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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

Justyna Szmechta Skarbnik TAK

Mariusz Nieckarz Sekretarz TAK

Łukasz Borowski Członek Zarządu TAK

Bogusław Wojtuś Członek Zarządu TAK

Zbigniew Janowski 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 TAK

Jadwiga Kiraga Członek Komisji 
Rewizyjnej

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)

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)                       

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: a.  przedsięwzięć  o  charakterze  
informacyjnym  lub  szkoleniowym,  w szczególności  seminariów, szkoleń, 
konferencji i konkursów, b.  imprez kulturalnych, w szczególności festiwali, 
targów, pokazów i wystaw, służących zwłaszcza promocji regionu i jego 
tożsamości kulturowej, c.  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
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1. Opis działalności pożytku publicznego
1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

I. Realizacja strategii rozwoju kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020

Nabór 1/2018
Zakres tematyczny: Przedsięwzięcie 1 LSR - Przedsiębiorczość - "Podejmowanie działalności gospodarczej"
Limit dostępnych środków: 120 000 zł
Czas trwania naboru: 9.07. - 23.07.2018 r. 
Liczba operacji wybranych do dofinansowania: 5
Liczba operacji mieszczących się w limicie dostępnych środków: 2

Nabór 2/2018
Zakres tematyczny: Przedsięwzięcie 2 LSR - Pokolenia - "Podejmowanie działalności gospodarczej"
Limit dostępnych środków: 180 000 zł
Czas trwania naboru: 9.07. - 23.07.2018 r. 
Liczba operacji wybranych do dofinansowania: 5
Liczba operacji mieszczących się w limicie dostępnych środków: 3

Nabór 3/2018
Zakres tematyczny: Przedsięwzięcie 3 LSR - Turystyka - "Podejmowanie działalności gospodarczej"
Limit dostępnych środków: 180 000 zł
Czas trwania naboru: 9.07. - 23.07.2018 r. 
Liczba operacji wybranych do dofinansowania: 4
Liczba operacji mieszczących się w limicie dostępnych środków: 3

Nabór 4/2018
Zakres tematyczny: Przedsięwzięcie 3 LSR - Turystyka - "Rozwijanie działalności gospodarczej"
Limit dostępnych środków: 165 582 zł
Czas trwania naboru: 9.07. - 23.07.2018 r. 
Liczba operacji wybranych do dofinansowania: 5
Liczba operacji mieszczących się w limicie dostępnych środków: 1

Nabór 5/2018
Zakres tematyczny: Przedsięwzięcie 6 LSR - Więzi - "Promowanie obszaru, w tym produktów i usług lokalnych"
Limit dostępnych środków: 130 571  zł
Czas trwania naboru: 9.08. - 23.08.2018 r. 
Liczba operacji wybranych do dofinansowania: 5
Liczba operacji mieszczących się w limicie dostępnych środków: 2

Nabór 6/2018
Zakres tematyczny: Przedsięwzięcie 5 LSR - Krajobrazy - "Promowanie obszaru, w tym produktów i usług lokalnych"
Limit dostępnych środków: 61 518,87  zł
Czas trwania naboru: 5.10. - 18.10.2018 r. 
Liczba operacji wybranych do dofinansowania: 1
Liczba operacji mieszczących się w limicie dostępnych środków: 1

Nabór 1/G/2018 pn. "Poprawiamy kondycje organizacji pozarządowych w zakresie siedzib, kadr, działalności i jej promowania"
Zakres tematyczny: Przedsięwzięcie 7 LSR - Aktywność - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej 
lub rekreacyjnej lub kulturalnej
Limit dostępnych środków: 100 000 zł
Czas trwania naboru: 9.08. - 31.08.2018 r.
Liczba operacji wybranych do dofinansowania: 10
Pula przyznanych środków: 99 238 zł

II. Realizacja operacji "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" PROW 2014-2020
Organizacja zadań animacyjnych:
1) Materiały informacyjne o LSR

