
Sygnatura sprawozdania (wypetnia MPiPS) 

Ministerstwo Pracy 

i Polityki Spotecznej 

Roczne sprawozdanie merytoryczne 
organizacji pozytku publiczr 

z dziatalnosci 
lego 

Ministerstwo Pracy 

i Polityki Spotecznej 
za rok 2011 

z dziatalnosci 
lego 

Ministerstwo Pracy 

i Polityki Spotecznej 

z dziatalnosci 
lego 

S Formularz nalezy wypetnic w jezyku polskim, drukowanymi literami; 
S Sprawozdawca wypetnia tylko przeznaczone dla niego biate pola; 
S We wszystkich pytaniach, w ktorych istnieje mozliwosc wyboru odpowiedzi, nalezy zaznaczyc wtasciwe odpowiedzi znakiem 

X; 
/ We wszystkich polach, w ktorych nie bedq wpisane odpowiednie informacje, nalezy wstawic pojedynczy znak myslnika (-); 

Miejsce na notatki MPiPS Data wptyni^cia sprawozdania 
(wypefnia MPiPS) 

I.Dane organizacji pozytku publicznego 

1. Nazwa organizacji TOWARZYSTWO PRZYJACIOt RZEKI tEBY 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe 

Kraj POLSKA Wojewbdztwo POMORSKIE Powiat L E B O R K 

Gmina L ^ B O R K Ulica SIENKIEWICZA Nr domu 14 Nrlokalu 14 

Miejscowo$£ L^BORK Kod pocztowy 84-300 Poczta L ^ B O R K Nr telefonu 669 183 166 

Nr faxu E-mail TOWARZYSTWO@DOLINALEBY.EU Strona W W W W W W . R Z E K A L E B A . P L 

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sadowym 2002-04-16 

4. Data uzyskania statusu organizacji 
pozytku publicznego 2008-04-25 

5. Numer REGON 770955932 6. Numer KRS 0000107263 
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7. Sktad organu zarzadzajacego organizacji 
(Nalezy wpisac imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
petnionej przez poszczegdlnych czfonkdw organu 
zarzadza\acego) 

MARCIN KOSTUCH - PREZES 

7. Sktad organu zarzadzajacego organizacji 
(Nalezy wpisac imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
petnionej przez poszczegdlnych czfonkdw organu 
zarzadza\acego) 

ANDRZEJ ADAMIAK - WICEPREZES 
HENRYK SZOSTAK - WICEPREZES 

7. Sktad organu zarzadzajacego organizacji 
(Nalezy wpisac imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
petnionej przez poszczegdlnych czfonkdw organu 
zarzadza\acego) PAWEt PIWKA - SKARBNIK 

7. Sktad organu zarzadzajacego organizacji 
(Nalezy wpisac imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
petnionej przez poszczegdlnych czfonkdw organu 
zarzadza\acego) 

KACPER KWIEK - SEKRETARZ 

8. Skted organu kontroli lub nadzoru 
organizacji 
(Nalezy wpisac imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
peinionej przez poszczegdlnych czlonkdw organu kontroli 
lub nadzoru) 

EUGENIUSZ C H E R E K - PRZEWODNICZACY KOMISJI 
REWIZYJNEJ 

8. Skted organu kontroli lub nadzoru 
organizacji 
(Nalezy wpisac imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
peinionej przez poszczegdlnych czlonkdw organu kontroli 
lub nadzoru) 

PIOTR FRASUNKIEWICZ - CZtONEK KOMISJI REWIZYJNEJ 
8. Skted organu kontroli lub nadzoru 
organizacji 
(Nalezy wpisac imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
peinionej przez poszczegdlnych czlonkdw organu kontroli 
lub nadzoru) 

STAN I SLAW FIETKIEWICZ - CZtONEK KOMISJI REWIZYJNEJ 

8. Skted organu kontroli lub nadzoru 
organizacji 
(Nalezy wpisac imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
peinionej przez poszczegdlnych czlonkdw organu kontroli 
lub nadzoru) 

9. Cele statutowe organizacji 

(Nalezy opisad cele na podstawie statutu organizacji) 

