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• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
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• 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

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     OPOLSKIE

Gmina NIEMODLIN

Powiat OPOLSKI

Ulica UL. RYNEK Nr domu 52 Nr lokalu 

Miejscowość NIEMODLIN Kod pocztowy 49-100 Poczta NIEMODLIN Nr telefonu 774606351

Nr faksu 774606351 E-mail niemodlinskie@op.pl Strona www www.boryniemodlinskie.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2013-09-09

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 16007112500000 6. Numer KRS 0000252107

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

JADWIGA WÓJCIAK PREZES TAK

JOANNA SŁODKOWSKA-
MĘDRECKA

WICEPREZES TAK

MARIUSZ NIECKARZ SEKRETARZ TAK

ŁUKASZ BOROWSKI CZŁONEK ZARZĄDU TAK

BOGUSŁAW WOJTUŚ CZŁONEK ZARZĄDU TAK

JUSTYNA ULICZKA 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

JÓZEF KREMER PRZEWODNICZĄCY 
KOMISJI REWIZYJNEJ

TAK

JADWIGA KIRAGA ZASTĘPCZYNI 
PRZEWODNICZĄCEGO

TAK

JANUSZ SAWICZ CZŁONEK KOMISJI 
REWIZYJNEJ

TAK

PARTNERSTWO BORÓW NIEMODLIŃSKICH
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Lokalna Grupa Działania o nazwie „Partnerstwo Borów Niemodlińskich” 
zwana dalej LGD  jest  partnerstwem  trójsektorowym,  składającym  się  z  
przedstawicieli  sektora publicznego, gospodarczego i społecznego. LGD  
działa jako Stowarzyszenie i  jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym 
zrzeszeniem osób fizycznych i osób prawnych, w  tym  jednostek  
samorządu  terytorialnego,  mającym  na  celu  działanie  na  rzecz rozwoju 
 obszarów  wiejskich  Dąbrowa,  Niemodlin,  Tułowice,  Komprachcice, 
Łambinowice, Strzeleczki, Prószków, Biała i Korfantów,  a w szczególności: 
1. opracowanie  i  realizację  Lokalnej  Strategii  Rozwoju  (LSR)  w  
rozumieniu: 
a) ustawy  z  dnia  7  marca  2007  r.  o  wspieraniu  rozwoju  obszarów  
wiejskich  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich,  przepisów  wykonawczych  do  tej  ustawy  
oraz  przepisów  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, 
(PROW),  
b) ustawy  z  dnia  20  lutego  2015  r.  o  rozwoju  lokalnym  z  udziałem  
lokalnej społeczności, przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz 
przepisów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020,  
c) ustawy  o  wspieraniu  rozwoju  obszarów  wiejskich  z  udziałem  
środków Europejskiego  Funduszu  Rolnego  na  rzecz  Rozwoju  Obszarów  
Wiejskich  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014–2020 
2. podejmowanie  inicjatyw  i  działań  mających  na  celu  pobudzenie  
aktywności społeczności lokalnych oraz ich czynny udział w 
opracowywaniu i realizacji LSR, 
3. upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z 
aktywizacją ludności na obszarach wiejskich położonych w obszarze 
działania LGD, 
4. propagowanie  działań  na  rzecz  realizacji  LSR  w  obszarze  działania  
LGD, pozyskiwanie  partnerów  i    źródeł  finansowania  LSR,  w  tym  z  
programów pomocowych, 
5. promocja obszarów wiejskich położonych w obszarze działania LGD, 
6. udzielanie  wsparcia  mieszkańcom  obszaru  objętego  LSR w zakresie 
przygotowania  projektów  i  pozyskiwania  środków  na  ich  realizację, w 
tym z programów pomocowych, 
7. prowadzenie działalności szkoleniowej i wydawniczej,  
8. prowadzenie  innych  działań  mieszczących  się  w  zakresie  zadań  
pożytku publicznego.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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LGD realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 
1.  Przystąpienie  do  konkursów  na  realizację  LSR,  organizowanych  
przez Samorząd Województwa, 
2.  Rozpowszechnianie założeń zatwierdzonej LSR na obszarze działania 
LGD, 
3.  Współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i 
organizacjami pozarządowymi  działającymi  w  zakresie  objętym  celem  
LGD  na  poziomie krajowym i międzynarodowym, 
4.  Upowszechnianie  informacji  o  warunkach  i  zasadach udzielania  
pomocy  na realizację projektów przedkładanych przez wnioskodawców, 
kryteriach wyboru projektów  oraz  sposobie  naboru  wniosków  o  pomoc 
 w  ramach realizacji lokalnej  strategii  rozwoju  za  pomocą  dostępnych  
środków  przekazu,  m.in. strona WWW, ogłoszenie w prasie lokalnej, 
5.  Sprawdzanie  zgodności projektów z założeniami LSR; 
6.  Dokonywanie  wyboru  projektów  do  dofinansowania  z  puli  środków 
przyznanych LGD na realizację LSR  
7.  Organizowanie i finansowanie: 
1)  przedsięwzięć  o  charakterze  informacyjnym  lub  szkoleniowym,  w 
szczególności  seminariów, szkoleń, konferencji i konkursów, 
2)  imprez kulturalnych, w szczególności festiwali, targów, pokazów i 
wystaw, służących zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości 
kulturowej, 
3)  działalności  promocyjnej,  informacyjnej  i  poligraficznej,  w  tym: 
opracowywanie  i  druk  broszur,  folderów,  plakatów,  opracowywanie  i 
rozpowszechnianie   materiałów   audiowizualnych,   tworzenie   stron 
internetowych,  przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów 
o charakterze reklamowym lub promocyjnym, 
8. Prowadzenie innych działań realizujących cele statutowe oraz założenia 
LSR.  
9. Udzielania wsparcia finansowego osobom prawnym.  
10. Stowarzyszenie  może  prowadzić  działalność  statutową  nieodpłatnie 
 i odpłatnie.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

