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Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2021

• 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 2022-07-04

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     OPOLSKIE

Gmina ŁAMBINOWICE

Powiat NYSKI

Ulica Nr domu 127 Nr lokalu 

Miejscowość BIELICE Kod pocztowy 48-316 Poczta ŁAMBINOWICE Nr telefonu (77)4311156

Nr faksu (77)4311156 E-mail bielice127@wp.pl Strona www www.albertbielice.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2009-10-19

2009-10-19

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 16028599000000 6. Numer KRS 0000339423

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

EWELINA KOCLĘGA-
WÓJTOWICZ

PREZES TAK

BRONISŁAW DOŁHAN WICEPREZES TAK

EDWARDA MARIA WAŻNY SEKRETARZ TAK

ANDRZEJ LUCJAN MISZ SKARBNIK TAK

GRAŻYNA ANTCZAK 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

URZSZULA CHUDOBOWICZ PRZEWODNICZĄCY TAK

HALINA FABIAN ZASTĘPCA 
PRZEWODNICZĄCEGO

TAK

TOMASZ MIKIEWICZ SEKRETARZ TAK

KRYSTIAN WARZECHA CZŁONEK KOMISJI 
REWIZYJNEJ

TAK

KOŁO BIELICKIE TOWARZYSTWA POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

CELEM TOWARZYSTWA JEST NIESIENIE POMOCY OSOBOM BEZDOMNYM 
ORAZ UBOGIM, STARSZYM, CHORYM, NIEPEŁNOSPRAWNYM, OFIAROM 
PRZEMOCY I INNYM OSOBOM POTRZEBUJĄCYM POMOCY - W DUCHU 
PATRONA, ŚW. BRATA ALBERTA. SZCZEGÓLNYM CELEM JEST 
PROWADZENIE SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH MĘŻCZYZN. AKTUALNE 
PROWADZIMY DWA SCHRONISKA: SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH 
MĘŻCZYZN IM. ŚW. BRATA ALBERTA ORAZ SCHRONISKO Z USŁUGAMI 
OPIEKUŃCZYMI DLA BEZDOMNYCH MĘŻCZYZN IM. BRATA JERZEGO 
ADAMA MARSZAŁKOWICZA. MISJA TOWARZYSTWA ZAPISANA JEST W 
DOKUMENCIE "WARTOŚCI I KIERUNKI ROZWOJU" PRZYJĘTYM W 2005 
ROKU PRZEZ ZEBRANIE OGÓLNE TOWARZYSTWA.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1. TOWARZYSTWO REALIZUJE SWOJE CELE POPRZEZ:  
A) ZAKŁADANIE I PROWADZENIE PLACÓWEK CAŁODOBOWEGO POBYTU, 
SCHRONISK, OCHRONEK, NOCLEGOWNI, HOSPICJÓW, DOMÓW POMOCY 
SPOŁECZNEJ, MIESZKAŃ WSPIERANYCH, PRZEDSIĘBIORSTW PODMIOTU 
LECZNICZEGO ORAZ PROWADZENIE INNYCH PLACÓWEK NIEZBĘDNYCH DO 
REALIZACJI NIŻEJ WYMIENIONYCH OBSZARÓW DZIAŁANIA;
B) UDZIELANIE WSPARCIA DUCHOWEGO;  
C) UDZIELANIE POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ, PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ, 
PEDAGOGICZNEJ I PRAWNEJ;
D) UDZIELANIE POMOCY MATERIALNEJ (NOCLEG, WYŻYWIENIE, ODZIEŻ, 
ITP.);
E) WYKONYWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ZDROWIA, W TYM 
PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ;
F) WYSTĘPOWANIE W IMIENIU OSÓB BEZDOMNYCH W OBRONIE 
NALEŻNYCH IM PRAW;
G) ORGANIZOWANIE PRACY DLA OSÓB BEZDOMNYCH, UWZGLĘDNIAJĄC 
ICH MOŻLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNE I KONDYCJĘ ZDROWOTNĄ;
H) POMOC W REINTEGRACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ;
I) PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI OŚWIATOWEJ, WYCHOWAWCZEJ I 
OPIEKUŃCZEJ, W TYM PIECZY ZASTĘPCZEJ;
J) PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII, PROWADZENIE 
TERAPII UZALEŻNIEŃ;
K) PROWADZENIE REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH;
L) UDZIELANIE POMOCY OSOBOM PRZEBYWAJĄCYM W ZAKŁADACH 
KARNYCH I OPUSZCZAJĄCYM TE ZAKŁADY (POMOC POSTPENITENCJARNA);
M) PROMOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I PROWADZENIE DZIAŁAŃ Z 
ZAKRESU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ;
N) PROMOWANIE KULTURY FIZYCZNEJ I PROFILAKTYKI ZDROWIA;
O) KOMUNIKACJĘ SPOŁECZNĄ (W TYM ORGANIZACJĘ WYDARZEŃ, 
KAMPANII I KONFERENCJI) ORAZ EDUKACJĘ (W TYM DZIAŁALNOŚĆ 
INFORMACYJNA, SZKOLENIOWA, KONSULTACYJNA I WYDAWNICZA) W 
ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 
SPOŁECZNYCH.
2. KAŻDY ZAKRES DZIAŁALNOŚCI MOŻE BYĆ PROWADZONY ZARÓWNO 
ODPŁATNIE, JAK I NIEODPŁATNIE.