Celem Towarzystwa jest: 
1. Inicjowanie i wspieranie wszelkich dziateri zmierzajacych do ochrony i odnowy srodowiska 
naturalnego pradoliny rzeki teby ze szczeg6lnym uwzglednieniem przedsiewzied majacych na 
celu 
poprawe stanu czystosci wod teby i jej dorzecza 
2. Przywracanie ekologicznej droznosci rzeki teby i jej doptywow. 
3. Utrzymanie i podniesienie walorbw przyrodniczo-krajobrazowych i turystyczno-rekreacyjnych 
obszaru, ktorego os stanowi bieg rzeki teby. 
4. Oddziatywame w kierunku wdrozenia na lokalnych szczeblach gmin nadtebskich 
nowoczesnych 
programdw ekorozwoju zgodnych z wytycznymi i zaleceniami dokumentu Agenda 21 przyjetego 
na 
Posiedzeniu Plenamym Konferencji Narodow Zjednoczonych "Srodowisko i Rozw6j" w Rio de 
Janeiro 
- 1 4 czerwca 1992 r. 
5. Zachowanie i restytucja ginacych gatunkow fiory i fauny w ramach ochrony roznorodnosci 
biologicznej pradoliny. 
6. Popieranie i organizowanie czynnego wypoczynku i rekreacji w oparciu o naturalne unikatowe 
warunki terenowe. 
7. Stworzenie systemu monitoringu umozliwiaja.cego sygnalizacje zagrozeri mogacych 
spowodowac 
zanieczyszczenie w6d i destrukcyjnie oddziatywac na obszar zlewni rzeki teby. 

10. Spos6b realizacji celbw statutowych 
organizacji 

(Nalezy opisad spos6b realizacji celbw statutowych 
organizacji na podstawie statutu organizacji) 

Towarzystwo realizuje swoje cele przez: 
1. Popularyzowanie idei Towarzystwa oraz ich reprezentowanie wobec wtedz i instytucji. 
2. Nawiazywanie i rozwijanie wspdtpracy ze stowarzyszeniami, zwiazkami, organizacjami 
wedkarskimi, rybackimi, towieckimi, ekologicznymi oraz osrodkami naukowymi w kraju i za 
granica.. 
3. Inwentaryzowanie i monitoring g*6wnych zagrozen w zakresie zanieczyszczeri rolniczych i 
przemystowych degraduja.cych §rodowisko pradoliny rzeki teby. 
4. Tworzenie lobby lokalnego na rzecz ekorozwoju gmin nadtebskich, integrujacego dziatenia 
spoteczne, gospodarcze i polityczne. 
5. Ochrone w6d rzeki teby i jej doplywbw przed ktesownictwem we wsp6tpracy z policja., Straza. 
Graniczna., Panstwowa. Straza. Rybacka., Spoteczna. Straza. Rybacka. i innymi odpowiednimi 
stuzbami. 
6. Zwalczanie zrOdel zanieczyszczert. 
7. Przeprowadzanie prac renaturyzacyjnych oraz inicjowanie budowy przep»awek 
umozliwiajacych 
migracje ryb i innych organizmbw wodnych. 
8 Zarybianie dorzecza teby gatunkami ryb cennymi dla jego ekosystemu. 
9. Pozyskiwanie srodkdw z krajowych i miedzynarodowych funduszOw, fundacji i programOw 
pomocowych. 
10. Popieranie dziatalnosci wydawniczej upowszechniaja.cej wiedze o tebie i jej dorzeczu, a 
takze 
wiedze o tematyce ekologicznej, wedkarskiej i turystycznej. 
11. Organizowanie odczytow, szkoleh, turystyki wodnej i zawodow wedkarskich dla cztonkow 
Towarzystwa i ich rodzin. 
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11. Najwazniejsze sfery dziatelnosci pozytku publicznego 

(Nalezy wskazac nie wiecej nit trzy najwazniejsze, pod wzgledem 
wielkoSci wydatkowanych Srodkdw, sfery dziatalnos'ci pozytku 
publicznego, o ktdrych mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o dziatalnos'ci pozytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 
2010 r. Nr234, poz. 1536), zaczynajac od najwazniejszej) 

1. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego 
2. Szeroko rozumiana dziatelnosd proekologiczna 
3. Ochrona zwierza^t 

ll.Charakterystyka dziatalnosci organizacji pozytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

