿDƌČŐŽǁƐŬŝŝĞŐŶĂKƌŝĞŶƚĂĐũħ͕
ŐͿ^ƉųǇǁĂũŶČĚŽtŝĞƌǌďŽǁĂ͕
ŚͿWŽǌŶĂũĞŵǇŶŝĞĚŽƐƚħƉŶĞŬČƚǇƐƚĂƌŽƐƚǁĂʹzwiedzanie
w ramach Jubileuszu 200ͲůĞĐŝĂWŽǁŝĂƚƵDƌČŐŽǁƐŬŝĞŐŽ͕
ŝͿZĂũĚƌŽǁĞƌŽǁǇƐǌůĂŬŝĞŵtŝĞĐŚĞƌƚĂƉŽųČĐǌŽŶǇǌĞ
zwiedzaniem Muzeum Regionalnego w Pieckach i Fermy
Jeleniowatych w Kosewie Górnym,
ũͿZĂũĚƌŽǁĞƌŽǁǇƉŽWŽũĞǌŝĞƌǌƵDƌČŐŽǁƐŬŝŵƉŽųČĐǌŽŶǇ
ze zwiedzaniem ͣKŐƌŽĚſǁǌWĂƐũČ͟w Marcinkowie i
ŬŽƑĐŝŽųĂĞǁĂŶŐĞůŝĐŬŝĞŐŽǁ^ŽƌŬǁŝƚĂĐŚ͕
ŬͿZĂũĚƌŽǁĞƌŽǁǇƉŽƉĂųĂĐĂĐŚ͕ĚǁŽƌĂĐŚ͕ǌĂŵŬĂĐŚ
ƉŽǁŝĂƚƵŵƌČŐŽǁƐŬŝĞŐŽǌŽŬĂǌũŝ200ʹlecia Powiatu
DƌČŐŽǁƐŬŝĞŐŽ͕
ůͿZĂũĚƌŽǁĞƌŽǁǇŶĂǌĂǁŽĚǇ^ƚƌŽŶŐDĂŶĚŽDŝŬŽųĂũĞŬ͕
m)Rajd rowerowy do granicy Warmii
ŶͿZĂũĚƉŝĞƐǌǇ^ǌůĂŬŝĞŵWŝħĐŝƵ:ĞǌŝŽƌ͕
ŽͿZĂũĚƌŽǁĞƌŽǁǇĚŽŽŬŽųĂDƌČŐŽǁĂ͕
ƉͿ:ĞƐŝĞŶŶǇƌĂũĚƌŽǁĞƌŽǁǇŶĂtĂƌŵŝħ͘

Szacunkowe koszty poniesione
z 1% podatku dochodowego
od osób fizycznych w ramach
sfery
Ϭ͕ϬϬǌų

i inne.

Druk: NIW-CRSO

WƌŽŵŽĐũĂŝŵƉƌĞǌƐƉŽƌƚŽǁǇĐŚŽĚďǇǁĂũČĐǇĐŚƐŝĞǁ
ƉŽǁŝĞĐŝĞŵƌČŐŽǁƐŬŝŵŶĂ͗ƐƚƌŽŶŝĞǁǁǁ͘ŝƚ͘ŵƌĂŐŽǁŽ͘Ɖů͕
Fanpage MCIT oraz podczas imprez targowych.
WƌǌĞĚƐƚĂǁŝĐŝĞůĞ>KdǌDƌČŐŽǁĂ͕DŝŬŽųĂũĞŬ͕'ŝǏǇĐŬĂŽƌĂǌ
tħŐŽƌǌĞǁĂƉƌŽŵŽǁĂůŝǁƐƉſůŶŝĞZŽǁĞƌŽǁĞDĂǌƵƌǇ
ŽƌĂǌĐǇŬůǁǇƑĐŝŐſǁDĂǌƵƌǇDd͕ƉŽĚĐǌĂƐƚĂƌŐſǁŝŬĞ
Expo na PGE Narodowym,24ʹ25.03.2018 r.
WƌǌĞĚƐƚĂǁŝĐŝĞůĞ>KdŝĞŵŝĂDƌČŐŽǁƐŬĂǁƐƉſůŶŝĞǌ
'ŵŝŶČDŝŬŽųĂũŬŝƉƌŽŵŽǁĂůŝĂƚƌĂŬĐũĞƚƵƌǇƐƚǇĐǌŶĞ͕ďĂǌħ
ŶŽĐůĞŐŽǁČŝƚƵƌǇƐƚǇŬħĂŬƚǇǁŶČŶĂǁƐƉſůŶǇŵƐƚŽŝƐŬƵ
podczas Mistrzostw Polski w kolarstwie górskim na
Górze Czterech Wiatrów, 20ʹ22 lipca.
'ųſǁŶĞƉƌŽŵŽǁĂŶĞŝŵƉƌĞǌǇƐƉŽƌƚŽǁĞǁŵĞĚŝĂĐŚ
ƐƉŽųĞĐǌŶŽƑĐŝŽǁǇĐŚ͗ZĞŐĂƚǇǏĞŐůĂƌƐŬŝĞ͕ZĂũĚWŽůƐŬŝ͕ƌĂũĚǇ
rowerowe.