I. Realizacja strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
Nabór 1/2017 
Zakres tematyczny: Przedsięwzięcie 4 LSR - Przestrzeń kultur - "Zachowanie dziedzictwa lokalnego"
Wysokość limitu środków w ramach naboru : 1 400 000 zł
Czas trwania naboru: 20.02. - 10.03.2017 r. 
Liczba operacji wybranych do dofinansowania w ramach LSR: 16
Liczba operacji mieszczących się w limicie środków: 6
Nabór 2/2017 
Zakres tematyczny: Przedsięwzięcie 4 LSR - Przestrzeń kultur - " Promowanie obszaru, w tym 
produktów i usług lokalnych" 
Wysokość limitu środków w ramach naboru : 200 000 zł
Czas trwania naboru: 20.02. - 10.03.2017 r.
Liczba operacji wybranych do dofinansowania w ramach LSR: 3
Liczba operacji mieszczących się w limicie środków: 2
Nabór 3/2017 
Zakres tematyczny: Przedsięwzięcie 5 LSR - Krajobrazy - "Zachowanie dziedzictwa lokalnego"
Wysokość limitu środków w ramach naboru : 500 000 zł
Czas trwania naboru: 20.02. - 10.03.2017 r.
Liczba operacji wybranych do dofinansowania w ramach LSR: 1
Liczba operacji mieszczących się w limicie środków: 1
Nabór 4/2017 
Zakres tematyczny: Przedsięwzięcie 5 LSR - Krajobrazy - "Promowanie obszaru, w tym produktów i 
usług lokalnych"
Wysokość limitu środków w ramach naboru : 200 000 zł
Czas trwania naboru: 20.02. - 10.03.2017 r.
W ramach naboru Przedsięwzięcie 5 LSR- Krajobrazy - "Promowanie obszaru, w tym produktów i usług 
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lokalnych" nie wpłynął żaden wniosek.
Nabór 5/2017 
Zakres tematyczny: Przedsięwzięcie 1 LSR - Przedsiębiorczość - "Podejmowanie działalności 
gospodarczej"
Wysokość limitu środków w ramach naboru : 240 000 zł
Czas trwania naboru: 8.05. – 31.05.2017 r. 
Liczba operacji wybranych do dofinansowania w ramach LSR: 9
Liczba operacji mieszczących się w limicie środków: 4
Nabór 6/2017 
Zakres tematyczny: Przedsięwzięcie 1 LSR – Przedsiębiorczość - "Rozwijanie działalności gospodarczej"
Wysokość limitu środków w ramach naboru : 1 030 000 zł
Czas trwania naboru: 8.05. – 31.05.2017 r. 
Liczba operacji wybranych do dofinansowania w ramach LSR: 8
Liczba operacji mieszczących się w limicie środków: 4 
Nabór 7/2017 
Zakres tematyczny: Przedsięwzięcie 2 LSR – Pokolenia - „Podejmowanie działalności gospodarczej"
Wysokość limitu środków w ramach naboru : 120 000 zł
Czas trwania naboru: 8.05. – 31.05.2017 r. 
Liczba operacji wybranych do dofinansowania w ramach LSR: 1
Liczba operacji mieszczących się w limicie środków: 1 
Nabór 8/2017 
Zakres tematyczny: Przedsięwzięcie 2 LSR – Pokolenia – Rozwijanie działalności gospodarczej"
Wysokość limitu środków w ramach naboru : 610 000 zł
Czas trwania naboru: 8.05. – 31.05.2017 r. 
Liczba operacji wybranych do dofinansowania w ramach LSR: 5
Liczba operacji mieszczących się w limicie środków: 2 
Nabór 9/2017 
Zakres tematyczny: Przedsięwzięcie 3 LSR - Turystyka - " Podejmowanie działalności gospodarczej"
Wysokość limitu środków w ramach naboru : 180 000 zł
Czas trwania naboru: 8.05. – 31.05.2017 r. 
Liczba operacji wybranych do dofinansowania w ramach LSR: 6
Liczba operacji mieszczących się w limicie środków: 3 
Nabór 10/2017 
