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Data zamieszczenia sprawozdania 2019-07-05

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     OPOLSKIE

Gmina KLUCZBORK

Powiat KLUCZBORSKI

Ulica RYNEK Nr domu 1 Nr lokalu 

Miejscowość KLUCZBORK Kod pocztowy 46-200 Poczta KLUCZBORK Nr telefonu 77 413 11 38

Nr faksu E-mail biuro@dolinastobrawy.pl Strona www www.dolinastobrawy.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2008-12-03

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 16007060500000 6. Numer KRS 0000251034

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

Tomasz Paluch prezes TAK

Beata Siwak wiceprezes TAK

Piotr Kisiel wiceprezes TAK

Irena Hadasik wiceprezes TAK

Gabriela Wróbel Wiceprezes TAK

Tomasz König Członek zarządu TAK

Jolanta Schatt Członek Zarządu TAK

Edyta Stabrawa członek zarządu TAK

Artur Nowak członek zarządu TAK

Andrzej Kościuk członek zarządu TAK

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "DOLINA STOBRAWY"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”, zwane dalej 
Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym 
zrzeszeniem, działającym jako Lokalna Grupa Działania (LGD), w 
rozumieniu przepisów w sprawie rozwoju obszarów wiejskich oraz 
terminologii Unii Europejskiej zwanej programem Leader, mającym na 
celu działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, a w szczególności: 
1) opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju, 
2) wspieranie działań na rzecz realizacji Strategii, 
3) promocję obszarów wiejskich,
4) mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie 
rozwoju obszarów wiejskich,
5) upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z 
aktywizacją ludności na obszarach wiejskich, 
6) wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego 
rozwoju obszarów wiejskich. 
7) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym; 
8) promocję kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; 
9) rozwój turystyki i krajoznawstwa 
10) promocję wolontariatu oraz wspieranie organizacji pozarządowych 
11) działalności na rzecz organizacji pozarządowych 
12) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 
13) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; 
14) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości; 
15) działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i 
innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań 
technicznych w praktyce gospodarczej; 
16) organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży; 
17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; 
18) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego; 
19) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji; 
20) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 
współpracy między społeczeństwami; 
21) działalność charytatywna; 
22) nauka, edukacja i wychowanie;

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

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

Robert Podgórniak członek komisji 
rewizyjnej

TAK

Rafał Neugebauer członek komisji 
rewizyjnej

TAK

Henryk Nosewicz członek komisji 
rewizyjnej

TAK

Władysław Buła członek komisji 
rewizyjnej

TAK
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1) działalność nieodpłatna pożytku publicznego:
58, 14, Z, WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW
2 79, 90, B, DZIAŁALNOSC W ZAKRESIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
3 93, 19, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOSC ZWIAZANA ZE SPORTEM
4 63, 12, Z, DZIAŁALNOSC PORTALI INTERNETOWYCH
5 72, 19, Z, BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE 
POZOSTAŁYCH NAUK
PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH

2) działalność odpłatna pożytku publicznego:
18, 12, Z, POZOSTAŁE DRUKOWANIE
2 79, 12, Z, DZIAŁALNOSC ORGANIZATORÓW TURYSTYKI
3 82, 30, Z, DZIAŁALNOSC ZWIAZANA Z ORGANIZACJA TARGÓW, WYSTAW I 
KONGRESÓW
4 93, 29, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOSC ROZRYWKOWA I REKREACYJNA
5 94, 99, Z, DZIAŁALNOSC POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, 
GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA
Strona 5 z 7
Identyfikator wydruku: RS/251034/13/20150302093500
6 85, 60, Z, DZIAŁALNOSC WSPOMAGAJACA EDUKACJE
7 85, 59, , POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ 
NIESKLASYFIKOWANE
8 18, 13, Z, DZIAŁALNOSC USŁUGOWA ZWIAZANA Z 
PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU
9 58, 19, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOSC WYDAWNICZA
10 77, 21, Z, WYPOZYCZANIE I DZIERZAWA SPRZETU REKREACYJNEGO I 
SPORTOWEGO
11 77, 29, Z, WYPOZYCZANIE I DZIERZAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW 
UZYTKU OSOBISTEGO I
DOMOWEGO
12 88, 99, Z, POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA, 
GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA
13 93, 19, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOSC ZWIAZANA ZE SPORTEM
14 93, 21, Z, DZIAŁALNOSC WESOŁYCH MIASTECZEK I PARKÓW ROZRYWKI