Ϭ͕ϬϬǌų
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ǌŝĂųĂůŶŽƑđǁǇĚĂǁŶŝĐǌĂ͗
W 2018ƌ͘ǌŽƐƚĂųŽƉƌĂĐŽǁĂŶǇŝǁǇĚĂŶǇĂƚůĂƐ͗ͣMazury ʹ
przewodnik rowerowy͘͟Publikacja zawiera 23 szlaki
ǁƌĂǌǌŽƉŝƐĞŵƚƵƌǇƐƚǇĐǌŶǇŵŵŝĞũƐĐŽǁŽƑĐŝŽƌĂǌĚŽŬųĂĚŶĞ
(w skali 1:50 tys.) mapy regionu Wielkich Jezior
Mazurskich i okolic.

ϭϴϱ͕ϯϬǌų

ĞǌƉųĂƚŶĞƉƌǌĞǁŽĚŶŝĐƚǁŽƚƵƌǇƐƚǇĐǌŶĞ͗
/͘^ƉŽƚŬĂŶŝĞǌƉƌǌĞǁŽĚŶŝŬŝĞŵ͕ƚĞŵĂƚ͗<ŽůŽŶŝƑĐŝďƵĚƵũČǁ
1348ƌ͘ŽƐĂĚħ^ĞŶƐďƵƌŐ͘ŽǌŶŝĞũĚǌŝƑǌŽƐƚĂųŽ͍͟ʹ28
kwietnia
II. Spotkanie z przewodnikiem, temat: Miasto na
bursztynowym szlaku? Rozwój w XV wieku͟ʹ12 maja
///͘^ƉŽƚŬĂŶŝĞǌƉƌǌĞǁŽĚŶŝŬŝĞŵ͕ƚĞŵĂƚ͗'ĚǌŝĞũĞƐƚĂƌƐĞŶĂų
ŵŝĞũƐŬŝ͍^ĞŶƐďƵƌŐǁĐǌĂƐĂĐŚŶŽǁŽǏǇƚŶǇĐŚ͕30 czerwca
IV. Spotkanie z przewodnikiem, temat: Sensburg
miastem powiatowym. Burzliwy wiek XIX, 25 sierpnia
s͘^ƉŽƚŬĂŶŝĞǌƉƌǌĞǁŽĚŶŝŬŝĞŵ͕ƚĞŵĂƚ͗EĂũųĂĚŶŝĞũƐǌĞ
ŵĂǌƵƌƐŬŝĞŵŝĂƐƚŽ͍^ƉŽƚŬĂŶŝĞǌĂƌĐŚŝƚĞŬƚƵƌČDƌČŐŽǁĂ͕
29ǁƌǌĞƑŶŝĂ
s/͘^ƉŽƚŬĂŶŝĞǌƉƌǌĞǁŽĚŶŝŬŝĞŵ͕ƚĞŵĂƚ͗DƌČŐŽǁŽǁ
ŽŬƌĞƐŝĞŵŝħĚǌǇǁŽũŶĂŵŝ͕13ƉĂǍĚǌŝĞƌŶŝŬĂ
s//͘^ƉŽƚŬĂŶŝĞǌƉƌǌĞǁŽĚŶŝŬŝĞŵ͕ƚĞŵĂƚ͗DƌČŐŽǁŽŶĂ
powojennej fotografii, 3 listopada.
Realizacja zadania ͣDƌČŐŽǁŽʹmiasto festiwali͘͟
Pozyskano 7 500,00ǌųĚŽƚĂĐũŝ͘tĂƌƚŽƑđĐĂųĞŐŽǌĂĚĂŶŝĂ͗
9 210,00ǌų;ǌĐǌĞŐŽ600,00ǌųƚŽǁŬųĂĚĨŝŶĂŶƐŽǁǇ
ǁųĂƐŶǇ͕Ă1110,00ǌųʹǁŬųĂĚŽƐŽďŽǁǇ͘tƌĂŵĂĐŚ
zadania wykonano 2 mobilne ramki do selfi. To miejsca
do fotografowania siebie w klimacie najbardziej znanych
ŵƌČŐŽǁƐŬŝĐŚĨĞƐƚŝǁĂůŝ͘

ϰ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂƉƌǌĞĚŵŝŽƚƵĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ

ϰ͘ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌŽǁĂĚǌŝųĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŽĚƉųĂƚŶČƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
4.2. EĂůĞǏǇǁƐŬĂǌĂđŶŝĞǁŝħĐĞũŶŝǏϯŶĂũǁĂǏŶŝĞũƐǌĞ͕ƉŽĚǁǌŐůħĚĞŵǁŝĞůŬŽƑĐŝǁǇĚĂƚŬŽǁĂŶǇĐŚƑƌŽĚŬſǁ͕ƐĨĞƌǇĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ͕ŽŬƚſƌǇĐŚŵŽǁĂ
ǁĂƌƚ͘ϰƵƐƚ͘ϭƵƐƚĂǁǇǌĚŶŝĂϮϰŬǁŝĞƚŶŝĂϮϬϬϯƌ͘ŽĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽŝŽǁŽůŽŶƚĂƌŝĂĐŝĞ͕ǌĂĐǌǇŶĂũČĐŽĚŶĂũǁĂǏŶŝĞũƐǌĞũ͕ǁƌĂǌǌŽĚŶŽƐǌČĐǇŵƐŝħĚŽ
ŶŝĐŚƉƌǌĞĚŵŝŽƚĞŵĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

Lp. ^ĨĞƌĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

WƌǌĞĚŵŝŽƚĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

Szacunkowe koszty
poniesione z 1% podatku
dochodowego od osób
fizycznych w ramach sfery

ϱ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ

ϱ͘ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌŽǁĂĚǌŝųĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌČ

5.2. EĂůĞǏǇƉŽĚĂđŝŶĨŽƌŵĂĐũħŶĂƚĞŵĂƚƉƌǌĞĚŵŝŽƚƵĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁƌĂǌǌŽƉŝƐĞŵƚĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ͕ĂƚĂŬǏĞ
kodu(-ów) PKD 2007ŽĚƉŽǁŝĂĚĂũČĐĞŐŽ;ͲǇĐŚͿƚĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ͘:ĞǏĞůŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌŽǁĂĚǌŝǁŝħĐĞũŶŝǏϯƌŽĚǌĂũĞĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũǁŐŬůĂƐǇĨŝŬĂĐũŝW<͕
ŶĂůĞǏǇƉŽĚĂđŝŶĨŽƌŵĂĐũħŶĂƚĞŵĂƚϯŐųſǁŶǇĐŚƌŽĚǌĂũſǁĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ;ƉŽĚĂŶŝĞŵĂŬƐǇŵĂůŶŝĞϯŬŽĚſǁͿ͕ǌĂĐǌǇŶĂũČĐŽĚŐųſǁŶĞŐŽƉƌǌĞĚŵŝŽƚƵĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ
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Lp.

1

Numer Kodu (PKD)

73.11.Z

WƌǌĞĚŵŝŽƚŝŽƉŝƐĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ
w 2018ƌ͘ƐƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĞŽƐŝČŐŶħųŽǁƉųǇǁǇǌƌĞŬůĂŵǁǁǇƐŽŬŽƑĐŝ9010,00ǌų͘ǌŝħŬŝƚĞŵƵ
ƉŽǌǇƐŬĂŶŽǁŝħĐĞũƑƌŽĚŬſǁŶĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑđƐƚĂƚƵƚŽǁĂƐƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĂ͘ZĞŬůĂŵŽĚĂǁĐǇŵŽŐůŝ
ƉƌŽŵŽǁĂđƐǁŽũĞƵƐųƵŐŝŶĂƐƚƌŽŶŝĞǁǁǁ͘ŝƚ͘ŵƌĂŐŽǁŽ͘Ɖů͕ŶĂƉůĂŶŝĞDƌČŐŽǁĂ͘EĂƐƚƌŽŶŝĞ
ǁǁǁ͘ŝƚ͘ŵƌĂŐŽǁŽ͘ƉůǌŶĂũĚƵũČƐŝħ2ƉŽǁŝĞƌǌĐŚŶŝĞƌĞŬůĂŵŽǁĞ͗ŐųſǁŶǇďĂŶĞƌƐƚƌŽŶǇŽƌĂǌƉƌĂǁǇ
margines.
WŽǁŝĞƌǌĐŚŶŝĂƌĞŬůĂŵŽǁĂǁƉƌĂǁǇŵŵĂƌŐŝŶĞƐŝĞƐƚƌŽŶǇ͘tǇŵŝĂƌǇŬĂǏĚĞŐŽŵŽĚƵųƵǁǇŶŽƐǌČ160 x
100Ɖǆ͘ǌĂƐǁǇƑǁŝĞƚůĂŶŝĂƌĞŬůĂŵǇǁƚǇŵŵŝĞũƐĐƵƚŽ1ƌŽŬŬĂůĞŶĚĂƌǌŽǁǇ͘KƉųĂƚĂǌĂĞŵŝƐũħƌĞŬůĂŵǇ
ůƵďŽŐųŽƐǌĞŶŝĂǁǇŶŽƐŝ300ǌųďƌƵƚƚŽ͘
'ųſǁŶǇďĂŶĞƌƐƚƌŽŶǇƉƌǌĞǌŶĂĐǌŽŶǇũĞƐƚĚŽƉƌĞǌĞŶƚĂĐũŝŽĨĞƌƚŽŬŽůŝĐǌŶŽƑĐŝŽǁǇĐŚ͘tǇŵŝĂƌǇŵŽĚƵųƵ
ǁǇŶŽƐǌČ1380 x 1000 px. Czas prezentacji to 30ĚŶŝ͘KƉųĂƚĂǌĂĞŵŝƐũħƌĞŬůĂŵǇǁǇŶŽƐŝ300ǌųďƌƵƚƚŽ͘