L O p i s dziatalnosci pozytku publicznego 

1. Opis gtewnych 
dziateh podjetych 
przez organizacja 

1. Organizacja corocznych zawodbw w wedkarstwie muchowym „Troc Leby 2011" 
2. Zorganizowanie we wspotpracy ze Stowihskim Parkiem Narodowym innowacyjnego zabiegu 
przyzyciowego tarte troci wedrownej w celu pozyskania materialu zarybieniowego oraz 
dofinansowanie tego przedsiewzi^cia. 
3. Uczestnictwo czlonk6w Towarzystwa w corocznej „Akcji Trod", majacej na celu zwalczanie 
Wusownictwa. 
4. Staly monitoring zanieczyszczeh w6d rzeki Leby i jej doptywbw. 
5. Wsp6*praca z Polskim Zwiazkiem Wedkarskim w zakresie dziateh ochronnych rzeki Leby i jej 
doptyw6w. 
6. Prowadzenie i umieszczenie aktualnych informacji z zakresu dziateh Towarzystwa na stronie 
internetowei www.rzekaleba.Dl 
7. Dofinansowanie dziateh Spotecznej Strazy Rybackiej zwiazanych ze zorganizowaniem nad 
rzeka. Okalica. catedobowego posterunku ochronnego tarlisk troci i tososia. 

2.Zasieg terytorialny prowadzonej przez 
organizacje dziatelnosci pozytku 
publicznego 
(Nalezy wskazad np. „gmina", „powiat", „wojewddztwo", 
„caty kraj", „zagranica") 

CALY KRAJ 

2. Informacja dotyczaca prowadzonych przez organizacje pozytku publicznego placowek w okresie 
sprawozdawczym 
1.Organizacja prowadzite plac6wki zapewniaja.ce calodobowa. opieke osobom 
niepelnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podesztym wieku, centra 
integracji spotecznej, domy pomocy spotecznej, plac6wki opiekuhczo-
wychowawcze okreslone w przepisach o pomocy spotecznej, szkoty i placbwki 
publiczne okreslone w przepisach o systemie oswiaty lub niepubliczne zaktedy 
opieki zdrowotnej 

tak 

% nie 

2.Informacja na temat lokalizacji i aktywnosci placbwek, o ktbrych mowa w pkt 1 

Lp Nazwa placowki Miejscowosc/ci, w kt6rej/ych 
placowka prowadzi dziatenia 

Liczba odbiorcbw dziateh 
placbwki w okresie 
sprawozdawczym 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 
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3. Informacja dotyczaca liczby odbiorcow dziateri organizacji pozytku publicznego w okresie 
sprawozdawczym 

Liczba odbiorc6w dziateh organizacji 

(Nalety oszacowad liczbe odbiorcow dziatah organizacji w o) 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby pra\ 

Osoby 
fizyczne 

7000 Liczba odbiorc6w dziateh organizacji 

(Nalety oszacowad liczbe odbiorcow dziatah organizacji w o) 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby pra\ 

<resie ^„ . ,, 
me) 0 s o t ) y 

prawne 
0 

4. Informacja dotyczaca dziatalnosci nieodptatnej pozytku publicznego organizacji w okresie 
sprawozdawczym 

I.Opis przedmiotu nieodptetnej dziatelnosci 
pozytku publicznego 
(Nalezy podad informacje na temat rodzaju dziatalnoSci 
nieodptatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz 
ze wskazaniem kodu/6w odpowiadajqcego/ych 
tej dziatalnosci. Jesli organizacja prowadzi wiecej niz 3 
rodzaje dziatalnosci nieodptatnej, nalezy podad infomiacje 
na temat trzech gtdwnych rodzajdw dziatalnosci (podanie 
maksymalnie 3 koddw), zaczynajac od gtownego 
przedmiotu dziatalnosci) 

Popularyzowanie idei Towarzystwa oraz ich reprezentowanie wobec wtadz i instytucji. 
Nawiazywanie i rozwijanie wspotpracy ze stowarzyszeniami. zwiazkami. organizacjami 

wedkarskimi. rybackimi, towieckimi, ekologicznymi oraz osrodkami naukowymi w kraju i za 
granica.. 
Inwentaryzowanie i monitoring gtownych zagrozen w zakresie zanieczyszczeri rolniczych i 

przemystowych degradujacych srodowisko pradoliny rzeki teby. 
Tworzeme lobby lokalnego na rzecz ekorozwoju gmin nadtebskich, integrujacego dziatania 

spoteczne, gospodarcze i polityczne. 
Ochrone w6d rzeki teby i jej doptywbw przed ktusownictwem we wspotpracy z policja., Straza. 