Zakres tematyczny: Przedsięwzięcie 3 LSR – Turystyka - "Rozwijanie działalności gospodarczej" 
Wysokość limitu środków w ramach naboru : 640 000 zł
Czas trwania naboru: 8.05. – 31.05.2017 r. 
Liczba operacji wybranych do dofinansowania w ramach LSR: 11
Liczba operacji mieszczących się w limicie środków: 2
II. Realizacja operacji w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji"
Organizacja zadań animacyjnych
1) broszura o LSR 5 000 szt.
2) materiały prasowe:
Informator Partnerstwa Borów Niemodlińskich I 2017 „Jak złożyć wniosek o dofinansowanie?”
Informator Partnerstwa Borów Niemodlińskich II 2017 „Ruszyły dotacje!”
Informator Partnerstwa Borów Niemodlińskich III 2017 „Wsparcie dla Biznesu. Ruszają nabory”
Informator Partnerstwa Borów Niemodlińskich IV 2017 „Wsparcie na zabytki i przyrodę”
Informator Partnerstwa Borów Niemodlińskich V 2017: „Walne Zebranie Członków”, „Wnioski – do 
końca maja”, „Stoiska w Prószkowie i Lipnie”, „Wyniki Działaj Lokalnie”
Informator Partnerstwa Borów Niemodlińskich VI 2017: „Czwartki z Borami”, „Pierwsze wnioski 
biznesu”
Informator Partnerstwa Borów Niemodlińskich VII 2017 „Program Leader w Borach Niemodlińskich”
Informator Partnerstwa Borów Niemodlińskich VIII 2017 „Biznes na starcie”
Informator Partnerstwa Borów Niemodlińskich IX 2017 „Środki na rozwój biznesu”
Informator Partnerstwa Borów Niemodlińskich X 2017: „Czas na granty”, „Będzie Forum”
Informator Partnerstwa Borów Niemodlińskich XI 2017: „Projekt 5-lecia Działaj lokalnie”, „Forum coraz 
bliżej”
Informator Partnerstwa Borów Niemodlińskich XII 2017: „Po spotkaniu pozarządowców”, „Pierwsza 
umowa podpisana”, „Projekt 5-lecia Działaj lokalnie w Ciepielowicach”
3) spotkania informacyjne przed naborami: 9.01.2017 r. – Biała; 19.01.2017 r. – Dąbrowa; 24.01.2017 r. 
– Tułowice; 6.02.2017 r. – Prószków
4) fora spotkań: II Forum Organizacji Pozarządowych Borów Niemodlińskich odbyło się 14.12.2017 r. w 
Niemodlinie. Tematem przewodnim było „O tym co organizacje z gmin Borów Niemodlińskich mogą 
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zrobić wspólnie - pomysły na wspólne działania”
Działalność bieżąca
1) doradztwo w ramach realizacji LSR w podejściu LEADER w PBN - doradztwo prowadzone było 
bezpłatnie przez pracowników biura PBN
2) prowadzenie biura przez LGD PBN
III. Program Działaj Lokalnie
W edycji 2017/2018 nabór wniosków trwał od 31.03-3.05.2017 r. Pula na granty to 55 020,00 zł. 
Uruchomiono dwie ścieżki tematyczne. Wnioski składane w ramach ścieżek miały pierwszeństwo 
dofinansowania. Na działania w ramach obu ścieżek przeznaczone zostało 40% dofinansowania, czyli 22
 000 zł.
- Ścieżka "Działaj lokalnie. Naturalnie" na którą przeznaczono 12 000 zł to projekty, które będą 
zawierały działania na rzecz ochrony środowiska, przyrody, edukacji przyrodniczej i ekologicznej.
- Ścieżka "Młodzi Działają lokalnie" to zachęcenie do działania osób poniżej 25 roku życia; pula na 
ścieżkę to 10 000 zł. 22.05.2017 r. 
Komisja oceniająca wnioski przyznała granty na realizację 10 projektów na łączną kwotę 54 989 zł:
Fundacja Na Rzecz Zamku Książęcego Niemodlin 1313 "Ceramiczny kod genetyczny Borów 
