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• Formularz należy wypełnić w języku polskim, drukowanymi literami;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• We wszystkich pytaniach, w których istnieje możliwość wyboru odpowiedzi, należy zaznaczyć właściwe odpowiedzi znakiem X;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (-);

Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

"ŁAGOWSKI DOM ARTYSTY"

Kraj          POLSKA Województwo     LUBUSKIE Powiat ŚWIEBODZIŃSKI

Gmina ŁAGÓW Ulica LIPOWA Nr domu 1 Nr lokalu 

Miejscowość ŁAGÓW Kod pocztowy 66-220 Poczta ŁAGÓW Nr telefonu 514946614

Nr faksu 683412343 E-mail 
magiel.lagow@onet.pl

Strona www www.plener-lagow.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2012-10-24

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 08036378900000 6. Numer KRS 0000331305

Druk: MPiPS 1



7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego)

Agnieszka Ciernioch - Prezes 
Stanisława Lipska -      Skarbnik 
Irena Łużyńska -           Członek

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

Rada Fundacji
Alla Trofimenkova-Herrmann przewodnicząca 
Anna Borcz 
Anna Szymanek-Lange 
Ryszard Rogala 
Zbigniew Szumera

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Stworzenie unikalnego miejsca międzynarodowych spotkań 
artystów i dziennikarzy, uprawiających różnorodne gatunki sztuki. 
Fundacja stawia sobie za cel nadrzędny integrację polskich 
artystów plastyków, fotografików, filmowców i dziennikarzy oraz 
tworzących w Polsce artystów zagranicznych oraz wywodzących 
się z mniejszości narodowych. Inne cele Fundacji to:
- Działania na rzecz społeczeństwa obywatelskiego przez 
upowszechnianie i rozwój komunikacji społecznej, rzetelnego 
przekazywania informacji oraz swobodnego wypowiadania opinii za 
pośrednictwem wszystkich środków komunikacji społecznej;
- Działalność kulturalna , edukacyjna, socjalna i sportowo-
turystyczna na rzecz mieszkańców, turystów i artystów 
odwiedzających Ziemię Lubuską;
- Działania na rzecz podnoszenia wysokich kwalifikacji zawodowych 
artystów i twórców       w innych dziedzinach;
- Ochrona godności i etyki zawodowej artystów i dziennikarzy;
- Inicjowanie i opiniowanie aktów prawnych wiążących się z pracą 
artystyczną, dziennikarską;
- Reprezentowanie oraz ochrona twórczych i zawodowych, 
materialnych i społecznych potrzeb artystów i dziennikarzy.
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10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

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

- utworzenie w Łagowie stałej placówki kultury pod nazwą Łagowski 
Dom Artysty,
- organizację plenerów artystycznych, wystaw i szkoleń i innych 
form upowszechniania sztuki oraz doskonalenia zawodowego 
artystów, seminariów                   i konferencji otwartych dla 
upowszechniania wiedzy o sztuce i komunikacji społecznej.
- promowanie Ziemi Lubuskiej na szczeblu krajowym i 
międzynarodowym,
- działalność na rzecz rozwoju kulturalnego mniejszości 
narodowych,
- działania na rzecz integracji i upowszechniania sztuki osób 
niepełnosprawnych,
- działalność wspomagającą rozwój gospodarczy regionu, w tym 
rozwój
przedsiębiorczości,
- działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnych,
- działania na rzecz krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i 
młodzieży,
- rozwój kultury i sztuki, upowszechnianie i ochronę dóbr kultury i 
tradycji narodowej,
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
- działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz 
przeciwdziałania
patologiom społecznym,
- upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz 
swobód obywatelskich,
a także działania wspomagające rozwój demokracji,
- działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania 
kontaktów i współpracy
między społeczeństwami,
 działalność wydawniczą i badawczą,
- współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i 
organizacjami pozarządowymi
- w zakresie realizacji celów statutowych,
- podejmowanie wspólnych inicjatyw z władzami, stowarzyszeniami, 
instytucjami naukowymi, kulturalnymi, technicznymi, 
ekonomicznymi itp. na zasadach partnerstwa,
- partnerskie kontakty z organizacjami zrzeszającymi artystów i 
dziennikarzy w kraju                      i za granicą, inicjowanie i 
popieranie wymiany międzynarodowej w zakresie zawodowym, 
kulturalnym, społecznym i wypoczynkowym,
- promocja działalności Fundacji w Internecie.

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)

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego
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1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

