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Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

RESZELSKI KLUB SPORTOWY "ORLĘTA-REMA" RESZEL

Kraj          POLSKA Województwo     WARMIŃSKO-
MAZURSKIE

Powiat KĘTRZYŃSKI

Gmina RESZEL Ulica MIKOŁAJA 
KOPERNIKA

Nr domu 12 Nr lokalu 

Miejscowość RESZEL Kod pocztowy 11-440 Poczta RESZEL Nr telefonu 605041478

Nr faksu 89/ 7550992 E-mail ksorleta@reszel.pl Strona www orleta.reszel.net

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2011-12-02

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 51015772900000 6. Numer KRS 0000049455
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego)

EDWARD SZMUL               PREZES
ROMAN LUCHOWSKI         WICEPREZES
PAWEŁ FENIK                   WICEPREZES
ANDRZEJ KOZUBOWSKI    WICEPREZES 
MAREK PRUSINOWSKI       SKARBNIK 
PIOTR CHAMIK                 CZŁONEK ZARZĄDU
KAROL OKRĄGLEWSKI      CZŁONEK ZARZĄDU
ANDRZEJ LEWANDOWSKI  CZŁONEK ZARZĄDU

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli 
lub nadzoru)

ANDRZEJ ADAMIAK              PRZEWODNICZĄCY
KAMIL JANKIEWICZ             ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO 
MACIEJ LUCJAN SOBÓTKA    SEKRETARZ

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

CELEM STOWARZYSZENIA JEST PROWADZENIE 
DZIAŁALNOŚCI SPORTOWO-ORGANIZATORSKIEJ I 
WYCHOWAWCZEJ POPRZEZ:
1. ZAPEWNIENIE DZIECIOM I MŁODZIEŻY MOŻLIWOŚCI 
UDZIAŁU W SPORCIE KWALIFIKOWANYM,
2. KSZTAŁTOWANIE WYSOKICH WARTOŚCI FIZYCZNYCH I 
MORALNYCH,
3. ORGANIZOWANIE DLA OGÓŁU MIESZKAŃCÓW IMPREZ I 
WIDOWISK SPORTOWO REKREACYJNYCH 
ZAPEWNIAJĄCYCH PRZEŻYCIA, EMOCJE, ODZNACZAJĄCYCH 
SIĘ WALORAMI WIDOWISKOWYMI,
4. KSZTAŁTOWANIE OPINII I OCEN O CODZIENNEJ 
POTRZEBIE RUCHU, JAKO FORMY POZWALAJĄCEJ 
UTRZYMAĆ WŁAŚCIWĄ TĘŻYZNĘ FIZYCZNĄ,
5. DBANIE O ROZWÓJ BAZY SPORTOWEJ, REKREACYJNEJ, 
REHABILITACYJNEJ I WYPOCZYNKOWEJ,
6. WSPÓŁUDZIAŁ W PROMOCJI REGIONU,
7. WYCHOWYWANIE MŁODZIEŻY PRZEZ SPORT, 
PRZECIWDZIAŁAJĄC NEGATYWNYM ZJAWISKOM 
SPOŁECZNYM, SZCZEGÓLNIE ALKOHOLIZMOWI I 
NARKOMANII.
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10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

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

1. Zrzeszanie sympatyków, 
2. Organizowanie szkolenia sportowego i różnorodnych form 
współzawodnictwa sportowego 
3. Propagowanie wychowania fizycznego i sportu, organizowanie 
aktywnego spędzania czasu wolnego i zajęć sportowych,
4. Współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi, oraz 
instytucjami 
i organizacjami zainteresowanymi działaniem na rzecz kultury 
fizycznej, 
5. Organizowanie i prowadzenie zajęć rekreacyjnych i 
rehabilitacyjnych, 
6. Organizację i prowadzenie obozów sportowo-rekreacyjnych,
7. Wydawanie folderów, plakatów, książek i czasopism 
poświęconych popularyzacji sportu kwalifikowanego i masowego, 
8. Popularyzowanie sportu i kultury fizycznej na własnej stronie 
internetowej, 
9. Współpracę z pokrewnymi klubami krajowymi i zagranicznymi, 
10. Organizowanie odpłatnych i bezpłatnych imprez sportowych
11. Otrzymywanie dotacji i subwencji celowych oraz prowadzenie 
kwest ulicznych
12. Podejmowanie innych działań dozwolonych prawem służących 
realizacji celów Klubu.