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

3188

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

KOŁO BIELICKIE TOWARZYSTWA POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA W BIELICACH W RAMACH SWEJ STATUTOWEJ DZIAŁALNOŚCI 
JAKO ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO REALIZUJE NASTĘPUJĄCE ZADANIA:
1. PROWADZENIE SCHRONISK BLA BEZDOMNYCH MĘŻCZYZN W BIELICACH.
ADRES: BIELICE 127, 48-316 ŁAMBINOWICE
A) SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH MĘŻCZYZN IM. ŚW. BRATA ALBERTA
LICZBA MIEJSC W PLACÓWCE NA 31 GRUDNIA 2021R - 56.
W RAZIE KONIECZNOŚCI MOGĄ BYĆ DOSTAWIONE MATERACE.
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 W SCHRONISKU PRZEBYWAŁY 49 OSOBY.
B) SCHRONISKO Z USŁUGAMI OPIEKUŃCZYMI DLA BEZDOMNYCH MĘŻCZYZN IM. BRATA JERZEGO ADAMA MARSZAŁKOWICZA
LICZBA MIEJSC W PLACÓWCE NA 31 GRUDNIA 2021R - 53.
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 W SCHRONISKU PRZEBYWAŁY 57 OSOBY.

W SCHRONISKACH PRZEBYWAJĄ MĘŻCZYŹNI OD 18 ROKU WZWYŻ.

PODOPIECZNY OTRZYMUJE W SCHRONISKU: DACH NAD GŁOWĄ, WYŻYWIENIE 3 RAZY DZIENNIE ORAZ DODATKOWY POSIŁEK 
DLA CHORYCH (NP. CUKRZYCA), ODZIEŻ, BUTY, ŚRODKI CZYSTOŚCI I DOSTĘP DO ŁAZIENEK Z CIEPŁĄ WODĄ. MA MOŻLIWOŚĆ 
UDZIAŁU W REALIZOWANYCH PROJEKTACH AKTYWIZACYJNYCH, TERAPII POPRZEZ PRACĘ, TERAPII AA, UDZIAŁU W 
NABOŻEŃSTWACH ORAZ W ZAJĘCIACH KULTURALNYCH. WYRABIA SIĘ DLA NIEGO BRAKUJĄCE DOKUMENTY, ZAŁATWIA GRUPĘ 
NIESPRAWNOŚCI ORAZ NALEŻNE ŚRODKI FINANSOWE NP.: ZASIŁKI, RENTY, EMERYTURY.
2. PUNKT WYDAWANIA ODZIEŻY I INNYCH ARTYKUŁÓW PRZEMYSŁOWYCH W ŁAMBINOWICACH.
W PUNKCIE TYM NIEODPŁATNIE LUB ZA SYMBOLICZNĄ ZŁOTÓWKĘ OSOBY UBOGIE MOGĄ POZYSKAĆ NIEZBĘDNĄ ODZIEŻ LUB 
INNE RZECZY PRZEKAZANE DO WYDANIA ZBĘDNE W SCHRONISKU A PRZEKAZANE PRZEZ DARCZYŃCÓW.
3. WYDAWANIE ŻYWNOŚCI POCHODZĄCEJ Z POPŻ DLA OSÓB UPRAWNIONYCH Z TERENU GMINY ŁAMBINOWICE, KORFANTÓW I 
TUŁOWICE.
4. POZYSKIWANIE 1% PODATKU OD PŁATNIKÓW PODATKU DOCHODOWEGO. REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH 
OTRZYMANEGO 1% PODATKU.
5. PUNKT WYDAWANIA ŻYWNOŚCI POCHODZĄCEJ Z DAROWIZN W BIELICACH. PONADTO OSOBY Z ZEWNĄTRZ KORZYSTAJĄ Z 
WYPOŻYCZENIA: ŁÓŻEK, CHODZIKÓW, KUL, WÓZKÓW INWALIDZKICH, ITP.

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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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

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

1.WYDAWANIE ŻYWNOŚCI POPŻ DLA OSÓB 
UPRAWNIONYCH WSKAZANYCH PRZEZ OŚRODKI 
POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁAMBINOWICACH, 
KORFANTOWIE I TUŁOWICACH. W ROKU 2021 
WYDANO ŻYWNOŚĆ DLA 2089 OSÓB O WADZE 
27775,25 KG. PRZELICZAJĄC NA 1 OSOBĘ 
STANOWI TO ŚREDNIO13,30 KG. 
2.REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH 
OTRZYMANEGO 1% PODATKU. W ROKU 2021 
POZYSKALIŚMY ZE ŚRODKÓW 1% KWOTĘ 
5.359,80ZŁ, KTÓRĄ W CAŁOŚCI 
PRZEZNACZYLIŚMY NA POKRYCIE KOSZTÓW 
ENERGII ELEKTRYCZNEJ.
3. PUNKT WYDAWANIA ŻYWNOŚCI 
POCHODZĄCEJ Z DAROWIZN (WYDANO 1650 KG; 
SKORZYSTAŁO 457 OSÓB).