III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym
1. Informacja o przychodach organizacji
ϭ͘BČĐǌŶĂŬǁŽƚĂƉƌǌǇĐŚŽĚſǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝŽŐſųĞŵ;ǌŐŽĚŶŝĞǌƌĂĐŚƵŶŬŝĞŵǌǇƐŬſǁŝƐƚƌĂƚͿ

ϳϳϮϮϵ͕ϴϭǌų

ĂͿƉƌǌǇĐŚŽĚǇǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

ϱϵϮϵϰ͕Ϭϲǌų

ďͿƉƌǌǇĐŚŽĚǇǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

Ϭ͕ϬϬǌų

ĐͿƉƌǌǇĐŚŽĚǇǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ

Ϭ͕ϬϬǌų

ĚͿƉŽǌŽƐƚĂųĞƉƌǌǇĐŚŽĚǇ;ǁƚǇŵƉƌǌǇĐŚŽĚǇĨŝŶĂŶƐŽǁĞͿ
ϭ͘Ϯ͘BČĐǌŶĂŬǁŽƚĂĚŽƚĂĐũŝǌĞǍƌſĚĞųƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚŽŐſųĞŵ
ϭ͘ϯ͘BČĐǌŶĂŬǁŽƚĂƉƌǌǇĐŚŽĚſǁǌĚĂƌŽǁŝǌŶ;ŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚŝŽƐſďƉƌĂǁŶǇĐŚͿŽŐſųĞŵ

ϭϳϵϯϱ͕ϳϱǌų
ϳϱϬϬ͕ϬϬǌų
Ϭ͕ϬϬǌų

2. Informacja o kosztach organizacji
Ϯ͘ϭ͘BČĐǌŶĂŬǁŽƚĂŬŽƐǌƚſǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝŽŐſųĞŵ;ǌŐŽĚŶŝĞǌƌĂĐŚƵŶŬŝĞŵǌǇƐŬſǁŝƐƚƌĂƚͿ

ϴϯϲϵϵ͕ϰϬǌų

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:
ĂͿŬŽƐǌƚǇǌƚǇƚƵųƵƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

Ϭ͕ϬϬǌų

ďͿŬŽƐǌƚǇǌƚǇƚƵųƵƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂŽĚƉųĂƚŶĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

Ϭ͕ϬϬǌų

ĐͿŬŽƐǌƚǇǌƚǇƚƵųƵƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ

Ϭ͕ϬϬǌų

d) koszty administracyjne

Ϯϵϱϱϳ͕ϰϲǌų

ĞͿƉŽǌŽƐƚĂųĞŬŽƐǌƚǇ;ǁƚǇŵŬŽƐǌƚǇĨŝŶĂŶƐŽǁĞͿ

ϱϰϭϰϭ͕ϵϰǌų

ϯ͘tǇŶŝŬĨŝŶĂŶƐŽǁǇŶĂĐĂųŽƑĐŝĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
w okresie sprawozdawczym

Ͳϲϰϲϵ͕ϱϵǌų

4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o poniesionych kosztach z tych
ƑƌŽĚŬſǁ
4.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

ϭϴϱ͕ϯϬǌų

ϰ͘Ϯ͘tǇƐŽŬŽƑđŬǁŽƚǇƉŽĐŚŽĚǌČĐĞũǌϭйƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚǁǇĚĂƚŬŽǁĂŶĞũǁ
ŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵŽŐſųĞŵ

ϭϴϱ͕ϯϬǌų
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ϰ͘ϯ͘ǌŝĂųĂŶŝĂ͕ǁƌĂŵĂĐŚŬƚſƌǇĐŚƉŽŶŝĞƐŝŽŶŽŬŽƐǌƚǇǌĞƑƌŽĚŬſǁƉŽĐŚŽĚǌČĐǇĐŚǌϭйƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚ
ǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ;ǁƐǌĐǌĞŐſůŶŽƑĐŝŽŬƌĞƑůŽŶĞǁƉŬƚ//͘ϭ͘ϭͿ͕ŽƌĂǌŬǁŽƚǇƉƌǌĞǌŶĂĐǌŽŶĞŶĂƚĞĚǌŝĂųĂŶŝĂ
1 ZĞĂůŝǌĂĐũĂƉƌŽũĞŬƚƵΗDƌČŐŽǁŽͲŵŝĂƐƚŽĨĞƐƚŝǁĂůŝ͟ĚŽĨŝŶĂŶƐŽǁĂŶĞŐŽǌĞƑƌŽĚŬſǁ^ĂŵŽƌǌČĚƵ
tŽũĞǁſĚǌƚǁĂtĂƌŵŝŷƐŬŽͲDĂǌƵƌƐŬŝĞŐŽ͘WŽǌǇƐŬĂŶŽϳϱϬϬ͕ϬϬǌųĚŽƚĂĐũŝ͘tĂƌƚŽƑđĐĂųĞŐŽǌĂĚĂŶŝĂ͗ϵ
ϮϭϬ͕ϬϬǌų;ǌĐǌĞŐŽϲϬϬ͕ϬϬǌųƚŽǁŬųĂĚĨŝŶĂŶƐŽǁǇƐƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĂ͕ĂϭϭϭϬ͕ϬϬǌųʹǁŬųĂĚŽƐŽďŽǁǇ͕
czyli oszacowana praca wolontariusza). W ramach zadania wykonano dwie mobilne ramki do selfi.
dŽŵŝĞũƐĐĂĚŽĨŽƚŽŐƌĂĨŽǁĂŶŝĂƐŝĞďŝĞǁŬůŝŵĂĐŝĞŶĂũďĂƌĚǌŝĞũǌŶĂŶǇĐŚŵƌČŐŽǁƐŬŝĐŚĨĞƐƚŝǁĂůŝ͗WŝŬŶŝŬƵ
ŽƵŶƚƌǇ͕&ĞƐƚŝǁĂůƵ<ƵůƚƵƌǇ<ƌĞƐŽǁĞũŝDĂǌƵƌƐŬŝĞũEŽĐǇ<ĂďĂƌĞƚŽǁĞũ͘<ŽŶƐƚƌƵŬĐũĞǌŶĂũĚƵũČƐŝħƉƌǌǇ
ŵƌČŐŽǁƐŬŝĞũƉƌŽŵĞŶĂĚǌŝĞ͕ĐǌǇůŝƉŽƉƵůĂƌŶǇŵŵŝĞũƐĐƵƐƉĂĐĞƌŽǁǇŵ͘:ĞĚŶĂŬŽŶƐƚƌƵŬĐũĂũĞƐƚƉƌǌǇƵů͘
tǇƐƉŝĂŷƐŬŝĞŐŽ͕ĚƌƵŐĂǁWĂƌŬƵ>ŽƚŶŝŬſǁ͘

ϭϴϱ͕ϯϬǌų

/s͘<ŽƌǌǇƐƚĂŶŝĞǌƵƉƌĂǁŶŝĞŷǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ
z podatku dochodowego od osób prawnych

Ϭ͕ϬϬǌų

ǌƉŽĚĂƚŬƵŽĚŶŝĞƌƵĐŚŽŵŽƑĐŝ
ǌƉŽĚĂƚŬƵŽĚĐǌǇŶŶŽƑĐŝĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶǇĐŚ
ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŬŽƌǌǇƐƚĂųĂǌŶĂƐƚħƉƵũČĐǇĐŚ
ǌǁŽůŶŝĞŷ

ǌƉŽĚĂƚŬƵŽĚƚŽǁĂƌſǁŝƵƐųƵŐ

;EĂůĞǏǇǁƐŬĂǌĂđũĞĚŶČůƵďǁŝħĐĞũƉŽǌǇĐũŝ͘
W przypadku zwolnienia z podatku dochodowego od osób
ƉƌĂǁŶǇĐŚͲĚŽĚĂƚŬŽǁŽƉŽĚĂđŬǁŽƚħͿ