2) Fora spotkań
Forum Kultura i Natura Borów Niemodlińskich - 25.10.2018 r. w siedzibie PBN odbyła się konferencja pn.: „Znane i mniej znane 
dziedzictwo rodu Pücklerów z Grodźca na Szydłowcu ”. 7 prelegentów wygłosiło 6 referatów. Była mowa i o genealogii Pucklerów, 
była też fotorelacja z prac remontowych kościoła w Szydłowcu. Panie z UM Niemodlin zaprezentowały koncepcję rewitalizacji 
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parku przy kościele i założeniu dworskim. Ostatnim blokiem naszej konferencji były trzy wykłady poświęcone w kolejności: 
niezwykłym dzbankom nadreńskim odnalezionym w Szydłowcu, ołtarzykowi niderlandzkiemu z końca XV w., również 
odnalezionemu w Szydłowcu oraz pamiętnikowi jednego z Pucklerów. Forum zorganizowane zostało na okoliczność ukończenia 
prac konserwatorskich w kościele pw. Imienia NMP w Szydłowcu Śląskim, realizowanych w ramach LSR PBN (oś IV Leader, 
PROW).
Wyjazd studyjny - 5.10.2018 r. odbył się wyjazd do Wałbrzycha, którego celem było zwiększenie wiedzy przedsiębiorców i 
społeczników lokalnych zainteresowanych działaniami przyjaznymi dla środowiska, innowacyjnością a przede wszystkim 
wykorzystującą w działaniu lokalne zasoby. Podczas wyjazdu uczestnicy zwiedzali: Zamek Książ, Muzeum Porcelany oraz Starą 
Kopalnię Centrum Nauki i Sztuki.
Forum dla biznesu - 11.12.2018 r. w siedzibie PBN odbyło się spotkanie refleksyjne pn. „Jak realizować, promować i rozliczyć 
projekty biznesowe z dotacji Leadera”, poświęcone w całości podsumowaniu dotychczasowych naborów, wymianie informacji i 
doświadczeń oraz wypracowaniu rozwiązań, które mogą ulepszyć ocenę i realizację projektów.

3) Szkolenia
Szkolenie o zabytkach - 12.04.2018 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Łambinowicach odbyło się szkolenie 
pt. „Zarządzanie dziedzictwem kulturowym w gminach ”. Szkolenie poprowadził pracownik Narodowego Instytutu Dziedzictwa w 
Warszawie, pani Aleksandra Chabiera, a obejmowało trzy bloki tematyczne: Narzędzia prawne ochrony zabytków (ewidencja, 
rejestr, planowanie przestrzenne); Jak angażować społeczność lokalną w działaniach gminy?; Sposoby na zagospodarowywanie 
zabytków.
Szkolenie przed naborem dla biznesu - 7.06.2018 r. w sali Urzędu Miejskiego w Białej odbyło się szkolenie dotyczące naborów na 
podejmowanie działalności gospodarczej (tzw. premie) oraz na rozwijanie działalności gospodarczej w zakresie turystyki.
Szkolenie Granty - 12.07.2018 r. w siedzibie PBN odbyło się pierwsze spotkanie dotyczące projektów parasolowych (grantowych) 
w programie Leader.

Działalność bieżąca: prowadzenie biura oraz bezpłatne doradztwo dla beneficjentów.

III. Program Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
W edycji 2018/2019 nabór wniosków trwał od 6.04.2018 r. do 7.05.2018 r. Komisja oceniająca wnioski przyznała granty na 
realizację 10 projektów na łączną kwotę 55 513,44 zł:
"Morwowa wioska" (Pogórze)
"Wiejski sad wraz z ogrodem" (Wawelno)
"Przypomnieć - utrwalić - zachować: organizacja izby muzealnej i zaczątków archiwum pamięci lokalnej w Niemodlinie" 
(Niemodlin)
"Akademia Młodych Przyrodników" (Chróścina)
"Z ziołami na ty" (Przysiecz)
"Adaptacja budynku oraz terenów zielonych jako miejsca spotkań dla seniorów" (Rostkowice)
"Edukacyjne przygody na temat przyrody" (Górki)
"Ocalimy od niepamięci" (Łambinowice)
"Rodziny w symbiozie z przyrodą" (Łącznik)
"Bądź przyjacielem natury" (Grabin)