11. Najważniejsze sfery działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 
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), zaczynając od najważniejszej)

ochrona i promocja zdrowia

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

1) Współdziałanie z władzami sportowymi, państwowymi i samorządowymi w 
celu zapewnienia członkom właściwych warunków do uprawiania sportu – w tym 
zakresie RKS „Orleta-REMA” Reszel ściśle współpracuje z:

• Warmińsko Mazurskim Związkiem Piłki Nożnej w Olsztynie, 
którego klub jest członkiem
• Warmińsko Mazurskim Zrzeszeniem Ludowe Zespoły Sportowe w Olsztynie, 
którego klub jest członkiem
• Lokalną Grupą Działania „Barcja” w Kętrzynie
      której klub jest członkiem
• Gminą Reszel
• Gminną Administracją Szkół i Sportu w Reszlu 

2) Uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych o randze lokalnej i 
ponadlokalnej,

• Udział w meczach ligowych piłki nożnej, organizowanych przez WMZPN w 
Olsztynie, sezonu 2011/2012 rundy wiosennej oraz sezonu 2012/2013 rundy 
jesiennej, oraz w meczach Pucharu Polski. Klub posiada 6 grup piłkarskich. Są 
to: orlicy (dwie grupy), młodzicy, juniorzy młodsi, juniorzy starsi i seniorzy, którzy 
biorą udział w rozgrywkach ligowych. 

3) Prowadzenie działalności szkoleniowej

wypoczynek dzieci i młodzieży

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
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• Szkolenie zawodników odbywa się w sześciu sekcjach piłki nożnej: seniorzy, 
juniorzy starsi, juniorzy młodsi, młodzicy oraz orliki (dwie grupy). W sezonie 
zimowym treningi odbywają się na hali sportowej przy Gimnazjum nr 1 w Reszlu 
oraz na boisku „Orlik 2012”, a w sezonie wiosenno jesiennym na stadionie 
miejskim w Reszlu oraz na boisku „Orlik 2012”. Treningi odbywają się w grupach 
młodzieżowych 2 x w tygodniu a w seniorach 4 x w tygodniu, pod kierunkiem 
wykwalifikowanych trenerów. W zajęciach systematyczny udział bierze ok. 110 
zawodników

4) Organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych

• Klub w 2012 r. realizował trzy zadania publiczne, które dotowane były przez 
Gminę Reszel. Zadania te w całości kierowane były przede wszystkim do dzieci i 
młodzieży z Gminy Reszel, które nie były zrzeszone w żadnym klubie 
sportowym. Celem zadań było uświadomienie znaczenia aktywnego ruchowo 
stylu życia w profilaktyce zdrowotnej, promocja zdrowia i abstynencji oraz 
umożliwienie dla dzieci i młodzieży możliwości aktywnego spędzenia ferii 
zimowych i letnich. Opiekę nad uczestnikami sprawowali wykwalifikowani 
instruktorzy sportu. Zadania te to:
- Zadanie w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego pod nazwą 
„ORGANIZACJA ROZGRYWEK SEKCJI PIŁKI NOŻNEJ SENIORÓW”
Zadanie realizowane było w okresie od 31.01.2012 do 31.12.2012 r. Celem 
zadania było poprawienie warunków uprawiania sportu przez zawodników 
reszelskiego klubu, integracja społeczności lokalnej, zapewnienie rozrywki 
sportowej dla mieszkańców Reszla, podniesienie poziomu sportowego 
młodzieży reszelskiej.
Koszt realizacji zadania – 40.000,00 zł 

- „ZAJĘCIA SPORTOWO-REKREACYJNE I KULTURALNE „FERIE BEZ 
  UŻYWEK”
Zadanie realizowane było w okresie od 19.01.2012 do 07.02.2012 r. Razem z 
możliwości uczestnictwa w zajęciach skorzystały ok. 90 osób w wieku od 10 do 
18 lat. Zajęcia odbywały się w różnych dyscyplinach sportowych w formie gier, 
zabaw i turniejów. 
Koszt realizacji zadania – 2.995,61 zł

-  „WAKACJE 2012 – BEZ UŻYWEK” 
Zadanie realizowane było w okresie od 01.07.2012 do 31.08.2012 r. Razem z 
możliwości uczestnictwa w zajęciach skorzystały ok. 283 osoby w wieku od 10 
do 18 lat. Zajęcia odbywały się w różnych dyscyplinach sportowych w formie 
gier, zabaw i turniejów. 
Koszt realizacji zadania – 2.998,57 zł