Od lat integrujemy polskich artystów (w tym m.in.: malarzy, rzeźbiarzy, twórców 
ludowych, fotografików , dziennikarzy) oraz zagranicznych artystów i twórców 
wywodzących się z mniejszości narodowych. Udaje nam się to dzięki corocznym 
plenerom malarskim  oraz działalności wystawienniczej. Organizujemy działania 
kulturalne, edukacyjne, socjalne i sportowo-turystyczne na rzecz mieszkańców , 
turystów i artystów odwiedzających Ziemię Lubuska. 
W związku z tym ze w Gminie Łagów nie ma instytucji  kultury, Fundacja 
„Łagowski Dom Artysty” przejęła rolę animatora kultury i sztuki w gminie. Plan 
działań na 2012 rok  zawierał różne rodzaje działalności kulturalno-artystycznej. 
Fundacja wraz z wolontariuszami zrealizowała szereg działań dla różnych grup 
społecznych środowiska: dzieci i młodzieży, kobiet objętych bezrobociem, 
niepełnosprawnych, emerytów i rencistów.   Między innymi :
• Realizacja projektu „Młodzi odkrywcy regionalnego rękodzieła i rzemiosła 
artystycznego” Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności projektu „Równać 
Szanse-
-2010” konkurs grantowy w Łagowie (styczeń –czerwiec 2011 roku.
• Warsztaty malarstwa i rysunku – Świetlica środowiskowa ( kwiecień-mai, 
październik-grudzień 2011 roku),
• Zajęcia plastyczne – młodzież i dorośli,- Galeria „Magiel” i Świetlica 
środowiskowa (maj-sierpień ,  październik -grudzień 2012roku)
• Regularne spotkania twórcze miejscowych twórców – Galeria „Magiel”  i 
świetlica . Stworzenie unikalnego miejsca spotkań międzynarodowych i 
środowiskowych (całoroczne),
• Organizacja spotkań z twórcami z partnerskich miast Buckow i Lindow 
(Niemcy)
• Udział w Jarmarku Joannitów i Dożynkach łagowskich oraz cyklicznych akcjach 
„Wiosna , Lato, Jesień, Zima w Łagowie”,
• 16. Plener malarski w Łagowie oraz wystawa poplenerowa (czerwiec) oraz 
organizacja wystawy poplenerowej i udokumentowanie   wydrukowanie katalogu 
(ISBN).  
• 17. Międzynarodowy plener malarski   (październik ) oraz organizacja wystawy 
poplenerowej i udokumentowanie wydrukowanie katalogu (ISBN).  
• Międzynarodowe Łagowskie  warsztaty artystyczne w trakcie pleneru „Niebo   
w zieleni – 2011” i wystawa prac (październik-listopad 2011 roku) ,
• Wykonanie programu 1 edycji Projektu „Łagowskie tradycje kulturalno- 
artystyczne”  wspieranego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej FIO 
(czerwiec- grudzień 2011 roku)
• Organizacja Regionalnego Konkursu prac artystycznych i rękodzielniczych mini 
form artystycznych w Świetlicy Środowiskowej w grudniu i styczniu w Łagowie 
2012 roku.
• Wystawy grupy rękodzielników i artystów przy „Jarmarku grudniowym ” 
grudzień-styczeń).
• 1. Konkurs MINI form artystycznych.
• Wydanie drukowanych materiałów: plakaty, katalogi, ulotki, dyplomy. 
W roku 2012 realizowana będzie druga edycja programu „Łagowskie tradycje 
kulturalno- artystyczne” wspieranego przez Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej PO FIO. Miejscem naszej działalności jest Galeria „Magiel”. 
Pracujemy nad tym, by stał się on dobrą artystyczną  bazą z prawdziwego 
zdarzenia. Współpracujemy z samorządem terytorialnym pomagając w oprawie 
artystycznej łagowskich imprez w Amfiteatrze i na Podzamczu oraz na wsiach na 
terenie gminy (Dożynki, Jarmark Joannitów, itp.). W podstawową działalność 
fundacji zaangażowanych jest trzech członków jako organizatorzy,  dziewięciu 
wolontariuszy oraz sześciu artystów profesjonalistów . W przedsięwzięciach 
zrealizowanych przez Fundację wzięło udział około 900 uczestników z różnych 
grup wiekowych i społecznych.

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)

900

0

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)

- Plener malarski wraz z warsztatami organizowany dla 
uczestników nieodpłatnie.
- Wystawy, kulturalno- artystyczne oraz wyjazdy edukacyjne 
odbyły się nieodpłatnie.
- Oprawa artystyczna imprez zorganizowanych przez Samorząd 
Gminy oraz inne instytucje działające w gminie - wykonanie 
nieodpłatne.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

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

gmina

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 90,03,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) Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

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

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) 34,303.00 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 0.00 zł

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

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 36,813.00 zł

0.00 zł

32,813.00 zł

4,000.00 zł

0.00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

8. Z innych źródeł 11,000.00 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 0.00 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: 114,812.23 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:

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

110,923.40 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

3,888.83 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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14.0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

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

0.00 osób prawnych

organizacja pozyskała 0 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)

7.00 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

7.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 0.00 osób

9.00 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

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

7.00 osób

2.00 osób

e) inne osoby 0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 14,932.00 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 14,932.00 zł

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

0.00 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0.00 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

145.83 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

379.10 zł

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

815.16 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

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)

Lp Nazwa zadania Kwota

1 „XVI  Plener  Malarski „Niebo w Zieleni” w Łagowie”  Umowa nr 4 z dnia 11.04.2011 
-  Gminą Łagów i Fundacją

4,000.00 zł

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa zadania Kwota

1 „Opracowanie i wydanie katalogu z  XVII Międzynarodowych Warsztatów  Pleneru 
Malarskiego „NIEBO W ZIELENI” w Łagowie”                                                               
Umowa NRDR.II.6157.2011 z dnia 24.XI.2011r.-  Województwo Lubuskie i Fundac

7,998.00 zł

2 „Łagowskie tradycji kulturalno – artystyczne”  Umowa nr 466/II/11 z dnia 22.08.2011 
– Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i Fundacją - pierwsza edycja

13,815.00 zł

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli
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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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