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• 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

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

2006-03-17

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

Zastępca Prezesa TAK

Justyna Szmechta Skarbnik TAK

Mariusz Nieckarz Sekretarz TAK

Łukasz Borowski 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 TAK

Janusz Sawicz Członek 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
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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)

1. Nabór wniosków "Działaj Lokalnie"
Od 20.03. do 30.04.2020 r. trwał nabór wniosków w ramach programu "Działaj Lokalnie" w Borach Niemodlińskich, 
realizowanego wspólnie z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce, w ramach środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. 
Program skierowany jest do organizacji pozarządowych, a także grup nieformalnych pod warunkiem otrzymania opieki 
podmiotu posiadającego osobowość prawną, skupionych w 8 gminach Borów Niemodlińskich, tj. Biała, Dąbrowa, Komprachcice, 
Łambinowice, Niemodlin, Prószków, Strzeleczki i Tułowice. W dniu 26.05.2020 r. w trybie on-line (videokonferencja + ocena 
wniosków poprzez generator) odbyło się posiedzenie komisji oceniającej wnioski. Komisja w składzie: Alicja Kojat-Waranka 
(przedstawiciel mediów), Jadwiga Wójciak (prezes Partnerstwa Borów Niemodlińskich), Lucjan Dzumla (przedstawiciel 
organizacji i radny gminny), Przemysław Dec (przedstawiciel nadleśnictwa) oraz Elżbieta Zelek (przedstawicielka organizacji 
pozarządowej) poddała ocenie 17 wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na nabór i które przeszły ocenę formalną. W wyniku 
oceny formalnej nie odrzucono żadnego wniosku. W wyniku oceny wybrano do dofinansowania 10 wniosków, na łączną kwotę 
dofinansowania 55 231,00 zł.

2. Warsztaty on-line "Co zrobić w ogrodzie, by pomóc przyrodzie?"
Warsztaty odbyły się 30.04.2020 r. O tym "Co zrobić w ogrodzie, by pomóc przyrodzie?" opowiadali Małgorzata Piszczek - 
botanik i ogrodnik oraz Paweł Kisiel - herpetolog. Przyrodnicy opowiadali i pokazywali, jakimi małymi działaniami w ogrodzie, na 
podwórku czy w najbliższym sąsiedztwie, możemy pomóc przyrodzie.

3. Realizacja projektu pn. Bukowa Odnowa
Celem projektu było zwrócenie uwagi na buki, które jako jeden z kilku gatunków drzew, szczególnie odczuwają m.in. zmiany 
klimatyczne. Wspólnie z przyrodnikami - Markiem Zarankiewiczem (z Fundacji Siedlisko Silesia) i Jakubem Józefczukiem 
(zajmującym się arborystyką), udaliśmy się na pogranicze gmin Niemodlin i Łambinowice, w pobliże dawnej wsi Klucznik. Tu, na 
skarpie Wału Niemodlińskiego, zajmowaliśmy się badaniem stanu dwóch pokaźnych, około 150-200 letnich buków. Łącznie na 
tym terenie, wśród wielu okazów tego gatunku, odnotowaliśmy aż 8 o rozmiarach pomnikowych. Działamy by co najmniej dwa z 
nich udało się objąć ochroną w formie pomników przyrody ("Buki z Żelaznych Gór"). Pozostałe drzewa bardzo chcielibyśmy aby 
zachowano jako drzewa weterani, do stanu ich naturalnego rozkładu. Największy z buków (czteropniowy) mierzy w obwodzie aż 
612 cm. Nasze badania obejmowały weryfikację stanu zdrowotnego, ponowny pomiar obwodu, wysokości, a także badanie 
gęstości drewna za pomocą rezystografu. Urządzenie to pozwala określać stan drewna, w tym wskazuje drewno o zmniejszonej 
wytrzymałości oraz jego ewentualne ubytki. Prace prowadziliśmy też w koronach drzew. Tu szukaliśmy min. przyczyn zamierania 
buków. W badanym przez nas przypadku prawdopodobną przyczyną zamierania jest odsłonięcie korony (np. wskutek wyłamania 
konarów przez wichury) i gwałtowne wystawienie pozostałych konarów na działanie słońca. Szukaliśmy też śladów żerowania 
popielicy, niewielkiego ale sympatycznego gryzonia, który zamieszkuje buki.
W ramach projektu odbyły się warsztaty terenowe pn. W poszukiwaniu popielic. Warsztaty rozpoczęliśmy krótką pogadanką 
przyrodniczą w biurze, a następnie ruszyliśmy do Goszczowic. Tam na wcześniej wyznaczonych, wspólnie z Nadleśnictwem 
Tułowice, bukach powiesiliśmy budki dla popielic. Warsztaty prowadził dr Grzegorz Hebda.
Ponadto w ramach projekty uzupełnialiśmy nasadzenia czereśniowe i oficjalnie oddaliśmy do użytku instalację w postaci 
ponadgabarytowego stołu i dwóch krzeseł. Wczesne odmiany czereśni dostarczają cennych owoców, które są pożytkiem m.in. 
dla popielic w okresie kiedy nie ma jeszcze orzeszków bukowych.