Graniczna., Panstwowa. Straza. Rybacka., Spoteczna. Straza. Rybacka. i innymi odpowiednimi 
stuzbami. 
Zwalczanie zrddet zanieczyszczeh. 
Przeprowadzanie prac renaturyzacyjnych oraz inicjowanie budowy przeptawek 

umozliwiaja.cych 
migracje ryb i innych organizmbw wodnych. 
Zarybianie dorzecza teby gatunkami ryb cennymi dla jego ekosystemu. 
Pozyskiwanie srodkOw z krajowych i miedzynarodowych funduszbw, fundacji i programOw 

pomocowych. 
Popieranie dziatalnosci wydawniczej upowszechniaja.cej wiedze o tebie i jej dorzeczu, a takze 

wiedze o tematyce ekologicznej, wedkarskiej i turystycznej. 
Organizowanie odczytow, szkoleh, turystyki wodnej i zawodow wedkarskich dla cztonkow 

Towarzystwa i ich rodzin. 

I.Opis przedmiotu nieodptetnej dziatelnosci 
pozytku publicznego 
(Nalezy podad informacje na temat rodzaju dziatalnoSci 
nieodptatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz 
ze wskazaniem kodu/6w odpowiadajqcego/ych 
tej dziatalnosci. Jesli organizacja prowadzi wiecej niz 3 
rodzaje dziatalnosci nieodptatnej, nalezy podad infomiacje 
na temat trzech gtdwnych rodzajdw dziatalnosci (podanie 
maksymalnie 3 koddw), zaczynajac od gtownego 
przedmiotu dziatalnosci) 

Kod PKD: 

I.Opis przedmiotu nieodptetnej dziatelnosci 
pozytku publicznego 
(Nalezy podad informacje na temat rodzaju dziatalnoSci 
nieodptatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz 
ze wskazaniem kodu/6w odpowiadajqcego/ych 
tej dziatalnosci. Jesli organizacja prowadzi wiecej niz 3 
rodzaje dziatalnosci nieodptatnej, nalezy podad infomiacje 
na temat trzech gtdwnych rodzajdw dziatalnosci (podanie 
maksymalnie 3 koddw), zaczynajac od gtownego 
przedmiotu dziatalnosci) 

Kod PKD: 

I.Opis przedmiotu nieodptetnej dziatelnosci 
pozytku publicznego 
(Nalezy podad informacje na temat rodzaju dziatalnoSci 
nieodptatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz 
ze wskazaniem kodu/6w odpowiadajqcego/ych 
tej dziatalnosci. Jesli organizacja prowadzi wiecej niz 3 
rodzaje dziatalnosci nieodptatnej, nalezy podad infomiacje 
na temat trzech gtdwnych rodzajdw dziatalnosci (podanie 
maksymalnie 3 koddw), zaczynajac od gtownego 
przedmiotu dziatalnosci) 

Kod PKD: 

2.Zasieg terytorialny prowadzonej przez 
organizacje nieodptatnej dziatelnosci pozytku 
publicznego 

(Nalezy wskazac np. „gmina", „powiat", „wojewddztwo", 
„caty kraj", „zagranica") 

C A t Y K R A J 

5. Informacja dotyczaca dziatalnosci odptatnej pozytku publicznego i dziatalnosci gospodarczej organizacji 
pozytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

1 .Organizacja prowadzite dziatelnosd odptetna. pozytku publicznego 

tak 

# nie 

2. Opis przedmiotu dziatelnosci odptetnej 
pozytku publicznego 

(Nalezy podad informacje na temat rodzaju dziatalnosci 
odptatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/dw odpowiadajacego/ych tej 
dziatalnosci. Jesli organizacja prowadzi wiecej niz 3 
rodzaje dziatalnosci odptatnej, nalezy podad informacje na 
temat trzech gtdwnych rodzajdw dziatalnoSci (podanie 
maksymalnie 3 koddw), zaczynajac od gtownego 
przedmiotu dziatalnosci) 