91.33.Z 5 359,80 zł
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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

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

1. PROWADZENIE SCHRONISK DLA 
BEZDOMNYCH MĘŻCZYZN W BIELICACH 
ADRES: B1ELICE 127, 48-316 ŁAMBINOWICE 
LICZBA MIEJSC W PLACÓWKACH NA 31 
GRUDNIA 2021R -109. W RAZIE 
KONIECZNOŚCI MOGĄ BYĆ DOSTAWIONE 
MATERACE. NADZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 W 
SCHRONISKACH PRZEBYWAŁO 106 OSÓB. W 
ROKU 2021 PRZYJĘTO 66 OSÓB NOWYCH. 
DO DPS, ZOL, ZOP I HOSPICJUM ODESZŁO 
OD NAS 20 OSÓB. W SCHRONISKU 
PRZEBYWAJĄ MĘŻCZYŹNI OD 18 ROKU 
WZWYŻ. W PRZYPADKU POJAWIENIA SIĘ W 
SCHRONISKU OSOBY MŁODSZEJ, CZYNIMY 
SZYBKO STARANIA ABY TA OSOBA WRÓCIŁA 
DO DOMU (NAWET JĄ ODWOŻĄC) 
WZGLĘDNIE DO ODPOWIEDNIEJ PLACÓWKI. 
PODOPIECZNY OTRZYMUJE W 
SCHRONISKU: DACH NAD GŁOWĄ, 
WYŻYWIENIE 3 RAZY DZIENNIE ORAZ 
DODATKOWY POSIŁEK DLA CHORYCH (NP. 
CUKRZYCA), ODZIEŻ, BUTY, ŚRODKI 
CZYSTOŚCI l DOSTĘP DO ŁAZIENEK Z CIEPŁĄ 
WODĄ. MA MOŻLIWOŚĆ UDZIAŁU W 
REALIZOWANYCH PROJEKTACH 
AKTYWIZACYJNYCH, TERAPII POPRZEZ 
PRACĘ, TERAPII AA, UDZIAŁU W 
NABOŻEŃSTWACH ORAZ W ZAJĘCIACH 
KULTURALNYCH. WYRABIA SIĘ DLA NIEGO 
BRAKUJĄCE DOKUMENTY, ZAŁATWIA 
GRUPĘ NIESPRAWNOŚCI ORAZ NALEŻNE 
ŚRODKI FINANSOWE NP.: ZASIŁKI, RENTY 
EMERYTURY. EFEKTEM NASZYCH 
WYSIŁKÓW WINNA BYĆ DLA NASZEGO 
PODOPIECZNEGO PRACA LUB INNE ŚRODKI 
NA UTRZYMANIE l WŁASNE MIESZKANIE. W 
WIĘKSZOŚCI NASZYCH PRZYPADKÓW JEST 
TO TRUDNE DO OSIĄGNIĘCIA. 
USAMODZIELNIŁO SIĘ 3 PODOPIECZNYCH.

91.33.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
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5 359,80 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 1 789 087,20 zł

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 2 758 921,72 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 161 854,83 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 2 581 767,97 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 15 298,92 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 848 798,02 zł

2.4. Z innych źródeł 115 676,70 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 5 359,80 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

26 000,00 zł

1 763 087,20 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:

430,00 zł

68 373,15 zł

779 994,87 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 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)

0,00 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 7 200,43 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 200 638,22 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: 2 711 830,45 zł 5 359,80 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

154 654,40 zł 5 359,80 zł

2 381 129,75 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

176 046,24 zł

0,06 zł 0,00 zł

0,00 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)

16 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)

15,04 etatów

7 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

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

1 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy 
przedstawiciele władz organizacji)

0 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.

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2022-07-04 8



w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 822 990,65 zł

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

822 990,65 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)  

4 146,83 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

624 440,65 zł

549 869,21 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

37 960,00 zł

- inne świadczenia 36 611,44 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 198 550,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 816 990,65 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 6 000,00 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)

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)

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)

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

1 WYDAWANIE ŻYWNOŚCI 
NAJUBOŻSZYM 
MIESZKAŃCOM GMINY 
ŁAMBINOWICE

WSPARCIE NAJUBOŻSZYCH 
MIESZKAŃCÓW GMINY 
ŁAMBINOWICE

URZĄD GMINY ŁAMBINOWICE 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

10 192,24 zł

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

1 WSPIERANIE DZIAŁAŃ 
PROFILAKTYCZNO-
OSŁONOWYCH

REALIZACJA ZADAŃ 
OKREŚLONYCH W PROGRAMIE 
WSPÓŁPRACY WOJEWODY 
OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI 
POZARZĄDOWYMI W ZAKRESIE 
POMOCY SPOŁECZNEJ W 
LATACH 2017-2021

WOJEWODA OPOLSKI 26 000,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 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)

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Ewelina Koclęga-Wójtowicz Data wypełnienia sprawozdania

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

2022-07-04
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