IV. Aleje Borów Niemodlińskich
Partnerstwo Borów Niemodlińskich, razem ze Stowarzyszeniem „Nasze Ciepielowice”, przy współpracy z Urzędem Gminy 
Dąbrowa i przy współfinansowaniu Samorządu Województwa Opolskiego, zdecydowało o odtworzeniu grabowej alei w 
zabytkowym parku dworskich w Ciepielowicach (gmina Dąbrowa). W przeddzień wielkiego jubileuszu, tj. 10.11.2018 r. 
posadzono 50, 2-3 metrowej wielkości, grabów.

V. Spotkania przyrodnicze "Czwartki z Borami"
1) Noc Sów w Borach Niemodlińskich - 24.03.2018 r.  w Zespole Szkól w Tułowicach wykładem Grzegorza Hebdy, biologa z 
Uniwersytetu Opolskiego, rozpoczęła się ubiegłoroczna edycję Nocy Sów. To ogólnopolskie wydarzenie organizowane było w 
tym samym czasie w wielu miejscach w całej Polsce. Po zapoznaniu się z biologią sów uczestnicy spotkania wyruszyli w teren by 
obserwować sowy. Na koniec, uczestnicy biesiadowali przy ognisku, ciepłej herbacie i pieczonych kiełbaskach. Nie zabrakło i 
słodkiego poczęstunku, w "sowiej odsłonie". 
2) Europejskie Dni Ptaków - w ramach obchodów Europejskich Dni Ptaków Stowarzyszenie wraz z ornitologiem Grzegorzem 
Hebdą zorganizowało 6.10.2018 r. wycieczkę rowerową w okolice stawów niemodlińskich (Sangów, Kamaszka, Książęcy). Wzdłuż 
ok. 20 kilometrowej trasy obserwowano ptaki, w tym na stawach niemodlińskich. Odwiedzono także punkt obrączkowania 
dzikich ptaków na stawie Sangów.

VI. Europejskie Dni Dziedzictwa 2018 - w ramach obchodów EDD Stowarzyszenie zorganizowało Koncert muzyki źródeł z Borów 
Niemodlińskich, który odbył się 16.09.2018 r. w siedzibie PBN . Najstarsze, polskojęzyczne pieśni z terenu parafii Racławiczki 
(gm. Strzeleczki) zaprezentowała p. Iwona Wylęgała z Zespołem Śpiewu Tradycyjnego „Niezłe ziółka”.
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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

VII. Warszaty śpiewu tradycyjnego zrealizowane we współpracy z Fundacją ”W rozwoju” z Opola  projektu "Zakorzenieni". 
Warsztaty trwały od września do listopada. Na zakończenie projektu zrealizowano teledysk do piosenki pt. "Judyto", w którym 
wzięli udział wszyscy uczestnicy warsztatów.