ǌŽƉųĂƚǇƐŬĂƌďŽǁĞũ
ǌŽƉųĂƚƐČĚŽǁǇĐŚ
ǌŝŶŶǇĐŚǌǁŽůŶŝĞŷ͕ũĂŬŝĐŚ͗
ŶŝĞŬŽƌǌǇƐƚĂųĂ

Ϯ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŬŽƌǌǇƐƚĂųĂǌƉƌĂǁĂĚŽŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞŐŽŝŶĨŽƌŵŽǁĂŶŝĂƉƌǌĞǌũĞĚŶŽƐƚŬŝƉƵďůŝĐǌŶĞũ
ƌĂĚŝŽĨŽŶŝŝŝƚĞůĞǁŝǌũŝŽƉƌŽǁĂĚǌŽŶĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ͕ǌŐŽĚŶŝĞǌĂƌƚ͘ϮϯĂ
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
ǁųĂƐŶŽƑđ
ϯ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŬŽƌǌǇƐƚĂųĂǌƵƉƌĂǁŶŝĞŶŝĂĚŽŶĂďǇĐŝĂŶĂƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚǌĂƐĂĚĂĐŚ
ƉƌĂǁĂǁųĂƐŶŽƑĐŝůƵďƉƌĂǁĂƵǏǇƚŬŽǁĂŶŝĂǁŝĞĐǌǇƐƚĞŐŽŶŝĞƌƵĐŚŽŵŽƑĐŝǌǌĂƐŽďƵ
^ŬĂƌďƵWĂŷƐƚǁĂůƵďũĞĚŶŽƐƚĞŬƐĂŵŽƌǌČĚƵƚĞƌǇƚŽƌŝĂůŶĞŐŽ͕ůƵďǌĂǁĂƌųĂŶĂ
ƉƌĞĨĞƌĞŶĐǇũŶǇĐŚǁĂƌƵŶŬĂĐŚǌƉŽĚŵŝŽƚĂŵŝƉƵďůŝĐǌŶǇŵŝƵŵŽǁǇƵǏǇƚŬŽǁĂŶŝĂ͕
ŶĂũŵƵ͕ĚǌŝĞƌǏĂǁǇůƵďƵǏǇĐǌĞŶŝĂŝƉƌǌǇƐųƵŐƵũĞũĞũw odniesieniu do tych
ŶŝĞƌƵĐŚŽŵŽƑĐŝŶĂƐƚħƉƵũČĐĞƉƌĂǁŽ͗
;EĂůĞǏǇǁƐŬĂǌĂđũĞĚŶČůƵďǁŝħĐĞũƉŽǌǇĐũŝͿ

ƵǏǇƚŬŽǁĂŶŝĞǁŝĞĐǌǇƐƚĞ
najem
ƵǏǇƚŬŽǁĂŶŝĞ
ƵǏǇĐǌĞŶŝĞ
ĚǌŝĞƌǏĂǁĂ
ŶŝĞŬŽƌǌǇƐƚĂųĂ

s͘WĞƌƐŽŶĞůŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ
1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
;EĂůĞǏǇƵǁǌŐůħĚŶŝđǁƐǌǇƐƚŬŝĞŽƐŽďǇǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶĞǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƐƚŽƐƵŶŬƵƉƌĂĐǇ;ĞƚĂƚůƵď
ĐǌħƑđĞƚĂƚƵͿǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ͕ŶĂǁĞƚũĞǏĞůŝŽďĞĐŶŝĞŶŝĞƐČũƵǏǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶĞǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝͿ

1 osób

ϭ͘Ϯ͘WƌǌĞĐŝħƚŶĂůŝĐǌďĂǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶǇĐŚǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƐƚŽƐƵŶŬƵƉƌĂĐǇǁƉƌǌĞůŝĐǌĞŶŝƵŶĂ
ƉĞųŶĞĞƚĂƚǇ
;ďǇŽŬƌĞƑůŝđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞǌĂƚƌƵĚŶŝĞŶŝĞŶĂůĞǏǇǌƐƵŵŽǁĂđǁƐǌǇƐƚŬŝĞŽƐŽďǇǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶĞŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƐƚŽƐƵŶŬƵƉƌĂĐǇǁ
ƉŽƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚŵŝĞƐŝČĐĂĐŚǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ;ǁƌĂǌǌƵųĂŵŬĂŵŝŽĚƉŽǁŝĂĚĂũČĐǇŵŝĐǌħƑĐŝĞƚĂƚƵ͕ŶƉ͘Ϭ͕ϱǁ
ƉƌǌǇƉĂĚŬƵŽƐŽďǇǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶĞũŶĂƉſųĞƚĂƚƵͿ͕ĚŽĚĂđĚŽƐŝĞďŝĞƐƵŵǇǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶǇĐŚǌϭϮŵŝĞƐŝħĐǇŝƉŽĚǌŝĞůŝđƉƌǌĞǌϭϮ͘tǇŶŝŬ
ǁƉŝƐĂđǌĚŽŬųĂĚŶŽƑĐŝČĚŽϮŵŝĞũƐĐĂƉŽƉƌǌĞĐŝŶŬƵͿ

Druk: NIW-CRSO

1,00 etatów
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1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2 osób

;:ĞǏĞůŝŬŝůŬĂƵŵſǁĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶǇĐŚďǇųŽǁǇŬŽŶǇǁĂŶǇĐŚƉƌǌĞǌũĞĚŶČŽƐŽďħ͕ƚŽĚĂŶĂŽƐŽďĂƉŽǁŝŶŶĂďǇđƉŽůŝĐǌŽŶĂƚǇůŬŽƌĂǌͿ