2. Opis przedmiotu dziatelnosci odptetnej 
pozytku publicznego 

(Nalezy podad informacje na temat rodzaju dziatalnosci 
odptatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/dw odpowiadajacego/ych tej 
dziatalnosci. Jesli organizacja prowadzi wiecej niz 3 
rodzaje dziatalnosci odptatnej, nalezy podad informacje na 
temat trzech gtdwnych rodzajdw dziatalnoSci (podanie 
maksymalnie 3 koddw), zaczynajac od gtownego 
przedmiotu dziatalnosci) Kod PKD: 

2. Opis przedmiotu dziatelnosci odptetnej 
pozytku publicznego 

(Nalezy podad informacje na temat rodzaju dziatalnosci 
odptatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/dw odpowiadajacego/ych tej 
dziatalnosci. Jesli organizacja prowadzi wiecej niz 3 
rodzaje dziatalnosci odptatnej, nalezy podad informacje na 
temat trzech gtdwnych rodzajdw dziatalnoSci (podanie 
maksymalnie 3 koddw), zaczynajac od gtownego 
przedmiotu dziatalnosci) 

Kod PKD: 

2. Opis przedmiotu dziatelnosci odptetnej 
pozytku publicznego 

(Nalezy podad informacje na temat rodzaju dziatalnosci 
odptatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/dw odpowiadajacego/ych tej 
dziatalnosci. Jesli organizacja prowadzi wiecej niz 3 
rodzaje dziatalnosci odptatnej, nalezy podad informacje na 
temat trzech gtdwnych rodzajdw dziatalnoSci (podanie 
maksymalnie 3 koddw), zaczynajac od gtownego 
przedmiotu dziatalnosci) 

Kod PKD: 
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3. Zasi^g terytorialny prowadzonej przez 
organizacje odptatnej dziatalnosci pozytku 
publicznego 

(Nalezy wskazad np. „gmina", „powiat'\
„caty kraj", „zagranica") 

4.0rganizacja prowadzite dziatelnosc gospodarcza. 
tak 

% nie 

5.0pis przedmiotu dziatelnosci gospodarczej 

(Nalezy podad informacje na temat rodzaju dziatalnosci 
gospodarczej prowadzonej przez organizacje w okresie 
sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem kodu/dw 

odpowiadajqcego/ych tej dziatalnoSci. JeSli 
organizacja prowadzi wiecej niz 3 rodzaje dziatalnoSci 
gospodarczej wg klasyfikacji PKD, nalezy podad informacje 
na temat trzech gtdwnych rodzajdw dziatalnoSci (podanie 
maksymalnie 3 koddw), zaczynajac od gtownego 
przedmiotu dziatalnosci) 

Kod PKD 

Kod PKD 

Kod PKD 

6.Zasieg terytorialny prowadzonej przez 
organizacje dziatelnosci gospodarczej 

(Nalezy wskazad np. „gmina", „powiat", „wojewddztwo", 
„caty kraj", „zagranica") 

Ill.Przychody i koszty organizacji pozytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

1. Informacja o przychodach organizacji 

1. taczna kwota przychodbw organizacji ogotem (zgodnie z rachunkiem wynik6w / zyskbw i 
strat) 13849,86 zt 

2. Informacja o zrbdtach przychodbw organizacji 

LPrzychody z dziatelnosci nieodptatnej pozytku publicznego 0,00 zt 

2. Przychody z dziatelnosci odptatnej pozytku publicznego 0,00 zt 

3. Przychody z dziatalnosci gospodarczej 0,00 zt 

4. Przychody z dziatalnosci finansowej 0,00 zt 

5. Przychody z 1 % podatku dochodowego od osbb fizycznych 13344,90 zt 
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6. Ze zrbdet publicznych ogotem: 
0,00 zt 

a) ze srodkow europejskich w rozumieniu przepis6w o fmansach publicznych 0,00 zt 

w b) ze srodkow budzetu partstwa 
f v m " 0,00 zt 
ly111. 