VIII. Współpraca z organizacjami z innych państw UE
1) Wizyta studyjna z Czech - od 24,04.2019 r. do 27.04.2018 r.  trwała wizyta studyjna partnerów Czeskiej Krajowej Sieci Rozwoju 
Wsi w Partnerstwie Borów Niemodlińskich. Goście z kraju ołomunieckiego przyjechali poznawać nasze doświadczenia w 
realizacji projektów rozwoju wsi, w szczególności tych finansowanych ze środków unijnych. W środę odwiedziliśmy gminę 
Niemodlin i poznawaliśmy projekty związane z remontami świetlic i projekty współpracy polsko-czeskiej skupionej wokół rodziny 
Praschmów. Następnie przyglądaliśmy się postępom prac remontowych w kościele filialnym w Szydłowcu Śląskim, 
finansowanym w ramach naszej Strategii. Tam też goście zapoznali się z projektem budowy domku gospodarczego w ramach 
funduszu sołeckiego oraz odwiedzili najstarszego „mieszkańca” Szydłowca – dąb Pucklera. Wizyta w gminie zakończyła się 
zwiedzaniem zamku Niemodlin i kolacją z produktami lokalnymi, w tym oczywiście karpiem po niemodlińsku. Czwartek 
rozpoczęliśmy spotkaniem w Urzędzie Marszałkowski Województwa Opolskiego, gdzie Departament PROW przedstawił system 
wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Polsce oraz zaprezentował statystyki dotyczące realizacji Lokalnych 
Strategii Rozwoju w województwie opolskim. Następnie udaliśmy się do gminy Komprachcice. Tam zaprezentowane zostały 
projekty budowy kortów tenisowych w Polskiej Nowej Wsi, rozwoju rodzinnych zakładów stolarskich oraz usług cateringowych. 
Goście zapoznali się też z funkcjonowaniem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Popołudnie spędziliśmy w Chróścinie w gminie 
Dąbrowa, gdzie prezentowane były projekty wykorzystujące lokalne dziedzictwo przyrodnicze  oraz w Tułowicach. Goście mogli 
przećwiczyć tradycyjne pisankowanie. Wieczorem w Ligocie Tułowickiej dzieliliśmy się uwagami na temat funkcjonowania LGD, 
Ministerstw Rolnictwa obu krajów, Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich i w Czechach i w Polsce. Trzeci dzień wizyty to gmina 
Strzeleczki. Rozpoczęliśmy od Dobrej przy kościele parafialnym, na którym przy wymianie dachu zainstalowane zostały budki 
lęgowe dla sów. Z Dobrej pojechaliśmy do Akademii Dekarstwa Łupkowego. Każdy mógł „na własną rękę” wypróbować jak to 
jest być dekarzem. Poznaliśmy przykład rewitalizacji zabytkowego centrum wsi w Strzeleczkach a cała wizyta zakończyła się w 
pałacu w Mosznej, gdzie odbywa się Muzyczne Święto Kwitnącej Azalii.
2) Wizyta z Ukrainy -  28.06.2018 r. gościliśmy delegację z Ukrainy. 15 osób przyjechało do nas w ramach wizyty studyjnej, której 
tematem były budżety partycypacyjne w Polsce. W trakcie spotkania zaprezentowaliśmy metody włączania mieszkańców w 
konsultowanie Lokalnej Strategii Rozwoju Borów Niemodlińskich oraz instrumenty finansowania projektów przy zaangażowaniu 
mieszkańców w gminach partnerskich LGD. I tak, Gmina Biała dzieliła się swoimi doświadczeniami we wdrażaniu inicjatywy 
lokalnej zgodnie z ustawą o pożytku publicznym, Gmina Łambinowice we wdrażaniu funduszu sołeckiego, a Gmina Prószków 
przedstawiła wyniki pierwszej edycji budżetu obywatelskiego. Gości szczególnie interesowały zagadnienia związane ze stroną 
techniczną i organizacyjną wdrażania społecznych metod finansowania. Dodatkowo padały pytania o zachęcanie mieszkańców 
do kreatywności a nie proponowania kolejnych boisk i placów zabaw, włączania młodzieży i seniorów w zgłaszanie projektów, 
sposoby na zachęcanie mieszkańców do udziału w głosowaniach. Dyskutowaliśmy również o krytycznych uwagach i 
negatywnych reakcjach mieszkańców na ten sposób działania i sposoby radzenia sobie z nimi. Wizyta była dobrym pretekstem 
do zaprezentowania metod partycypacji na terenie poszczególnych gmin i stanowiła okazję do porównania instrumentów 
działających na obszarze Partnerstwa Borów Niemodlińskich.