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Sprawozdanie rzeczowe z działań
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”
za rok 2018r.
STYCZEŃ
1. Podpisano umowę na organizację stażu dla Pani Dominiki Kołeckiej, który to odbywał się do końca kwietnia.
2. Złożono wniosek do Powiatu Kluczborskiego na organizację VIII Opolskiego Jarmarku Folkloru i otrzymano dofinansowanie w 
kwocie 3 750 zł.
3. 08.01 odbyło się Zebranie Zarządu stowarzyszenia.
4. Otrzymano dofinansowanie na kampanię 1% i rozpoczęto działania m.in. darmowe rozliczanie PIT
5. Przeprowadzono szkolenie w Gminie Byczyna na temat źródeł pozyskiwania środków na działania społeczne oraz szkolenie dla 
rolników: pozyskiwanie środków na inwestycje w ramach PROW 2014-2020, program rolno-środowiskowo-klimatyczny, zasady 
otrzymywania dopłat bezpośrednich.
6. Udzielono wsparcia merytorycznego dla organizacji „Stowarzyszenie Regionu Kluczborskiego Kobietom Mammograf” w 
ramach organizowanej Kawiarenki Obywatelskiej.
7. UMWO przeprowadził czynności kontrolne pn: Prawidłowość realizacji przez Stow. LGD „Dolina Stobrawy” zobowiązań 
określonych w umowie o warunkach i sposobie realizacji strategii w ramach PROW, raport otrzymano 08.06.2018r.
8. Rozpoczęto realizację kampanii, na rzecz pozyskania 1%, w ramach Programu „Działaj Lokalnie”, na którą otrzymano dotację 3
 000 zł.
9. Zgłoszono firmę Wodociągi i Kanalizacja „Hydrokom”Sp. Z o.o. w ogólnopolskim konkursie o tytuł „Dobroczyńcy Roku”.
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10. Przeprowadzono warsztat refleksyjny dla mieszkańców obszaru LGD dotyczący realizacji finansowej i rzeczowej LSR w 2017r.
11. Złożono informację monitorują realizację operacji w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i 
aktywizacji” za II półrocze 2017r.
12. Uczestniczyć w spotkaniu dotyczącym realizacji projektu współpracy pomiędzy 5 opolskimi LGD oraz z czeskimi partnerami.

LUTY
1. 1 lutego nasze wsie tematyczne odwiedziła grupa przedstawicieli Lokalnej Grupy Działania Euro – Country.
2. Członkowie Rady Decyzyjnej, Prezes oraz pracownicy biura uczestniczyli w szkoleniu w zakresie analizy biznesplanu 
zorganizowanym przez Departament PROW.
3. 05.02 odbyło się Zebranie Zarządu stowarzyszenia.
4. Złożono uzupełnienia do wniosku o przyznanie pomocy na projekt grantowy pn. „Organizacja zajęć dla lokalnej społeczności”.
5. Odbywały się spotkania z darczyńcami, w celu pozyskania środków na wkład własny do programu „Działaj Lokalnie”
6. Uczestniczono w szkoleniu dla Ośrodków „Działaj Lokalnie” zorganizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.
7. 16 lutego w świetlicy wiejskiej w Chudobie odbyła się uroczysta gala podsumowująca konkurs grantowy “Działaj Lokalnie” 
2017.
8. Złożono sprawozdanie z realizacji LSR za 2017r.