Niemodlińskich" 5 490,00 zł
Grupa nieformalna Nasze Górki "Świat nie kończy się na internecie" 6 000,00 zł
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Skarbiszowice "Bo w Skarbiszowicach historia kołem się toczy" 5 
000,00 zł
Stowarzyszenie Odnowa Wsi Pogórze "Wieś ogródkami stoi - przywracanie tradycji upraw 
przydomowych w Pogórzu" 5 954,00 zł
Rada sołecka Nowa Kuźnia "Orzech Kotewka w Nowej Kuźni mieszka" 6 000,00 zł
Pracownia rękodzielnicza SzydełSOK "Walczymy szydełkiem nie mieczem" 4 970,00 zł
Grupa nieformalna Sarny "Przez Sarny do Hiszpanii - droga świętego Jakuba" 6 000,00 zł
Stowarzyszenie Odnowa Wsi Gostomia 'Zielona Gostomia - oazą integracji człowieka z naturą" 6 000,00
 zł
Inicjatywa Odnowa (Grabin) "na dobry początek" 6 000,00 zł
Ochotnicza Straż Pożarna w Tułowicach "Ratownicza przygoda" 5 575,00 zł
IV. Aleje Borów Niemodlińskich
1) 08.04.2018 r. Partnerstwo Borów Niemodlińskich współuczestniczyło w akcji sadzenia żywokołów 
wierzby w Ligocie Prószkowskiej - wkopano 45 sztuk.
2) 14.10.2017 r. Partnerstwo Borów Niemodlińskich posadziło 60 klonów przy polnej drodze z Wierzbia 
do Łambinowic.
V. Czwartki z Borami Niemodlińskimi
W ostatnie czwartki kwartału odbywały się spotkania z jednym z opolskich przyrodników, którzy 
przedstawiali wybrany temat przyrodniczy związany z Borami Niemodlińskimi:
30.03.2017 r.: Lasy Borów Niemodlińskich - Wiosenną opowieść o tym jakie są Bory Niemodlińskie, 
jakich gatunków drzew jest u nas najwięcej i dlaczego jest to sosna. Prowadzenie: Krzysztof Spałek
29.06.2017 r.: Osobliwości faunistyczne Borów Niemodlińskich - Opowieść dotyczyła ciekawostek 
faunistycznych zarejestrowanych na terenie Borów Niemodlińskich, takich jak: jak żyją sóweczki, czy w 
Borach Niemodlińskich występuje jeszcze puchacz oraz wiele innych równie ciekawych informacji. 
Prowadzenie: Grzegorz Hebda
28.09.2017 r.: Ptaki stawów niemodlińskich w obiektywie - odłowy ptaków w ramach Europejskich Dni 
Ptaków. Odłowy koordynował dr Grzegorz Hebda ze studentami.
V. Spotkanie opolskich przyrodników - spotkanie odbyło się 28.12.2017 r. w Choruli. W trakcie 
spotkania mieliśmy okazję poznać m.in. wyniki zimowych liczeń nietoperzy w województwie opolskim 
w ostatnich 20 latach, jak chroni się mewy na wyrobiskach w Januszowicach, wirtualnie przemierzyć 
szlaki wędrówek opolskich bocianów czarnych czy z niepokojem stwierdzić, że opolska populacja 
bociana białego w latach 1994-2017 zmalała o ponad 1/3.
VI. Działalność statutowa odpłatna
Stowarzyszenie prowadzi sklep internetowy, w którym do nabycia oferuje: "Kalendarz Regionalny 
Borów Niemodlińskich 2016", "Rocznik Borów Niemodlińskich 2017", mapę Bory Niemodlińskie 2017, 
"Opowiadanie do kolorowania Derkacz i przyjaciele", film przyrodniczy "Bory Niemodlińskie. Ludzie i 
las". Ponadto w siedzibie Stowarzyszenia w Niemodlinie można kupić torby wykonane z banerów oraz 
karty pamiątkowe "Karty Opolskie".
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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)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

