
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2019

• 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 2020-10-15

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

2009-06-26

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  Zarządu TAK

Irena Łużyńska członek Zarzadu TAK

Stanisława Lipska skarbnik, członek 
Zarzadu

NIE

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

Ałla Trofimenkowa-
Herrmann

Przewodnicząca Rady 
Fundacji

NIE

Anna Borcz członek Rady NIE

Ryszard Rogala członek Rady NIE

Anna Szymanek-Lange członek Rady NIE

Anna Szymanek członek Rady NIE

"ŁAGOWSKI DOM ARTYSTY"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem powołania Fundacji jest stworzenie unikalnego miejsca 
międzynarodowych spotkań artystów i dziennikarzy uprawiających 
różnorodne gatunki sztuki .ekspozycji. Celem nadrzędnym jest integracja 
polskich artystów plastyków, twórców  ludowych, fotografików i 
dziennikarzy tworzących w Polsce artystów zagranicznych oraz twórców 
wywodzących się z mniejszości narodowych.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Realizacja celów odbywa się poprzez organizowanie plenerów 
artystycznych, wystaw, szkoleń, warsztatów.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Fundacja Łagowski Dom Artysty zrealizowała zadania zawarte  w ofercie - w zaplanowanych terminach od 01.01.2019 roku do 
31.12.2019 roku.

Program Fundacji zawierał w ubiegłym szeroki wachlarz zadań: od spotkań artystycznych i wystaw do zajęć zorganizowanych 
grup twórców miejscowych i z poza Łagowa. To w założeniu aktywne twórcze spotkania profesjonalistów i amatorów z 
dziedziny sztuk plastycznych, liczny wystawy i cykl warsztatów artystycznych dla wszystkich grup wiekowych i społeczno – 
zawodowych z terenu Gminy Łagów i miejscowości ościennych regionu lubuskiego, otwartych na działania artystyczne.   
Fundacja współpracowała z Urzędem Marszałkowskim Lubuski, Starostwem Powiatowym, Urzędem Gminy Łagów oraz z 
stowarzyszeniami, formalnymi i nieformalnymi grupami w całym regionie lubuskim, przedstawicielami miejscowego biznesu 
oraz mieszkańców  zajmujących się sztuką (galerie prywatne, pracownie artystyczne).  
                                                                
W roku 2019 zrealizowane zostały zgodnie z planem działania tj.:

- jubileuszowy  „Niebo w Zieleni” XXV Międzynarodowy Plener Malarski im Jolanty Zdrzalik- Łagów’20”  Uczestnikami byli 
artyści z kraju i zagranicy. W tym roku Plener realizowano pod  hasłem  „Lubuskie zamki,
 pałace i jeziora na płótnie malowane”. Projekt był współfinansowany przez Urząd Gminy Łagów i Zarząd Województwa 
Lubuskiego. Tradycyjnie plener był połączony z warsztatami artystycznymi obejmującymi swoim zakresem miedzy innymi: prace 
twórczą artystów profesjonalistów i amatorów w zaplanowanych  terminach, regularne zajęcia z malarstwa, rękodzielnictwa, 
rysunku, malowania na szkle i płótnie. Tematyka warsztatów z zakresu sztuk plastycznych obejmowała  różne techniki 
plastyczne i dekoracyjne.  Prace powstałe 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 tego roku. Wszystkie działania prowadzone i nadzorowane były przez wykwalifikowanych 
instruktorów, artystów, posiadających długoletnie 
doświadczenia artystyczne i umiejętności praktyczne. Program zakładał objęcie bezpośrednimi działaniami warsztatowymi 
około 80 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: np. „ 
uczymy się razem: dorośli uczą dzieci, dzieci uczą dorosłych”.
   W trakcie realizacji pleneru malarskiego były organizowane warsztaty plastyczne dla wszystkich osób zainteresowanych : 
mieszkańców gminy oraz gości Łagowa. Na wernisażu po plenerze - wystawie uczestniczyły sami realizatorzy zadania, ich 
przyjaciele  i gości naszej miejscowości. Prace przygotowawcze  : transport dostarczający materiały były zabezpieczone  przez 
miejscowych przedsiębiorców  w ramach prac sponsorskich.        
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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