MARZEC
1. Złożono wniosek do Zarządu Województwa na organizację VIII Opolskiego Jarmarku Folkloru i otrzymano wsparcie w kwocie 
11 140, 00 zł.
2. Na kluczborskim Rynku zorganizowano pikietę„Zostaw 1% w naszym regionie”.
3. 05.03 odbyło się Zebranie Zarządu stowarzyszenia.
4. Złożono wniosek do Gminy Kluczbork na organizację VIII Opolskiego Jarmarku Folkloru i otrzymano wsparcie w kwocie 5 000, 
00 zł
5. Podczas spotkania wiejskiego w ramach Dnia Kobiet w Brońcu oraz w Szumie przedstawiono prezentację dotyczącą wsi 
tematycznych oraz oferty działań Stowarzyszenia.
6. Uczestniczono w IV posiedzeniu Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. KSOW.
7. Zorganizowano zzkolenie w ramach inicjatywy #KOP na temat: „Jak współpracować, a nie rywalizować”.

KWIECIEŃ
1. Poprzez przekazanie publikacji i gadżetów wsparto Zespół Szkół Ogólnokształcących w organizacji Mistrzostw w 
Rozwiązywaniu Łamigłówek oraz w ramach konkursu „Co wiecie o powiecie kluczborskim?” oraz otrzymano podziękowanie za 
pomoc w zorganizowaniu konkursów.
2. 09.04 odbyło się Zebranie Zarządu stowarzyszenia.
3. Uczestniczono w szkoleniu „Zarządzanie finansami w organizacjach pozarządowych ” organizowanym dla absolwentów 
doradców lokalnych Fimango.
4. W dniu 19 kwietnia odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, podczas którego przedstawiono i zatwierdzono 
sprawozdanie rzeczowo-finansowe.
5. Zaprezentowano działalność Stowarzyszenia, z podkreśleniem działań realizowanych dla młodzieżypodczas konkursu dla 
uczniów „Co wiecie o Powiecie?!”
6. W okresie IV-V przeprowadzono warsztaty w ramach cyklu szkoleń „Szkoła Liderów” dla 15 osób z terenu LGD.
7. Zorganizowano cykl szkoleń w każdej z gmin dla potencjalnych realizatorów lokalnego konkursu grantowego w ramach 
Programu „Działaj Lokalnie” oraz ogłoszono nabór wniosków w tym Programie.
8. Podpisano umowę z UMWO na realizację grantu pn. „Organizacja zajęć dla lokalnej społeczności” na kwotę 238 815,00zł
9. Zorganizowano uroczyste podpisanie umów a także szkolenie dla 18 grantobiorców
w ramach grantu pn. „Organizacja zajęć dla lokalnej społeczności”.
10. Wzięto udział w spotkaniu dotyczącym wspólnego  opracowywania wniosku o dotacje w ramach  projektu „PARTNERSTWA 
PAFW”, w którym uczestniczył również animator PAFW.