IX. Działalność statutowa odpłatna - Stowarzyszenie prowadzi sklep internetowy, w którym do nabycia oferuje: "Kalendarz 
Regionalny Borów Niemodlińskich 2016", "Rocznik Borów Niemodlińskich 2017", Mapa Bory Niemodlińskie 2017, "Opowiadanie 
do kolorowania Derkacz i przyjaciele", film przyrodniczy "Bory Niemodlińskie. Ludzie i las", Ponadto w siedzibie Stowarzyszenia 
można kupić torby wykonane ze zużytych banerów oraz karty pamiątkowe "Karty Opolskie".
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2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność wspomagająca rozwój 
wspólnot i społeczności lokalnych

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 pod 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 2018/2019 nabór wniosków trwał od 6.04. 
do 7.05.2019 r. Komisja oceniająca wnioski 
przyznała granty na realizację 10 projektów na 
łączną kwotę  55 513,44 zł.

94.99.Z 0,00 zł

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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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

2 ekologia i ochrona zwierząt oraz 
ochrona dziedzictwa przyrodniczego

1. Noc Sów w Borach Niemodlińskich - 
24.03.2018 r.  w Zespole Szkól w Tułowicach 
wykładem Grzegorza Hebdy, biologa z 
Uniwersytetu Opolskiego, rozpoczęła się 
ubiegłoroczna edycję Nocy Sów. To 
ogólnopolskie wydarzenie organizowane było w 
tym samym czasie w wielu miejscach w całej 
Polsce. Po zapoznaniu się z biologią sów 
uczestnicy spotkania wyruszyli w teren by 
obserwować sowy. Na koniec, uczestnicy 
biesiadowali przy ognisku, ciepłej herbacie i 
pieczonych kiełbaskach. Nie zabrakło i słodkiego 
poczęstunku, w "sowiej odsłonie". 
2. Aleje Borów Niemodlińskich - Partnerstwo 
Borów Niemodlińskich, razem ze 
Stowarzyszeniem „Nasze Ciepielowice”, przy 
współpracy z Urzędem Gminy Dąbrowa i przy 
współfinansowaniu Samorządu Województwa 
Opolskiego, zdecydowało o odtworzeniu 
grabowej alei w zabytkowym parku dworskich w 
Ciepielowicach (gmina Dąbrowa). W przeddzień 
wielkiego jubileuszu, tj. 10.11.2018 r. posadzono 
50, 2-3 metrowej wielkości, grabów. 
3. Europejskie Dni Ptaków - w ramach obchodów 
Europejskich Dni Ptaków Stowarzyszenie wraz z 
ornitologiem Grzegorzem Hebdą zorganizowało 
6.10.2018 r. wycieczkę rowerową w okolice 
stawów niemodlińskich (Sangów, Kamaszka, 
Książęcy). Wzdłuż ok. 20 kilometrowej trasy 
obserwowano ptaki, w tym na stawach 
niemodlińskich. Odwiedzono także punkt 
obrączkowania dzikich ptaków na stawie 
Sangów.

94.99.Z 0,00 zł

3 kultura, sztuka, ochrona dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego

1. Europejskie Dni Dziedzictwa - w ramach 
obchodów EDD Stowarzyszenie zorganizowało 
Koncert muzyki źródeł z Borów Niemodlińskich, 
który odbył się 16.09.2018 r. w siedzibie PBN . 
Najstarsze, polskojęzyczne pieśni z terenu parafii 
Racławiczki (gm. Strzeleczki) zaprezentowała p. 
Iwona Wylęgała z Zespołem Śpiewu 
Tradycyjnego „Niezłe ziółka”.
2. Warszaty śpiewu tradycyjnego zrealizowane 
we współpracy z Fundacją ”W rozwoju” z Opola  
projektu "Zakorzenieni". Warsztaty trwały od 
września do listopada. Na zakończenie projektu 
zrealizowano teledysk do piosenki pt. "Judyto", 
w którym wzięli udział wszyscy uczestnicy 
warsztatów.

94.99.Z 0,00 zł
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Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1
kultura, sztuka, ochrona dóbr 
kultury i dziedzictwa 
narodowego

Sprzedaż publikacji wydanych przez 
Stowarzyszenie
1. Kalendarz Regionalny Borów 
Niemodlińskich 2016 - w formie rocznika 
obejmującego obszar ośmiu gmin Borów 
Niemodlińskich. 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. 
Ponad 20 autorów tekstów związanych z 
historią, przyrodą, kultura i ludźmi 
związanymi z gminami Borów.