c) ze srodkow budzetu jednostek samorzadu terytorialnego 0,00 zt 

d) z dotacji z funduszy celowych 0,00 zt 

7. Ze zrbdet prywatnych ogotem: 500,00 zt 

a) ze sktadek cztonkowskich 250,00 zt 

b) z darowizn od osbb fizycznych 100,00 zt 

c) z darowizn od osbb prawnych 150,00 zt 

d) z ofiarnosci publicznej (zbibrek publicznych, kwest) 0,00 zt 

^ m e) ze spadkbw, zapisbw 0,00 zt 
f) z wptywbw z majateu (w szczegblnosci sprzedaz lub wynajem sktadnikbw 
majgtkowych) 0,00 zt 

g) z nawia^zek sadowych 0,00 zt 

h) ze swiadczeh pienieznych 0,00 zt 

8. Z innych zrbdet 4,96 zt 
2. Wynik dziatalnosci odptatnej pozytku publicznego lub dziatalnosci gospodarczej organizacji pozytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym 

1.Wynik dziatalnosci odptatnej pozytku publicznego 0,00 zt 

2. Wynik dziatalnosci gospodarczej 0,00 zt 

w tym: wysokosc srodkow przeznaczona na dziatalnosc statutowa. 0,00 zt 

3. Informacje o sposobie wydatkowania srodkow pochodzacych z 1% podatku dochodowego od osob 
fizycznych 

1.Wysokosc kwoty pochodzacej z 1 % podatku dochodowego od osob fizycznych niewydatkowanej 
w poprzednich okresach sprawozdawczych 

35952,24 zt 

2.Wysokosc kwoty pochodzacej z 1 % podatku dochodowego od os6b fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogotem 9062,41 zt 

3.Dziatania, na kt6re wydatkowano srodki pochodzace z 1 % podatku dochodowego od osbb fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczegblnosci okreslone w pkt 11.1.1) oraz kwoty przeznaczone na te dziatania 

1 
Dofinansowanie ochrony rzeki Leby, zwalczanie ktusownictwa, udziat w „akcji trob 2011", 
organizacja tarta przyzyciowego troci wedrownej we wspbtpracy ze Stowihskim Parkiem 
Narodowym 

6146,61 zt 

2 
Finansowanie obstugi rachunkowej 2915,80 zt 
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0,00 zt 3 0,00 zt 

0,00 zt 4 0,00 zt 

4. Cele szczegotowe, w rozumieniu przepisbw o podatku dochodowym od os6b fizycznych, wskazane przez 
podatnikbw podatku dochodowego od os6b fizycznych, na ktore organizacja pozytku publicznego wydatkowata 
najwiecej srodkbw pochodzacych z 1 % podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotq 

1 0,00 zt 1 0,00 zt 

2 0,00 zt 0,00 zt 

3 0,00 zt 3 0,00 zt 

A 0,00 zt 4 0,00 zt 

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym Koszty ogotem: 

W t y m : 
wysokosc 
koszt6w 

finansowana z 
1 % podatku 

dochodowego 
od os6b 

fizycznych 

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogotem: 10 899,88 zt 9 062 41, zt 

a)koszty z tytutu prowadzenia nieodptatnej dziatalnosci pozytku 
publicznego 0,00 zt 0,00 zt 

b) koszty z tytutu prowadzenia odptatnej dziatalnosci pozytku publicznego 0,00 zt 0,00 zt 

c)koszty z tytutu prowadzenia dziatalnosci gospodarczej 0,00 zt 
w 

tym 
d)koszty administracyjne, w tym: zuzycie materiatow i energii, ustugi 
obce, podatki i optaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
swiadczenia, amortyzacja 

10899,88 zt 9 062 41, zt 

e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej zwiazanej z 
pozyskiwaniem 1 % podatku dochodowego od os6b fizycznych 0,00 zt 0,00 zt 

f)pozostate koszty ogotem: 0,00 zt 0,00 zt 

IV. Korzystanie z uprawnien w okresie sprawozdawczym 

z podatku dochodowego od osob prawnych 

1. Organizacja korzystata z nastepujacych 
zwolnieh 

z podatku od nieruchomosci 

z podatku od czynnoSci cywitnoprawnych 

z opfaty skarbowej 

z opfat sqdowych 

z innych zwolnieh -> jakich? z innych zwolnieh 

2. Organizacja korzystata z prawa do nieodptatnego informowania 
przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej 
dziatalnosci pozytku 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) 

tak. 