• W okresie zimowym klub był organizatorem Reszelskiej Ligi Halowej. 
Rozgrywki te przeznaczone są przede wszystkim dla amatorów, zawodników 
niezrzeszonych w żadnym klubie. Rozgrywki te, co roku cieszą się dużą 
popularnością. W roku 2012 odbyła się już XVIII edycja tych rozgrywek. W 
turnieju udział biorą nie tylko drużyny z Gminy Reszel, ale także spoza gminy 
(Bisztynek, Korsze, Sorkwity, Łankiejmy, Wilkowo, Kętrzyn, Garbno, Warpuny, 
Wandajny). W XVIII edycji udział wzięło 24 drużyny (ok. 230 zawodników), które 
rywalizowały w rozgrywkach I i II ligi. Reszelska Liga Halowa cieszy się także 
dużym zainteresowaniem wśród kibiców, zapewniając dużo emocji i przeżyć w 
trakcie rozgrywek.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację 
działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, 
„zagranica”)

cały kraj

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie 
sprawozdawczym
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1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra integracji 
społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze określone w 
przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki publiczne określone w przepisach o 
systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1

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

Liczba odbiorców działań organizacji

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

400

6

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

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

1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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)

1. zapewnienie dzieciom i młodzieży możliwości udziału w sporcie 
kwalifikowanym
2. kształtowanie wysokich wartości fizycznych i moralnych
3. organizowanie dla ogółu mieszkańców imprez i widowisk 
sportowo rekreacyjnych zapewniających przeżycia, emocje, 
odznaczających się walorami widowiskowymi
4. kształtowanie opinii i ocen o codziennej potrzebie ruchu, jako 
formy pozwalającej utrzymać właściwą tężyznę fizyczną poprzez 
współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi oraz 
instytucjami i organizacjami zainteresowanymi działaniem na 
rzecz kultury fizycznej i sportu
5. wychowywanie młodzieży przez sport, przeciwdziałając 
negatywnym zjawiskom społecznym, szczególnie alkoholizmowi i 
narkomani

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 93.19.Z

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji 
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

Lp Nazwa placówki Miejscowość/ci, w której/ych 
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym
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2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku 
publicznego

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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)

Organizowanie dla ogółu mieszkańców imprez i widowisk 
sportowo-rekreacyjnych zapewniających przeżycia, emocje, 
odznaczających się walorami widowiskowymi.

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

93.19.Z

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

powiat

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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)

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)
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III.Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników / zysków 
i strat) 62,416.59 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 45,994.18 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 3,550.00 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 5,583.02 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 0.00 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 7,289.39 zł

5,289.39 zł

0.00 zł

2,000.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

8. Z innych źródeł 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) z dotacji z 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 sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych)

g) z nawiązek sądowych

h) ze świadczeń pieniężnych

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym
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1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -295.58 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

                w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 0.00 zł

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

1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych 0.00 zł

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

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 kwoty przeznaczone na te działania

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 kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 61,875.43 zł 0.00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

w tym :

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 administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia, amortyzacja

e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

f)pozostałe koszty ogółem:

45,994.18 zł 0.00 zł

11,134.97 zł 0.00 zł

0.00 zł

4,446.28 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

300.00 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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 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)

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 umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub 
użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości 
następujące prawo:

własność

użytkowanie wieczyste

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. 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)

0.0 osób

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)

0.0 etatów
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4.0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

175.00 osób fizycznych
2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego

0.00 osób prawnych

organizacja pozyskała 33 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 0 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

1. Organi`zacja 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 wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę 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

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

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 0.00 osób

12.00 osób

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
dłuższy niż 30 dni

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

4.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

8.00 osób

e) inne osoby 0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 0.00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0.00 zł
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w 
tym:

wynagrodzenie zasadnicze 0.00 zł

nagrody

premie

0.00 zł

0.00 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0.00 zł

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

20,120.00 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 6,600.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 13,520.00 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

0.00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

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

0.00 zł

VII.Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie 
sprawozdawczym

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

0.00 zł

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

0.00 zł

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

0.00 zł

10. 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

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną  w okresie 
sprawozdawczym
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1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy 
administracji rządowej

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

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 zamówień publicznych w okresie 
sprawozdawczym

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

Lp Nazwa zadania Kwota

1 "Organizacja rozgrywek sekcji piłki nożnej seniorów" 40,000.00 zł

2 "Zajęcia sportowo-rekreacyjne i kulturalne - ferie bez używek" 3,000.00 zł

3 "Wakacje 2012 - bez używek" 3,000.00 zł

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli

1 Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej z 
budżetu Gminy na zadanie:Zajęcia sportowo-
rekreacyjne dla dzieci i młodzieży "Zdrowe 
wakacje 2011"

Urząd Gminy w Reszlu 2012-12-06

2 Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej z 
budżetu Gminy na zadanie: "Organizacja turnieju 
sportowego z okazji Dni Reszla 2011"

Urząd Gminy w Reszlu 2012-12-06

3 Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej z 
budżetu Gminy na zadanie: "Organizacja 
rozgrywek sportowych sekcji piłki noznej 
seniorów"

Urząd Gminy w Reszlu 2012-12-12
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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

(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć
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