94.99.Z 0,00 zł

2
ekologia i ochrona zwierząt oraz 
ochrona dziedzictwa 
przyrodniczego

1. 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. 
2. Sprzedaż wydawnictwa pt. "Opowiadanie 
do kolorowania Derkacz i przyjaciele" - 
wydawnicza propozycja dla dzieci i 
rodziców. Historia derkacza Sylwka z łąk pod 
Prószkowem. Ilustracjami do opowiadania 
są grafiki do kolorowania.
3. Sprzedaż filmu przyrodniczego pt. "Bory 
Niemodlińskie. Ludzie i las" - materiał 
zrealizowany w 2014 r. we współpracy ze 
śląską ekipa filmową pozwoli nam poznać 
Bory z różnych perspektyw.

94.99.Z 0,00 zł

3 turystyka i krajoznawstwo

1. Mapa Borów Niemodlińskich 2017 - 
mapa wydana w wersji papierowej, skala 
1:55000. Na odwrocie mapy plany miast: 
Prószków, Biała i Niemodlin, oraz 
uszczegółowienia mapowe okolic Mosznej-
Ulanowic i Lipna. Mapa Borów 
Niemodlińskich obejmuje zmiany granic 
miasta Opola, zmiany nazw ulic oraz 
zaktualizowane numery oddziałów leśnych. 
Mapa składana do formatu 12x24 cm.
2. Karty Opolskie - 52 karty pamiątkowe 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 0,00 zł

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym
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w 
tym:

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 440 792,26 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 421 680,99 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 19 110,70 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 0,57 zł

301 011,79 zł

0,00 zł

26 504,57 zł

0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 42 108,41 zł

36 232,00 zł

697,60 zł

3 000,00 zł

2 178,81 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

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)

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

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 1 018,60 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 327 516,36 zł
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w 
tym:

2.4. Z innych źródeł 70 148,89 zł

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 15 292,95 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -862,34 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 1 854,60 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 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: 428 335,53 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

406 388,04 zł 0,00 zł

19 973,04 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

1 669,45 zł

305,00 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

0,00 złg) z działalności gospodarczej

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

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.

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

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)

4 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)

3,50 etatów

23 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

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług
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2.1. Organizacja posiada członków

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

42 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)

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 187 693,55 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

168 319,55 zł

160 576,91 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

3 000,00 zł

- inne świadczenia 4 742,64 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 19 374,00 zł

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

187 693,55 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 187 693,55 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)  

579,30 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  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 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 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:
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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)

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

1 Założenie Alei Niepodległości 
w Ciepielowicach

W  ramach  priorytetu 
wspieranie aktywności 
społecznej dotyczącej rozwoju 
obszarów wiejskich i  odnowy  
wsi oraz  ochrony 
bioróżnorodności zakresem 
zadań objęte zostają 
następujące obszary 
tematyczne:1)wspieranie 
uczestników Programu Odnowy 
Wsi i organizacji pozarządowych 
działających na obszarach 
wiejskich poprzez organizację 
spotkań, szkoleń, warsztatów i 
konferencji,2)   wspieranie 
przedsięwzięć  promujących  
ideę  odnowy  wsi oraz  ochronę 
 bioróżnorodności 
realizowanych przez organizacje 
po

Samorząd Województwa Opolskiego 10 340,00 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

5 685,66 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w 
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

2 Realizacja lokalnego 
konkursu grantowego w 
ramach Programu "Działaj 
Lokalnie"

Finansowanie  lub  
dofinansowanie  wkładów  
własnych,  na  które  Podmiot 
pozyskał  lub  planuje  pozyskać  
środki  ze  źródeł  zewnętrznych  
spoza  Województwa  
Opolskiego.

Samorzad Województwa Opolskiego 16 500,00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 1

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota
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Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Data wypełnienia sprawozdania
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