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Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności
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• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (--–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2016-07-13

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     LUBUSKIE

Gmina ŁAGÓW

Powiat ŚWIEBODZIŃSKI

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

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

Agnieszka Ciernioch, Prezes TAK

Irena Łużyńska Członek Zarządu TAK

Stanisłąwa Lipska Członek Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Alla  Trofimenkova-
Herrmann

Przewodnicząca Rady TAK

Anna Borcz Członek Rady TAK

Ryszard Rogala Członek Rady TAK

Zbigniew Szumera Członek Rady TAK

Anna Szymanek-Lange Członek Rady TAK

"ŁAGOWSKI DOM ARTYSTY"

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

Druk: MPiPS 1



1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Fundacja Łagowski Dom Artysty zrealizowała zadania zawarte  w ofercie - w zaplanowanych terminach 
od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku. „Kulturalno –artystyczne tradycje Łagów – rok 2015” to w 
założeniu aktywne twórcze spotkania profesjonalistów i amatorów z dziedziny sztuk plastycznych i cykl 
warsztatów artystycznych dla wszystkich grup wiekowych i społeczne – zawodowych z terenu Gminy 
Łagów i miejscowości ościennych regionu lubuskiego, otwartych na działania artystyczne.   Fundacja 
współpracowała z Dziełem Promocji Urzędu Gminy Łagów oraz biblioteką gminną, przedszkolem, 
Zespołem Edukacyjnym Szkól, przedstawicielami miejscowego biznesu oraz miejscowych (galerie 
prywatne, pracownie artystyczne).                                                                  
W roku 2015 zrealizowane zostały zgodnie z planem działania tj.:
-  XXI Niebo w Zieleni Międzynarodowy Plener Malarski im Jolanty Zdrzalik w Łagowie  oraz V 
Sympozjum rzeźbiarskie dla profesjonalistów. Uczestnikami byli artyści z kraju i zagranicy.  Tradycyjnie 
plener był połączony z warsztatami artystycznymi obejmującymi swoim zakresem miedzy innymi: pracę 
twórczą artystów profesjonalistów i amatorów w zaplanowanych  terminach, regularne zajęcia z 
malarstwa, rękodzielnictwa, rysunku, malowania na szkle i płótnie, rzeźbienia (kamień, drewno), 
wykonywania elementów dekoracyjnych ze drewna i ceramiki. Tematyka warsztatów z zakresu sztuk 
plastycznych obejmowała  różne techniki plastyczne i dekoracyjne. Powstałe prace na spotkaniach 
prezentowano  na  wystawach w różnych terminach i punktach Łagowa (sale i w plenerze). 
Uczestnikami projektu byli twórcy-amatorzy i artyści plastycy oraz uczniowie szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a także dorośli łagowianie  i goście Łagowa, którzy  mieli 
możliwość rozwijania swoich zainteresowań i zdolności artystycznych. Dla uczestników warsztatów, 
mając na uwadze mieszkańców wsi  otwarty był dostęp do spotkań twórczych, wystaw oraz 
różnorodnych warsztatów organizowanych w Programie kulturalnych działań Fundacji w Łagowie w 
2015 roku. Wszystkie elementy zadania prowadzone i nadzorowane były przez wykwalifikowanych 
instruktorów, artystów, posiadających długoletnie doświadczenia artystyczne i umiejętności 
praktyczne. Program zakładał objęcie bezpośrednimi działaniami warsztatowymi około 40 osób i 
uwzględniał możliwość przyjęcia wszystkich chętnych z różnych grup wiekowych i społeczno – 
zawodowych. Uczestniczyło razem około 200 pośrednich i bezpośrednich warsztatowców –uczestników 
zajęć twórczych w Łagowie. Zgodnie z założeniami  uczestniczyło około 500 odbiorców pośrednich, to 
jest uczestników wystaw. Program zakładał działania interakcyjne, czyli wspólne działania i 
oddziaływania: „ dorośli uczą dzieci, dzieci uczą dorosłych”.   W trakcie realizacji pleneru malarskiego i 
warsztatów rzeźbiarzy  w których uczestniczyło 14 malarzy i 2 rzeźbiarzy , były organizowane warsztaty 
plastyczne dla wszystkich osób zainteresowanych : mieszkańców gminy oraz gości Łagowa. Na 
wernisażu po plenerze i wystawie rzeźb uczestniczyli realizatorzy zadania i turyści naszej miejscowości. 
Prace przygotowawcze  : transport dostarczający materiały  i maszyny rozładowania i ustawienia 
kamieni były zabezpieczone  przez miejscowych przedsiębiorców  w ramach prac sponsorskich.        
-  Zorganizowano 9 wystaw :                                                                                                                                         
          pięć - wystawy poplenerowe: w Galerii „Magiel Łagowski”, Sali PGNiG S.A. Zielonej Górze, Galerii 
„Pod Pocztową Trąbka” w Gorzowie Wlkp. oraz MOK Rzepin Galeria „RZArt” ,                                                 
   cztery- sztuk dekoracyjnych i artystycznych- zbiorowych wystaw prac łagowskich  rękodzielników w 
Świetlicy Środowiskowej w Łagowie. 
-  kwiecień –listopad 2015 roku  zrealizowano warsztaty o charakterze edukacyjnym dla mieszkańców 
Łagowa  co odpowiada celu - aktywizowanie ludności wiejskiej .   Fundacja „Łagowski Dom Artysty”  
organizując warsztaty wychodziła z założenia ze  ten projekt biedzie ciekawym zajęciem  dla 
uczestników i przyczyni się do uatrakcyjnienia walorów Łagowa oraz całego regionu pośrednio do 
rozwoju turystyki ponieważ Łagów - miejsce warsztatów jest na trasie szlaków turystycznych Lokalnej 
Grupy Działania Kraina Szlaków turystycznych.  Partnerami przy realizacji projektu byli : Referat 
Promocji Urzędu Gminy Łagów, firma ASCO- pracownia artystyczna, Altanka Artystyczna.
• uczestniczyło 80 warsztatowców różnego wieku 
•            przy realizacji operacji uczestniczyło 6 wolontariuszy
• przygotowano i wydrukowano plakat informujący o wystawie prac powstałych na warsztatach i 
przygotowano materiały katalogu powarsztatowego do druku,
• udokumentowano podjęte działania w formie foto filmowej i przygotowano do druku
• zaproponowano odbiorcom miejscowym i gościom gminy ciekawe formy obcowania z kulturą 
promocją malarstwa, rzeźby  i innych form prezentacji sztuk wizualnych, 
• pokazano że spotkanie ze sztuką jest ciekawym narzędziem edukacji dzieci i młodzieży.     