Ϯ͘ǌųŽŶŬŽǁŝĞ

Ϯ͘ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉŽƐŝĂĚĂĐǌųŽŶŬſǁ
73 osób fizycznych
Ϯ͘Ϯ͘>ŝĐǌďĂĐǌųŽŶŬſǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŐƐƚĂŶƵŶĂŽƐƚĂƚŶŝĚǌŝĞŷƌŽŬƵƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌĞŐŽ
6 osób prawnych
3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym
ϯ͘ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŬŽƌǌǇƐƚĂųĂǌĞƑǁŝĂĚĐǌĞŷǁǇŬŽŶǇǁĂŶǇĐŚƉƌǌĞǌǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌǇ
;ŐŽĚŶŝĞǌƵƐƚĂǁČǌĚŶŝĂϮϰŬǁŝĞƚŶŝĂϮϬϬϯƌ͘ŽĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽŝŽǁŽůŽŶƚĂƌŝĂĐŝĞ͕ǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌĂŵŝƐČŽƐŽďǇ
ǁǇŬŽŶƵũČĐĞŶŝĞŽĚƉųĂƚŶŝĞŝĚŽďƌŽǁŽůŶŝĞƉƌĂĐħŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ŶŝĞǌĂůĞǏŶŝĞŽĚƚĞŐŽ͕ĐǌǇƐČƚŽŽƐŽďǇŶŝĞǌǁŝČǌĂŶĞǌ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũČ͕ĐǌųŽŶŬŽǁŝĞ͕ƉƌĂĐŽǁŶŝĐǇ͕ŽƐŽďǇƑǁŝĂĚĐǌČĐĞƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũĐǌǇƉƌǌĞĚƐƚĂǁŝĐŝĞůĞ
ǁųĂĚǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝͿ

ϯ͘Ϯ͘>ŝĐǌďĂǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌǇǁǇŬŽŶƵũČĐǇĐŚƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĞŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞ
sprawozdawczym

1 osób

;<ĂǏĚǇǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌƉŽǁŝŶŝĞŶďǇđůŝĐǌŽŶǇƚǇůŬŽƌĂǌ͕ŶŝĞǌĂůĞǏŶŝĞŽĚůŝĐǌďǇƑǁŝĂĚĐǌĞŷǁǇŬŽŶĂŶǇĐŚŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁ
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym
ϭ͘BČĐǌŶĂŬǁŽƚĂǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶǇĐŚƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ

]á

ĂͿǌƚǇƚƵųƵƵŵſǁŽƉƌĂĐħ

]á

ďͿǌƚǇƚƵųƵƵŵſǁĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶǇĐŚ

]á

Ϯ͘tǇƐŽŬŽƑđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞŐŽŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽƉƌĂĐŽǁŶŝŬŽŵ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂ͕ŽƌĂǌŽƐŽďŽŵ
ƑǁŝĂĚĐǌČĐǇŵƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ

]á

;ďǇŽŬƌĞƑůŝđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞŵŝĞƐŝħĐǌŶĞǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞŶĂůĞǏǇ͗ϭ͘ǌƐƵŵŽǁĂđǁƐǌǇƐƚŬŝĞŬǁŽƚǇǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷǁǇƉųĂĐŽŶĞǁĐŝČŐƵ
ƌŽŬƵƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌĞŐŽ;ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌƵŵŽǁǇ
ĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞͿ͖Ϯ͘ƉŽĚǌŝĞůŝđǌƐƵŵŽǁĂŶČŬǁŽƚħƉƌǌĞǌϭϮ;ŵŝĞƐŝħĐǇͿϯ͘ƉŽĚǌŝĞůŝđƉƌǌĞǌůŝĐǌďħƉƌĂĐŽǁŶŝŬſǁͿ

ϯ͘tǇƐŽŬŽƑđŶĂũǁǇǏƐǌĞŐŽ;ũĞĚŶŽƐƚŬŽǁĞŐŽͿŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽ
ƉƌĂĐŽǁŶŝŬŽǁŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂ͕
ŽƌĂǌŽƐŽďŝĞƑǁŝĂĚĐǌČĐĞũƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ

]á

s//͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂŽĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝǌůĞĐŽŶĞũŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶǇĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐũŝƉƵďůŝĐǌŶĞũǁŽŬƌĞƐŝĞ
sprawozdawczym

ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƌĞĂůŝǌŽǁĂųĂǌĂĚĂŶŝĂǌůĞĐŽŶĞƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶǇũĞĚŶŽƐƚĞŬƐĂŵŽƌǌČĚƵƚĞƌǇƚŽƌŝĂůŶĞŐŽ

Ϯ͘tŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƌĞĂůŝǌŽǁĂųĂǌĂĚĂŶŝĂǌůĞĐŽŶĞƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶǇĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐũŝ
ƌǌČĚŽǁĞũůƵďƉĂŷƐƚǁŽǁĞĨƵŶĚƵƐǌĞĐĞůŽǁĞ
VIII. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie
sprawozdawczym
Druk: NIW-CRSO
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Lp