MAJ
1. W dniach 18-20 maja zorganizowano wizytę studyjną dla mieszkańców LGD do „Garncarskiej Wioski” w Kamionce.
2. 07.05 odbyło się Zebranie Zarządu stowarzyszenia.
3. Odbyło się posiedzenie Lokalnej Komisji Grantowej, podczas którego wybrano 10 projektów do dofinansowania w 
ramachKonkursu Grantowego „Działaj Lokalnie”. Przyznano dotacje na łączną kwotę 55 000zł.
4. Przeprowadzono nabór wniosków na projekt grantowy pod nazwą „Organizacja wydarzeń kulturalnych integrujących 
społeczność”, który będzie realizowany w 2019r. Odbyło się 5 spotkań informacyjno-szkoleniowych w ramach organizowanego 
konkursu.
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5. 29.05 odbyło się Zebranie Zarządu stowarzyszenia
6. Ogłoszono nabór na prowadzenie warsztatów rękodzielniczych podczas Opolskiego Jarmarku Folkloru.
7. Przeprowadzono nabór nr 6/2018 dla przedsięwzięcia 1.3.4 Rozwój Rynków zbytu w terminie 21.05-08.06.2018r., w ramach 
którego nie wpłynął żaden wniosek.
8. Wspólnie z Opolskim Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych otrzymaliśmy dofinansowanie z Programu Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich na realizację projektu „Kierunek FIO”, który zakłada wsparcie młodych organizacji i grup nieformalnych 
z terenu województwa opolskiego na lata 2018-2019.
9. Podpisano umowę pożyczki z bankiem Gospodarstwa Krajowego na finansowanie kosztów projektu grantowego „Organizacja 
zajęć dla lokalnej społeczności ” na kwotę 151 957, 95zł.
10. Ogłoszono nabór na wolne stanowisko pracyPracownik merytoryczny.
11. Wzięto udział w wydarzeniu „Dzień Kasztanów w Komorznie”, podczas którego aktywizowano mieszkańców i zachęcano do 
pozyskiwania środków Stowarzyszenia.

CZERWIEC
1. Współorganizowano VI Ogólnopolski Konkurs Keyboardowy, którego organizatorem był Młodzieżowy Dom Kultury.
2. Otrzymanoraport z czynności kontrolnych pn. Prawidłowość realizacji przez Stow. LGD „Dolina Stobrawy” zobowiązań 
określonych w umowie o warunkach i sposobie realizacji strategii w ramach PROW

3. 04.06 odbyło się Zebranie Zarządu stowarzyszenia.

4. Odbyło się uroczyste szkolenie dla tegorocznych realizatorów projektów, w ramach konkursu grantowego „Działaj Lokalnie”.
5. 23 czerwca na kluczborskim rynku zorganizowano VIII Opolski Jarmark Folkloru.
6. Poprzez przekazanie materiałów promocyjnychna festyny wsparto Stowarzyszenie 
w Jasieniu, Caritas Parafii w Kluczborku oraz Sołectwo Lasowice Małe.
7. Uczestniczono w spotkaniu poświęconemu bieżącej realizacji LSR, które odbyło się 
w siedzibie Departamentu PROW.
8. W związku zakończeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w 
ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” objętego PROW na lata 2014-2020, w zakresie projektu 
grantowego odbyło się posiedzenie Rady Decyzyjnej, podczas którego wybrano 14 zadań do dofinansowania.
9. 18.06 odbyło się Zebranie Zarządu stowarzyszenia.
10. Zorganizowano spotkanie związane z planowanym projektem w ramach partnerstwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności.15. Zawiązała się grupa inicjatywna, do której należą: Miejski Dom Kultury w Oleśnie,  Szkoła Podstawowa w 
Wojciechowie, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Oleśnie oraz Stowarzyszenie LGD „Dolina Stobrawy”.

LIPIEC
1. Udzielono poparcia dla kandydatury Pani Alicji Gawinek oraz Pana Cezarego Miżejewskiego do Rady Działalności Pożytku 
Publicznego.
2. Przeprowadzono nabór nr 6/2018 dla przedsięwzięcia 1.3.4 Rozwój Rynków zbytu w terminie 23.07-06.08.2018r
3. 02.07 odbyło się Zebranie Zarządu stowarzyszenia.
4. Zorganizowano szkolenie dotyczące wdrażania i realizacji LSR, ze szczególnym uwzględnieniem oceny wg lokalnych kryteriów 
wyboru.
5. Złożenie do UMWO uzupełnień do informacji monitorującej za okres I-VI 2017r.
6. Uczestniczono w podróży studyjnej do LGD „Wokół Łysej Góry” w ramach projektu „Gra(my) o swoje” finansowanego z KSOW.
7. 17.07 odbyło się Zebranie Zarządu stowarzyszenia.
8. Pracownice biura uczestniczyły w szkoleniu dotyczącym aktualizacji zasad ochrony danych osobowych i stworzeniu 
dokumentacji dla stowarzyszenia w tym zakresie.
9. Złożono do UMWO informację monitorującąw ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i 
aktywizacji”za okres I-VI 2018r.
10. Zorganizowano 6 spotkań informacyjnych w ramach konkursu grantowego „Kierunek FIO”.