-Zorganizowano  spotkanie akwarelistów w Łagowie dla profesjonalistów, które odbyło się w październiku 2019r. na 
zakończenie spotkania odbył się wernisaż w Bramie Polskiej. Uczestniczyły w tym 16 twórców.
 -Zorganizowano :   2- wystawy poplenerowe: w Galerii „Magiel Łagowski” i Świetlicy Środowiskowej w Łagowie,

- Zorganizowano i przeprowadzono zajęcia pod tytułem „„Twórczy Łagów”, skierowane do  grypy mieszkańców Łagowa i okolic. 
Projekt był dofinansowany  poprzez Zarząd Starostwa Powiatowego w Świebodzinie.  Cel cyklu zajęć było  podtrzymywanie i 
upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej  
oraz pokazanie w formie plastycznej ciekawych zdarzeń z dziejów i kulturalnej historii dziejów  Łagowa oraz odezwanie na  co 
będzie miało bezpośredni wpływ na kreowanie potencjału kulturalnego mieszkańców regionu.
Projekt realizowano było w terminie od 01.05.  do 31.12.2019 roku.

-  Zrealizowano w kolejny raz warsztaty o charakterze ekologiczno-edukacyjnym i mieszkańcy Gminy Łagów  uczestniczyły w 
trzecim  projekcie  zorganizowanym w partnerstwie z Celowym Związkiem Gmin CZG-12. Nazwaliśmy ten projekt ”Przygoda z 
Przyrodą”. Działania podjęte zostały przez twórców łagowskich.  Uczestnicy tj. 12-osobowa grupa twórców w terminie od lutego 
do listopada br., na terenie Galerii „Magiel” realizowała cykl warsztatów recyklingowych ucząc się ponownego wykorzystania  
odpadów codziennego życia. Projekt powstał z inicjatywy  CZG-12. Celem konkursu „Reakcja 2019” jest zwrócenie uwagi ludzi 
na ochronne przyrody i środowiska w którym żyją.   
-  Zrealizowano po raz pierwszy  Bieg „Dobry jak Chrobry” w Szprotawie z Partnerem  Stowarzyszeniem Kulturalna Szprotawa to 
inicjatywa która powstała przed 6 laty w Szprotawie. Bieg ulicami miasta był podzielony na dwie kategorie tj. Bieg uliczny dla 
zawodowców oraz Marszobieg w którym biorą udział dzieci z przedszkoli, młodzież oraz wszyscy którzy chcą zdrowo i aktywnie 
spędzać czas. W bieżącym roku motywem przewodnim Biegu jest 15 lecie wstąpienie Polski do UE oraz 30 lat od wolnych 
Wyborów. Fundacja Łagowski Dom Artysty od 4 lat ściśle współpracuje zw Stowarzyszeniem Kulturalna Szprotawa i podczas 
jednego ze spotkań narodziła się idea wspólnej organizacji tego wydarzenia. Fundacja będzie jednocześnie promować 
twórczość artystyczną i rękodzieło.