4. Realizacja projektu w ramach Funduszu pomocowego dla organizacji pozarządowych
Partnerstwo Borów Niemodlińskich otrzymało grant na dostosowanie i wyposażenie biura do prowadzenia działalności w trybie 
online. W ramach projektu doposażono stanowiska pracy w kamerę internetową, 2 mikrofony (w tym mikrofon osłonowy do 
nagrań terenowych), kartę pamięci umożliwiającą kręcenie nagrań filmowych, gimbal do telefonu oraz roczne oprogramowanie 
do montażu nagrań audio-video. Projekt jest finansowany w ramach Programu „Fundusz pomocowy dla organizacji 
pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2020”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego 
przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

5. Realizacja projektu pn. Zwiększenie funkcjonalności biura Partnerstwa Borów Niemodlińskich
Stowarzyszenie uzyskało dofinansowanie w wysokości 10 000 zł na zadanie „ Zwiększenie funkcjonalności biura Partnerstwa 
Borów Niemodlińskich”. W ramach zadania zamontowano 2 ścianki działowe – szklane, rozdzielające otwartą do tej pory 
powierzchnię biura (Open space) na część konferencyjną i część do bieżącej pracy oraz zakupiono ściankę pop up. Realizacja 
zadania zwiększyła możliwości organizacji spotkań i szkoleń, w tym w formule on-line.
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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)

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

27

10

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 ekologia i ochrona zwierząt oraz 
ochrona dziedzictwa przyrodniczego

1. Realizacja projektu pn. Bukowa Odnowa. 
Celem projektu było zwrócenie uwagi na buki, 
które jako jeden z kilku gatunków drzew, 
szczególnie odczuwają m.in. zmiany klimatyczne. 
Wspólnie z przyrodnikami- Markiem 
Zarankiewiczem (z Fundacji Siedlisko Silesia) i 
Jakubem Józefczukiem (zajmującym się 
arborystyką), udaliśmy się na pogranicze gmin 
Niemodlin i Łambinowice, w pobliże dawnej wsi 
Klucznik. Tu, na skarpie Wału Niemodlińskiego, 
zajmowaliśmy się badaniem stanu dwóch 
pokaźnych, około 150-200 letnich buków. 
Łącznie na tym terenie, wśród wielu okazów 
tego gatunku, odnotowaliśmy aż 8 o rozmiarach 
pomnikowych. Działamy by co najmniej dwa z 
nich udało się objąć ochroną w formie 
pomników przyrody ("Buki z Żelaznych Gór"). 
Pozostałe drzewa bardzo chcielibyśmy aby 
zachowano jako drzewa weterani, do stanu ich 
naturalnego rozkładu. Największy z buków 
(czteropniowy) mierzy w obwodzie aż 612 cm.
Nasze badania obejmowały  weryfikację stanu 
zdrowotnego, ponowny pomiar obwodu, 
wysokości, a także badanie gęstości drewna za 
pomocą rezystografu. Urządzenie to pozwala 
określać stan drewna, w tym wskazuje drewno o 
zmniejszonej wytrzymałości oraz jego 
ewentualne ubytki.
Prace prowadziliśmy też w koronach drzew. Tu 
szukaliśmy min. przyczyn zamierania buków. W 
ramach projektu zawieszono budki dla popielic i 
wykonano nasadzenia drzew i krzewów 
owocowych, których owocami żywią się 
popielice.

94.99.Z 2 876,00 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

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

Wydawanie i sprzedaż publikacji:
1. Kalendarz Regionalny Borów 
Niemodlińskich - w formie rocznika 
obejmującego obszar 8 gmin BN. 
Wzorowany na przedwojennych 
kalendarzach regionalnych powiatu 
niemodlińskiego. Wydawnictwo obejmuje 9
 działów tematycznych związanych z 
gminami Borów.
2. Rocznik Borów Niemodlińskich 2017 - 
obejmujący 8 gmin BN. Ponad 20 autorów 
tekstów związanych z historią, przyrodą, 
kulturą i ludźmi związanymi z gminami BN.
3. Rocznik Borów Niemodlińskich 2018-
2019 - 58 tematów z gmin BN, w tym. 
miedzy innymi o: dokumencie z Wawelnie z 
roku 1673, dziejach Tułowic piórem księdza 
Weltzela z 1883 r., parkach i ogrodach BN i 
dramatycznym spadku liczebności bocianów 
na naszym terenie.
4. Opowieści z lasu - publikacja dotycząca 
legend, baśni i innych historii z okolic BN. 
Tekst książki został przygotowany przez 
niemodlińskiego regionalistę Mariusza 
Woźniaka.