SIERPIEŃ
1. Przeprowadzono ankiety monitorujące realizację LSR wśród beneficjentów PROW.
2. Ponownie przeprowadzono nabór nr 6/2018 dla przedsięwzięcia 1.3.4 Rozwój Rynków zbytu w terminie 21.05-08.06.2018r., w 
ramach którego wpłynął 1 wniosek.
3. Ogłoszono nabór wniosków o dofinansowanie dla młodych organizacji i grup nieformalnych w ramach Programu „Kierunek 
FIO”.
4. Ogłoszono nabór na ekspertów oceniających projekty w ramach konkursu „Kierunek FIO”
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5. Na wniosek Stowarzyszenia LGD „Dolina Stobrawy” Szkoła Filmowa Andrzeja Wajdy z Warszawy, przyjechała na 
siedmiodniowe terenowe szkolenie do Borek Wielkich. Efektem wyjazdu było nawiązanie nowych kontaktów oraz film o 
Borkach Wielkich. 
6. Otrzymano z Urządów Skarbowych 1% podatku. W wyniku tegorocznej kampanii 1%, prowadzonej od stycznia do kwietnia 
br.Podatnicy przekazali na rzecz naszej organizacji kwotę: 10 934,69 zł, która w całości została przekazana na realizację 
programu „Działaj Lokalnie”.
7. Partnerski projekt pt. „Jak dobrze mieć sąsiada – olesko-kluczborskie inspiracje” otrzymał dotację w wysokości 20 000 zł.
8. 06.08 odbyło się Zebranie Zarządu stowarzyszenia.
9. Podpisano umowę z Zarządem Województwa Opolskiego oraz z OCWIP na wkład własny w ramach zadania publicznego 
„Kierunek FIO”.

WRZESIEŃ
1. Wzięto udział obchodach 15-lecia Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
2. Uczestniczono w szkoleniu Sieci Doradców Lokalnych dot. doskonalenia warsztatu doradczego organizowanym dla 
absolwentów doradców lokalnych Fimango a także wzięto udział w szkoleniu pn. Prawo pracy.

3. Zorganizowano spotkanie sieciujące a także szkolenie dla grantobiorców Programu „Działaj Lokalnie” z zakresu tworzenia 
filmów w ramach konkursu „Opowiedz…”
4. Pan Tomasz König pełniący funkcję członka Zarządu Stowarzyszenia LGD „Dolina Stobrawy” został nagrodzony wyróżnieniem 
w konkursie „Najaktywniejszy Lider Społeczności Wiejskich ”, w ramach konkursu organizowanego przez Opolski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego w Łosiowie.
5. W ramach konkursu grantowego „Kierunek FIO” przyznano 30 dotacji na łączną kwotę 140 000 zł.
6. Odbyło się szkolenie dla realizatorów projektów w ramach tegorocznego konkursu „Kierunek FIO”
7. 03.09 odbyło się Zebranie Zarządu stowarzyszenia.