- Zorganizowano i przeprowadzono projekt (założony pod nazwą Piknik Kulturalny 2016 roku) , który ma na celu pokazanie 
Łagowa  artystycznego i jako pepinierę sztuki i kultury od   pierwszych lat powojennych do dnia dzisiejszego. Wykonano 
pamiątkowe tablicy dla ważnych dla Łagowa twórców. Uczestniczyło 12 osób pośrednich około 80 osób bezpośrednich 
zainteresowanych tradycjami artystycznymi Łagowa.
Wykonano wystawy poplenerowy dorobku artystycznego który odwiedzili około 900 gości.
Wykonano  oraz 4 prezentacji - sztuk dekoracyjnych i artystycznych- zbiorowych wystaw prac łagowskich  rękodzielników  w 
galerii „Magiel Łagowski” i Świetlicy Środowiskowej w Łagowie.
Wykonano promocyjny działania i plakaty / zaproszenia na wystawy, które będą długo jeszcze przypominać o prezentacji prac 
artystycznych i dekoracyjnych oraz  stymulować do udziału w następnych projektach. 
-  Zrealizowano warsztaty o charakterze plastyczno-edukacyjnym z wyjazdami do Muzeum, galerii i parków lubuskich  dla 
mieszkańców Gminy Łagów   w celu  aktywizowania  ludności wiejskiej, zapełnienia wolnego czasu oraz inspiracji do tworzenia 
własnego biznesu np. w zakresie pamiątek artystycznych. Fundacja „Łagowski Dom Artysty”  organizując warsztaty wychodziła z 
założenia ze  ten projekt ma być ciekawym dla  uczestników i przyczyni się do uatrakcyjnienia walorów Łagowa oraz całego 
regionu pośrednio do rozwoju turystyki ponieważ Łagów - miejsce słynnych warsztatów artystycznych różnego rodzaju. 
Partnerami byli firma ASCO- pracownia artystyczna, Altanka Artystyczna w Łagowie. 
     • uczestniczyło 26 warsztatowców różnego wieku 
     •     uczestniczyło 4 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 przygotowana kompletną 
            dokumentacja
     • 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 i naturą jest ciekawym narzędziem edukacji dla uczestników w każdym wieku.
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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

900

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 kultura, sztuka, ochrona dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego

1. Organizacja całorocznych warsztatów i zajęć 
plastycznych dla osób zainteresowanych 
(dzieci, młodzież i osoby wieku emerytalnego) - 
twórców i rękodzielników. 
2. Organizacja tradycyjnego pleneru pod nazw. 
"Niebo w Zieleni" XXV Międzynarodowy
3. Oznakowanie wybranych miejsc w Łagowie 
związanych z ważnymi wydarzeniami  kultury i 
upamiętnienie 
imion twórców dla kulturalnego wizerunku 
Łagowa od pierwszych lat powojennych do dnia 
dzisiejszego (tablice pamiątkowe). 
Przedstawienie w dostępnej formie  nazwiska 
słynnych twórców, którzy realizowali sie 
artystycznie w Łagowie.

90.03.Z 2 142,20 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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2 142,20 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 59 476,79 zł

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 106 811,19 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 106 811,19 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 45 192,20 zł

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

43 476,79 zł

0,00 zł

16 000,00 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
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2.4. Z innych źródeł 0,00 zł

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

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 2 142,20 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 2 142,20 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: 29 740,19 zł 2 142,20 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

29 740,19 zł 2 142,20 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

1 środki otrzymane z 1% podatku dochodowego zostały przeznaczone na pokrycie wydatków na 
materiały i narzędzia.

2 142,20 zł

1 Zorganizowanie warsztatów o charakterze edukacyjnym dla mieszkańców Łagowa. 2 142,20 zł

0,00 zł

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

w 
tym:

0,00 zł

31 250,00 zł

9 250,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

4 692,20 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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5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 77 071,00 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

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)

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. 0,50 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)

0,00 etatów

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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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1 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

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

0 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 1 000,00 zł

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

1 000,00 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną przez 
organizację działalnością gospodarczą 

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

0,00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4) 

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 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)

0 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0,00 zł

0,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 1 000,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 1 000,00 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0,00 zł

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

0,00 zł

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

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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

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

1 Projekt TWÓRCZY ŁAGÓW" Zorganizowano i 
przeprowadzono zajęcia pod 
tytułem „„Twórczy Łagów”, 
skierowane do  grUpy 
mieszkańców Łagowa i okolic.   
Cel cyklu zajęć było  
podtrzymywanie i 
upowszechnianie tradycji 
narodowej, pielęgnowanie 
polskości oraz rozwój 
świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej  oraz 
pokazanie w formie plastycznej 
ciekawych zdarzeń z dziejów i 
kulturalnej historii dziejów  
Łagowa.

STAROSTWO POWIATOWE, GMINA 
ŁAGÓW

16 000,00 zł

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0,00 zł

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

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

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

X. Informacje uzupełniające

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

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

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

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

organizacji

Agnieszka Ciernioch, Irena Łużyńska, 
Stanisława Lipska 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

2020-10-15
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