KƌŐĂŶŬŽŶƚƌŽůƵũČĐǇ

Liczba kontroli

IX. Dodatkowe informacje
;DŽǏŶĂǁƉŝƐĂđǁƉŽŶŝǏƐǌĞƉŽůĞŝŶŶĞŝŶĨŽƌŵĂĐũĞ͕ŬƚſƌǇŵŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂĐŚĐŝĂųĂďǇƉŽĚǌŝĞůŝđƐŝħǌŽƉŝŶŝČƉƵďůŝĐǌŶČͿ

/ŵŝħŝŶĂǌǁŝƐŬŽŽƐŽďǇƵƉŽǁĂǏŶŝŽŶĞũ
lub imiona i nazwiska osób
ƵƉŽǁĂǏŶŝŽŶǇĐŚĚŽƐŬųĂĚĂŶŝĂ
ŽƑǁŝĂĚĐǌĞŷǁŽůŝǁŝŵŝĞŶŝƵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ

Druk: NIW-CRSO

Ewelina Krzywosz

ĂƚĂǁǇƉĞųŶŝĞŶŝĂƐƉƌĂǁŽǌĚĂŶŝĂ

2019-07-10
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Informacja dodatkowa
1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub
zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo
Stowarzyszenie LOT Ziemia Mrągowska rok obrotowy 2018 zamknęło ujemnym wynikiem finansowym wysokości:-6 469,59 r. Na dzień
31.12.2018 r. stowarzyszenie posiadało środki finansowe zgromadzone na rachunku bankowym w wysokości 8 057,14 zł i posiadało
zobowiązanie wobec budżetu w wysokości 2286,79 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych oraz
należność od kontrahentów w wysokości 1540,00 zł.
2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem
oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich
imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii
nie dotyczy
3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach
Stowarzyszenie nie posiada środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, nie prowadziło inwestycji. Na koniec 2018 r. posiadało
towary na magazynie o wartości 11 317,38 r. (Mazury - przewodnik rowerowy).
4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach
wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o
przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych
Stowarzyszenie LOT Ziemia Mrągowska w 2018 r. osiągnęło dochody w wysokości 77 229,81 zł z tego:
- składki członkowskie - 49 879,90 zł
- dotacja z Samorządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego na zadanie "Mrągowo - miasto festiwali" - 7500,00 zł
-wpływy z reklam na planie miasta, stronie internetowej - 9010,00 zł
- wpływ z 1 % z Urzędu Skarbowego - 185,30 zł
-wpływy ze sprzedaży przewodników rowerowych - 8 925,75 zł
- inne przychody, odsetki bankowe - 1 728,86 zł
5. informacje o strukturze poniesionych kosztów
Stowarzyszenie LOT Ziemia Mragowska w 2018 r. poniosło koszty w wysokości 83 699,40 zł :
- usługi obce: prowizje bankowe, hosting, domena strony, koszty prowadzenia księgowosci, koszty projektu Mrągowo - miasto festiwali - 28
131,93 zł
- wynagrodzenia - 45 617,43 zł
- ZUS - 7 977,79 zł
- pozostałe koszty: zwrot nadpłaconej zaliczki, delegacje, opłaty sądowe, uzyczenie lokalu, materiały biurowe, znaczki pocztowe, itp - 1972,25
zł
6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
LOT Ziemia Mrągowska swoją działalnośc opiera głównie na środkach pochodzących ze składek członkowskich. Dodatkowe środki
finansowe, które przeznaczane są na działalność statutową pochodzą ze sprzedaży modułów reklamowych oraz sprzedaży przewodnika
rowerowego.
7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów
i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1%
Druk: NIW-CRSO

podatku dochodowego od osób fizycznych
Środki z 1 % w wysokości 185,30 zł przeznaczono na częściowe finansowanie kosztów związanych z realizacją projektu "Mrągowo - miasto
festiwali".
8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik
finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości, o ile występują w jednostce
Stowarzyszenie LOT Ziemia Mrągowska nie posiada jednostek organizacyjnych (zarówno sporządzających samodzielne sprawozdania
finansowe, jak też nie sporządzających takich sprawozdań). Roczne sprawozdanie finansowe za 2018 r. zostało sporządzone przy założeniu
kontynuowania działalności przez stowarzyszenie przez okres co najmniej 12 miesięcy, nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na
istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez stowarzyszenie działalności. Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób
ciągły, dokpnując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i
pasywów, ustala sie wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje wynikające z nich były
porównywalne.

Data sporządzenia: 2019-02-01
Data zatwierdzenia: 2019-02-16

Biuro Rachunkowe, Laura Mieczkowska

Arkadiusz Mierkowski, Jacek Szczepanik, Magdalena Markiewicz,
Zofia Wojciechowska, Żaneta Steiner Bogdaszewska,Dorota
Głowacka

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości
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