7500

18

Osoby fizyczne

Osoby prawne

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność wspomagająca 
rozwój wspólnot i 
społeczności lokalnych

Ogłaszanie lokalnych 
konkursów grantowych, 
w ramach których 
przyznawane są granty 
na realizację projektów 
inicjujących współpracę 
mieszkańców z małych 
miejscowości. Program 
skierowany jest do 
organizacji 
pozarządowych, a także 
grup nieformalnych 
poda warunkiem 
otrzymania opieki 
podmiotu 
posiadającego 
osobowość prawną, 
skupionych w ośmiu 
gminach Borów 
Niemodlińskich, tj. 
Biała, Dąbrowa, 
Komprachcice, 
Łambinowice, 
Niemodlin, Prószków, 
Strzeleczki i Tułowice. 
W edycji 2017/2018 
nabór wniosków trwał 
od 31.03-3.05.2017 r. 
Pula na granty to 55 
020,00 zł. Uruchomiono 
dwie ścieżki 
tematyczne. Wnioski 
składane w ramach 
ścieżek miały 

94.99.Z

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 (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności
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pierwszeństwo 
dofinansowania. Na 
działania w ramach obu 
ścieżek przeznaczone 
zostało 40% 
dofinansowania, czyli 
22 000 zł.
- Ścieżka "Działaj 
lokalnie. Naturalnie" na 
którą przeznaczono 12 
000 zł to projekty, które 
będą zawierały 
działania na rzecz 
ochrony środowiska, 
przyrody, edukacji 
przyrodniczej i 
ekologicznej.
- Ścieżka "Młodzi 
Działają lokalnie" to 
zachęcenie do działania 
osób poniżej 25 roku 
życia; pula na ścieżkę to 
10 000 zł. 22.05.2017 r. 
Komisja oceniająca 
wnioski przyznała 
granty na realizację 10 
projektów na łączną 
kwotę 54 989 zł. 
Realizatorzy: Fundacja 
na Rzecz Zamku 
Książęcego Niemodlin 
1313, Nasze Górki, 
SnRRW Skarbiszowice, 
SOW Pogórze, rada 
sołecka Nowa Kuźnia, 
pracownia 
rękodzielnicza 
"SzydełSOK", Sarny, 
SOW Gostomia, 
Inicjatywa Odnowa.