Wykonanie  zadania służyło  realizacji głównego celu  zadania - ukierunkowanie  miejscowego odbiorcy  
artystycznych imprez na odbiór kultury oraz rozwijanie talentów artystycznych, wśród przedstawicieli 
lokalnego społeczeństwa, co ma bezpośredni wpływ na kształtowanie właściwych postaw 
obywatelskich, budowanie silnego społeczeństwa i aktywnych wspólnot lokalnych. 
-  Inna działalność Fundacji Łagowski Dom Artysty:
•   uzupełnienie nowymi pracami rzeźbiarskimi  „Parku Rzeźb” w Łagowie
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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 faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

500

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

3.2. 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, z późn. zm.), zaczynając od 
najważniejszej wraz z odnoszącym się do nich przedmiotem 
działalności

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

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Środki otrzymane w ramach realizacji zadania publicznego zostały przeznaczone na pokrycie wydatków 
związanych z kosztami  zapewnienia materiałów i narzędzi dla realizacji zadania.. 
Przeznaczenie dotacji  Gminy w wysokości 4000 PLN oraz  w ramach współpracy z firma  PGNiG Oddział 
w Zielonej Górze - 4000 zł. oraz środki od 1% 817,70 umożliwiło realizację  w całości zaplanowanego 
projektu.
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 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego

Organizacja całorocznych 
warsztatów i zajęć 
plastycznych dla osób 
zainteresowanych rożnego 
wieku (młodzież i osoby 
weku emerytalnego) - 
twórców i rękodzielników. 
Organizacja tradycyjnego 
pleneru pod nazw.  "Niebo 
w Zieleni"XXI 
Międzynarodowy  Plener 
Malarski im. Jolanty 
Zdrzalik w Łagowie-2016" 
oraz  kolejny Sympozjum 
rzeźbiarskie. Organizacja 
wyjazdów i spotkań 
integracyjnych oraz do 
muzeum i wystaw. 
Organizacja wystaw 
dorobków twórczych na 
miejscu i wyjazdowe. 
Organizacja Szkoleń i innych 
form upowszechnienia 
sztuki  oraz doskonalenia 
zawodowego artystów, 
seminariów i konferencji 
otwartych dla 
upowszechnienia wiedzy o 
sztuce i komunikacji 
społecznej. Rozwój kultury i 
sztuki upowszechnienie i 
ochronę dóbr kultury i 
tradycji narodowej. Poprzez 
proponowanie odbiorcom 
miejscowym i gościom 
gminy ciekawej formy 
obcowania z kulturą, 
promocja sztuk wizualnych, 
pokazanie że sztuką jest 
ciekawym narzędziem 
edukacji młodzieży i dzieci. 
Ukierunkowanie 
miejscowego odbiorcy  
imprez artystycznych na 
odbiór kultury oraz 
otwierania i rozwoju 
talentów artystycznych, 
wśród przedstawicieli 
lokalnego środowiska, co 
ma wplyw na kształtowanie 
właściwych postaw 
obywatelskich, budowanie 
silnego społeczeństwa i 
aktywnych wspólnot 
społeczeństwa.Uczestnictw
o wolontariuszy w 
wszystkich działaniach 
fundacji.
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działalność na rzecz osób w wieku 
emerytalnym

w tym wieku mamy 
najwięcej uczestników 
naszych projektów i działań. 
Są to osoby doświadczone 
w sferze rękodzielniczej. 
Organizujemy dla nich 
zajęcia i wystawy  oraz 
wyjścia do muzeum i po 
możliwości wyjazdy 
integracyjne. Uczestniczą 
razem z młodzieżą w kołku  
plastycznym, chętnie 
udzielają porad i dzielą się 
swoimi doświadczeniami w 
hafcie, kroju i szyciu, 
dekorowaniu przedmiotów. 
Fundacja Łagowski Dom 
Artysty jest Organizacją 
Pożytku Publicznego i ma 
doświadczenia współpracy 
osób w rożnym wieku. Jest 
wypracowano plan stałych 
działań, które organizujemy 
co roku od 2008 roku, a są 
działania, którzy 
wprowadzamy razem z 
Partnerami na terenie 
gminy Łagów i staramy się 
ich upowszechnić. Tak na 
przykład cieszą się 
zainteresowaniem kółka nie 
tylko artystyczne. W 
ostatnich latach popularne 
są zajęcia przy PC i lekcji 
sztuk medialnych.

4.2. 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, zaczynając od najważniejszej wraz z odnoszącym 
się do nich przedmiotem działalności

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

Druk: MPiPS 5



III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 32,492.66 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 32,230.38 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 262.28 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 0.00 zł

4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o sposobie wydatkowania  tych 
środków

4.1. Przychody z 1% podatku 817.70 zł

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

4.3. 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 szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

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

e) Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

29,914.73 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1 warsztaty plastyczne i artystyczne całoroczne. 817.70 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. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej wg klasyfikacji PKD, 
należy podać informację na temat trzech głównych rodzajów 
działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od 
głównego przedmiotu działalności

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 32,230.38 zł

29,914.73 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 29,914.73 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym

2,577.93 zł

Druk: MPiPS 6
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

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 nieodpłatnej 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, z 
późn. zm.)

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

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(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

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. 0,5 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

0.0 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0.00 osób prawnych

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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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 
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

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

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

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0.00 zł

2. 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

3. 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

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

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

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Irena Łużyńska    Członek 
Zarządu   

Stanisława Lipska Skarbnik

27.06.2016

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2016-06-27

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