PAŹDZIERNIK
1. Uczestniczono w spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym dotyczącym realizacji wskaźników LSR połączonego ze szkoleniem 
pn. „Ochrona danych osobowych w organizacjach i stowarzyszeniach, zakładach pracy- co się zmieniło po wejściu RODO? ”
2. Złożono do UMWO wniosek o płatność za okres od 14.07.2016  o 31.10.2018r.
3. W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego podpisana została umowa dotycząca realizacji projektu pod 
tytułem:„Dobre bo lokalne”  Projekt współpracy realizować będzie sześciu partnerów:Stowarzyszenie LGD „Dolina Stobrawy”, 
które jest koordynatorem projektu; Stowarzyszenie Kraina św. Anny; Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”; 
Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna”; Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów”; MAS Hranicko  z. s. z 
Czech.
4. Zorganizowano wizytę studyjną dla przedstawicieli LGD „Wrót Wielkopolskich”, którzy gościli wsi tematycznej Borkowice- 
Wioska Drewna oraz w Chudobie- Wiosce Dekarzy.
5. 08.10 odbyło się Zebranie Zarządu stowarzyszenia.

LISTOPAD

1. Zagłosowano na Panią Alicję Gawinek jako kandydatkę na członka Rady Pożytku publicznego Województwa opolskiego.
2. Uczestniczono w obradach Narady Techniczno-Gospodarczej Nadleśnictwa Kluczbork.
3.  Zorganizowano spotkanie informacyjne i szkolenie z pisania biznesplanu w ramach planowanych naborów 7 - 13/2018.
4. W dniach 12.11-30.11 przeprowadzono nabory7 - 13/2018 na realizację przedsięwzięć: Podejmowanie działalności 
gospodarczej; Rozwój rynków zbytu; Tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego; Wspieranie tworzenia krótkich 
łańcuchów dostaw; Wspieranie współpracy w zakresie usług turystycznych; Wspieranie współpracy w zakresie rozwijania 
rynków zbytu produktów i usług lokalnych; Tworzenie infrastruktury rekreacyjnej (w tym sportowej) i kulturowej dostosowanej 
do potrzeb społecznych.
5. Przedłożono do UMWO Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2019r.
6. Uczestniczono w dwudniowym warsztacie pn.: Jak przygotować  i przeprowadzić warsztat refleksyjny? ”
7. Ogłoszono nabory dotyczące realizacji przedsięwzięć: Podejmowanie działalności gospodarczej; Rozwój rynków zbytu; 
Tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego; Wspieranie tworzenia krótkich łańcuchów dostaw; Wspieranie 
współpracy w zakresie usług turystycznych ; Wspieranie współpracy w zakresie rozwijania rynków zbytu produktów i usług 
lokalnych;
8. 29.11. odbyło się Zebranie Zarządu stowarzyszenia.
9. 29 listopada odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia, podczas którego odbyły się wybory do Zarządu oraz Komisji 
Rewizyjnej

GRUDZIEŃ
1. Zorganizowano  szkolenie dla organizacji pozarządowych pt. „Przepisy RODO 
w organizacjach pozarządowych”.
2. Złożenie do UMWO ponownych uzupełnień do informacji monitorującej za okres I-VI 2017r.
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

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

100000

100

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

3. Referat kontroli D PROW rozpoczął czynności kontrolne pn. Prawidłowość realizacji przez Stow. LGD „Dolina Stobrawy” 
zobowiązań określonych w umowie o warunkach i sposobie realizacji strategii w ramach PROW w roku 2018.
4. 10.12 odbyło się Zebranie Zarządu stowarzyszenia.

5. Współorganizowano spotkanie dla organizacji pozarządowych dotyczące naborów w ramach programów FIO i PROO, które 
poprowadzone zostało przez przedstawiciela Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego.

Udział w ciałach opiniodawczo-doradczych
1. Komitet Monitorujący RPOWO
2. Grupa Robocza ds. KSOW przy UMWO
3. Rada Pożytku Publicznego przy UMWO

Realizowane projekty:
1. Konkurs Grantowy „Działaj Lokalnie „
2. Konkurs Grantowy na mikrodotacje „Kierunek FIO”
3. Opolski Jarmark Folkloru 
5. Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020
6. Konkurs na wkłady własne do projektu „Kierunek FIO” 
7. Projekt grantowy pn. ”Organizacja zajęć dla lokalnej społeczności”
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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 turystyka i krajoznawstwo