ekologia i ochrona 
zwierząt oraz ochrona 
dziedzictwa 
przyrodniczego

1. Spotkania z przyrodą 
Borów Niemodlińskich - 
"Czwartki z Borami 
Niemodlińskimi":
W ostatni czwartek 
kwartału odbywały się 
spotkania z 
przyrodnikami, którzy 
przedstawiali wybrany 
temat przyrodniczy 
związany z Borami 
Niemodlińskimi:
30.03.2017 r.: Lasy 
Borów Niemodlińskich - 
Wiosenną opowieść o 
tym jakie są Bory 
Niemodlińskie, jakich 
gatunków drzew jest u 
nas najwięcej i dlaczego 
jest to sosna. 
Prowadzenie: Krzysztof 
Spałek

94.99.Z
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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. Jeśli 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

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

kultura, sztuka, ochrona 
dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego

Sprzedaż wydawnictw 
Partnerstwo Borów 
Niemodlińskich: 
1. "Kalendarz 
Regionalny Borów 
Niemodlińskich 2016" - 
w formie rocznika 
obejmującego obszar 
ośmiu gmin Borów 
Niemodlińskich tj: 
Biała, Dąbrowa, 
Komprachcice, 

94.99.Z

29.06.2017 r.: 
Osobliwości 
faunistyczne Borów 
Niemodlińskich - 
Opowieść dotyczyła 
ciekawostek 
faunistycznych 
zarejestrowanych na 
terenie Borów 
Niemodlińskich, takich 
jak: jak żyją sóweczki, 
czy w Borach 
Niemodlińskich 
występuje jeszcze 
puchacz oraz wiele 
innych równie 
ciekawych informacji. 
Prowadzenie: Grzegorz 
Hebda
28.09.2017 r.: Ptaki 
stawów niemodlińskich 
w obiektywie - odłowy 
ptaków w ramach 
Europejskich Dni 
Ptaków. Odłowy 
koordynował dr 
Grzegorz Hebda ze 
studentami.
2. Aleje Borów 
Niemodlińskich - 
08.04.2017 r. 
Stowarzyszenie 
współuczestniczyło w 
akcji sadzenia 
żywokołów wierzby w 
Ligocie Prószkowskiej - 
wkopano 45 sztuk; 
14.10.2017 r. 
posadzono 60 klonów 
przy polnej drodze z 
Wierzbia do 
Łambinowic.
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Łambinowice, 
Niemodlin, Tułowice, 
Strzeleczki, Prószków. 
Wzorowany na 
przedwojennych 
kalendarzach 
regionalnych powiatu 
niemodlińskiego. 
Wydawnictwo 
obejmuje 9 działów 
tematycznych 
związanych z historią, 
przyrodą, kulturą i 
ludźmi związanymi z 
gminami Borów, którzy 
również są autorami 
tekstów w publikacji. 
2. "Rocznik Borów 
Niemodlińskich 2017" - 
obejmujący 8 gmin 
Borów Niemodlińskich: 
Biała, Dąbrowa, 
Komprachcice, 
Łambinowice, 
Niemodlin, Tułowice, 
Strzeleczki, Prószków i 
wzorowany na 
przedwojennych 
kalendarzach 
regionalnych. 
Wydawnictwo 
obejmuje 9 działów 
tematycznych 
związanych z historią, 
przyrodą, kulturą i 
ludźmi związanymi z 
gminami Borów, którzy 
również są autorami 
tekstów w publikacji. 
Ponad 20 autorów 
tekstów. 
3. "Opowiadanie do 
kolorowania Derkacz i 
przyjaciele" - 
Wydawnicza 
propozycja dla dzieci i 
rodziców. Historia 
derkacza Sylwka z łąk 
pod Prószkowem. 
biologię i potrzebę 
ochrony tego 
chronionego ptaka. 
Ilustracjami do 
opowiadania są grafiki 
do kolorowania.
4. Film Bory 
Niemodlińskie. Ludzie i 
las - Materiał 
zrealizowany w roku 
2014 we współpracy ze 
śląską ekipą filmową 
pozwoli nam poznać 
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Bory z różnych 
perspektyw. Zobaczymy 
Bory jakimi były, są i 
mogą być