58.11.Z 0,00 zł

2
ekologia i ochrona zwierząt oraz 
ochrona dziedzictwa 
przyrodniczego

1. Sprzedaż toreb ze zużytych banerów 
oczkowych wykorzystywanych do promocji 
zewnetrznej 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 ekipą filmową pozwoli nam poznać 
Bory z różnych perspektyw.

94.99.Z 0,00 zł

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  6



2 876,00 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 450 923,13 zł

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) 514 737,26 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 505 418,81 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 9 318,45 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

3 turystyka i krajoznawstwo

Sprzedaż wydawnictw:
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 i 
Lipna. Mapa Borów Niemodlińskich 
obejmuje zmiany granic miasta Opola, 
zmiany nazw ulic oraz zaktualizowane 
numery oddziałów leśnych. Ponadto mapa 
zawiera przebieg szlaków rowerowych 
wokół Niemodlina i Dąbrowy, pomniki 
przyrody i granice obszaru Natura 2000 
Bory Niemodlińskie.
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.

79.90.B 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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 6 064,00 zł

2.4. Z innych źródeł 54 874,13 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 2 876,00 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

1 Realizacja projektu pn. Bukowa Odnowa. W ramach projektu przeprowadzono m.in. w pobliżu 
dawnej wsi Klucznik badania stanu dwóch pokaźnych, około 150-200 letnich buków. Łącznie na 
tym terenie, wśród wielu okazów tego gatunku, odnotowaliśmy aż 8 o rozmiarach pomnikowych. 
Badania obejmowały weryfikację stanu zdrowotnego, ponowny pomiar obwodu, wysokości, a 
także badanie gęstości drewna za pomocą rezystografu. Urządzenie to pozwala określać stan 
drewna, w tym wskazuje drewno o zmniejszonej wytrzymałości oraz jego ewentualne ubytki. 
Prowadzono również prace w koronach drzew. Tu poszukiwano min. przyczyn zamierania buków. 
W badanym przez nas przypadku prawdopodobną przyczyną zamierania jest odsłonięcie korony 
(np. wskutek wyłamania konarów przez wichury) i gwałtowne wystawienie pozostałych konarów 
na działanie słońca.
Poszukiwano też śladów żerowania popielicy, niewielkiego ale sympatycznego gryzonia, który 
zamieszkuje buki. W ramach projektu zawieszono budki dla popielic i wykonano nasadzenia drzew 
i krzewów owocowych, których owocami żywią się popielice.

15 676,25 zł

1 ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego 2 876,00 zł

w 
tym:

366 175,13 zł

0,00 zł

84 748,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

3 964,00 zł

100,00 zł

2 000,00 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 120 676,85 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -12 648,58 zł

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 408 109,27 zł 2 876,00 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

384 741,96 zł 2 876,00 zł

21 967,03 zł

0,00 zł

0,04 zł

1 200,24 zł

200,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 190,62 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 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

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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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)

4,00 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

39 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

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 190 468,38 zł

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

190 468,38 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)  

3 968,09 zł

6 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

6 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

190 468,38 zł

179 767,34 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

4 500,00 zł

- inne świadczenia 6 201,04 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 190 468,38 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)

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

1 Działaj Lokalnie w Borach 
Niemodlińskich - edycja 
2020

Finansowanie wkładów 
własnych do projektów,w 
ramach których organizacje 
pozarządowe/podmioty 
wymienione w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności pożytku 
publicznego  i o wolontariacie, 
pozyskały lub planują pozyskać 
środki finansowe ze źródeł 
zewnętrznych.

Samorząd Województwa Opolskiego 5 000,00 zł

2 Zwiększenie funkcjonalności 
biura Partnerstwa Borów 
Niemodlińskich

Wsparcie rozwoju 
instytucjonalnego i 
infrastrukturalnego organizacji i 
innych uprawnionych 
Podmiotów celem promocji 
działań na rzecz inteligentnych i 
konkurencyjnych obszarów 
wiejskich.

Samorząd Województwa Opolskiego 10 000,00 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

8 550,26 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)

3 Bukowa Odnowa Wspieranie aktywności 
społecznej dotyczącej rozwoju 
obszarów wiejskich i odnowy 
wsi oraz ochrony 
bioróżnorodności.

Samorząd Województwa Opolskiego 12 000,00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 1

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

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  13



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

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Jadwiga Wójciak
Joanna Słodkowska-Mędrecka Data wypełnienia sprawozdania
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