W ramach działalności odpłatnej 
Stowarzyszenie organizowało warsztaty dla 
grup studyjnych, które odwiedzały obszar 
Lokalnej Grupy Działania. W ramach 
działania organizowano warsztaty 
muzyczne, prezentacje wsi i działań 
stowarzyszenia. Oprócz tego organizowano 
gry terenowe (Questy) które przygotowano 
wcześniej. Takie działania mają ogromny 
wpływ na pobudzenie przedsiębiorczości 
społecznej. Jednocześnie stowarzyszenie 
stara się animować mieszkańców wsi aby 
włączyli się do pomocy przy organizacji 
obsługi grup by mogli osiągnąć profity 
materialne.

79.90.B 0,00 zł

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

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

Stowarzyszenie organizuje nabory wniosków dla 
poddziałania 19.2 "Wsparcie ba wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność." objętego 
PROW na lata 2014-2020. Ogłoszono lokalny 
konkurs grantowy w ramach Programu "Działaj 
Lokalnie X" a także przeprowadzono spotkania 
informacyjno-szkoleniowe. Zorganizowano 
wyjazd przedstawicieli wsi tematycznych Doliny 
Stobrawy. Ogłoszono nabór wniosków w ramach 
projektu "Kierunek FIO 2018" na realizację 
projektów przez grupy nieformalne oraz na 
rozwój młodych organizacji pozarządowych z 
województwa opolskiego.

58.14.Z 10 934,69 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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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) 718 619,55 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 705 844,72 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 12 552,10 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 22,73 zł

e) pozostałe przychody 200,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 80 513,56 zł

2.4. Z innych źródeł 59 774,83 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

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 10 934,69 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 567 396,47 zł

w 
tym:

258 006,47 zł

250 000,00 zł

59 390,00 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:

65 545,00 zł

14 968,56 zł

0,00 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 -170 019,98 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -195,39 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 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 10 934,69 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: 892 613,69 zł 10 934,69 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

875 864,70 zł 10 934,69 zł

12 747,49 zł 0,00 zł

0,00 zł

322,55 zł

113,26 zł

3 565,69 zł 0,00 zł

1 Wsparcie programu Działaj Lokalnie  - finansowanie grantów realizowanych przez organizacje i 
grupy nieformalne na terenie ODL

10 934,69 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 zł
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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)

5 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)

4,50 etatów

26 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

67 osób fizycznych

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

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

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego
59 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 273 003,97 zł

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

273 003,97 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)

112,96 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)  

41,66 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)  

3 648,63 zł

0 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  w 
okresie sprawozdawczym) 

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

53 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 3 osób

50 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

197 025,75 zł

197 025,75 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 75 978,22 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 273 003,97 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

500,00 zł

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

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

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

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

1 Opolski Jarmark Folkloru Promocja Obszaru Urząd Marszałkowski Województwa 
Opolskiego

12 000,00 zł

2 Rozwój kultury wśród 
mieszkańców Miasta i Gminy 
Kluczbork.

Rozwój kultury wśród 
mieszkańców Miasta i Gminy 
Kluczbork.

Gmina Kluczbork 5 000,00 zł

3 Przedsięwzięcia kulturalne 
mające na celu promocję 
powiatu kluczborskiego

Promocja powiatu 
kluczborskiego

Zarząd Powiatu w Kluczborku 3 750,00 zł

4 Działalności na rzecz 
organizacji pozarządowych 
oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3
ust. 3, w zakresie 
określonym w pkt 1–32a.

Rozwój społeczeństwa 
obywatelskiego

Zarząd Województwa Opolskiego 14 500,00 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

500,00 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

4 925,00 zł

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

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

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

X. Informacje uzupełniające

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

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

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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Tomasz Paluch Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

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

1 Program Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich

Rozwój społeczeństwa 
obywatelskiego

Narodowy Instytut Wolności 250 000,00 zł

2019-07-05
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