ekologia i ochrona 
zwierząt oraz ochrona 
dziedzictwa 
przyrodniczego

Produkcja i sprzedaż 
toreb ze zużytych 
banerów oczkowych 
wykorzystywanych do 
promocji zewnętrznej 
oraz banerów z 
rollupów - kieszenie 
rollupów zostały 
wykorzystane 
ponownie do 
stworzenia nowych 
reklam, natomiast część 
banerowa została 
poddana 
uprecyklingowi. 
Zebraliśmy stare banery 
reklamowe i za sprawą 
pracowni krawieckiej z 
Niemodlina "Butiku 
Barbary" zmieniliśmy je 
w torby zakupowe. Z 
materiału wyszło 17 
unikatowych toreb o 
różnorodnych 
rozmiarach i wzorach, 
naszym zdaniem 
najbardziej pasują do 
robienia większych 
zakupów.

94.99.Z
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

turystyka i krajoznawstwo Wydanie i sprzedaż:
1. Mapy Borów 
Niemodlińskich 2017 - 
mapa wydana w wersji 
papierowej, skala 
podstawowa 1: 55 000. 
Na odwrocie plany 
miasta: Prószków, Biała 
i Niemodlin, oraz 
uszczegółowienia 
mapowe okolic 
Mosznej-Urszulanowic i 
Lipna. Mapa Borów 
Niemodlińskich 
obejmuje zmiany granic 
miasta Opola, zmiany 
nazw ulic oraz 
zaktualizowane numery 
oddziałów leśnych. 
Mapa składana do 
formatu 12x24 cm, 
pełny kolor.
2. karty pamiątkowe 
(Karty Opolskie) - 52 
karty do gry z pięknymi 
zdjęciami największych 
atrakcji i zabytków 
województwa 
opolskiego. Na kartach 
znajdują się m.in. zamki 
w: Niemodlinie, Białej, 
Prószkowie i Mosznej

94.99.Z

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie 
sprawozdawczym, a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności
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1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 427,906.83 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 414,806.89 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 13,099.45 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 0.00 zł

e) Pozostałe przychody 0.49 zł

315,696.68 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 48,473.80 zł

36,412.50 zł

1,061.30 zł

11,000.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 61,881.75 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

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)

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0.00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 0.00 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 1,854.60 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 315,696.68 zł
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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 15,845.33 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -6,247.75 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

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 wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 425,625.90 zł 0.00 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

398,961.56 zł 0.00 zł

19,347.20 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.24 zł

6,519.60 zł

797.30 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

własność

użytkowanie wieczyste

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych

4,531.32 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku 
pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w 
organizacji)

5.0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

3.7 etatów

14.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

47.00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
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)

0.00 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)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 202,585.58 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

176,568.58 zł

164,225.94 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

7,600.00 zł

- inne świadczenia 4,742.64 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 26,017.00 zł

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

202,585.58 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 3,920.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 198,665.58 zł

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

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)

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
(patrz komentarz do 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
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

16,882.13 zł

6.00 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  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

w 
tym:

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

b) inne osoby

6.00 osób

0.00 osób

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)

0.00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0.00 osób

0.00 osóbb) inne osoby
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0.00 zł

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

0.00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

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)

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 (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

10. Wysokość najwyższego 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

0.00 zł

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

5,685.66 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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 (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

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

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

organizacji

Jadwiga Wójciak - Prezes
Mariusz Nieckarz - Sekretarz Data wypełnienia sprawozdania

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 1

2 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 2
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