f nie 

7 



3. Organizacja korzystata z uprawnienia do nabycia na szczeg6lnych 
zasadach prawa wtasnosci lub prawa uzytkowania wieczystego 
nieruchomosci z zasobu Skarbu Pahstwa lub jednostek samorzadu 
terytorialnego, lub zawarta umowy uzytkowania, najmu, dzierzawy 
lub uzyczenia i przystuguje jej w odniesieniu do tych nieruchomosci 
nastepujace prawo: 

wtasnosc 

uzytkowanie wieczyste 

najem 

uzytkowanie 

uzyczenie 

dzierzawa 

x nie korzystata 

V. Personel organizacji pozytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

1. Pracownicy oraz osoby swiadcza.ce ustugi na podstawie umowy cywilnoprawnej 

1. Liczba osob zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy 

(W odpowiedzi nalezy uwzglednid wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie 
stosunku pracy (etat lub czeSd etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jesli obecnie nie sq 
juz zatrudnione w organizacji) 

0 osob 

2. Przecietna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
peine etaty 

(Aby okreslid przecietne zatrudnienie nalezy zsumowad wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczegdlnych miesiqcach w okresie sprawozdawczym (wraz z utamkami odpowiadajacymi czetci etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pbi etatu), dodad do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesiecy i podzielid przez 12. 
Wynik wpisac z doktadnoSciq do 1 miejsca po przecinku) 

0 etatbw 

3. Liczba osbb swiadczacych ustugi w organizacji na podstawie umowy 
cywilnoprawnej 

0 os6b 

2. Cztonkowie (nie dotyczy fundacji) 

1. Organizacja ma cztonk6w 

%tok 

nie 

2. Liczba cztonkbw organizacji wg stanu na ostatni dzieh roku 
obrotowego 

32 osbb fizycznych 

0 os6b prawn ych 

3. Zmiana cztonkostwa w organizacji 
organizacja pozyskata 0 cztonk6w 

organizacja stracita 0 cztonkbw 

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym 

1. Organizacja korzystata ze swiadczeh wykonywanych przez wolontanuszy 

(Zgodnie z ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie, 
wolontariuszami sq osoby wykonujqce nieodplatnie i dobrowolnie prace na rzecz organizacji, 
niezaleznie od tego, czy sg to osoby niezwiazane z organizacja, cztonkowie, pracownicy, osoby 
Swiadczqce ustugi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przedstawiciele wtadz organizacji) 

tak 

% nie 

2. Liczba wolontariuszy wvkonujacvch swiadczenie na rzecz orqanizacii Drzez okres krotszv niz 
30 dni 
(Kazdy wolontanusz powinien byd liczony tylko raz, niezaleznie od liczby Swiadczeh wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy) 

0 os6b 

W 
t y m . a) cztonkowie organizacji 0 os6b 
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b) pracownicy organizacji 0 osob 

c) osoby swiadczace ustugi na podstawie umowy cywilnoprawnej 0 osbb 

d)cztonkowie organu zarza.dzaja.cego Oosbb 

e) inne osoby 0 osob 

3. Liczba wolontariuszy wvkonujacvch swiadczenie na rzecz orqanizacii przez okres dtuzszv niz 
30 dni 

(Kazdy wolontariusz powinien byd liczony tylko raz, niezaleznie od liczby Swiadczeh wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym) 

32 os6b 

a) cztonkowie organizacji 27 osbb 

b) pracownicy organizacji 0 osbb 

w 
lym. c) osoby swiadczace ustugi na podstawie umowy cywilnoprawnej 0 osbb 

d) cztonkowie organu zarza.dzaja.cego 5 osbb 

e) inne osoby osbb 

Vl.Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym 

1 .taczna kwota wynagrodzeh (brutto) wyptaconych przez organizacje w okresie 
sprawozdawczym 

0,00 zt 

a) z tytutu um6w o prace 0,00 zt 

wynagrodzenie zasadnicze 0,00 zt 

tym: nagrody 0,00 zt 

premie 0,00 zt 

inne swiadczenia (np. stuzbowy telefon, samoch6d) 0,00 zt 

b) z tytutu um6w cywilnoprawnych 0,00 zt 

2. taczna kwota wynagrodzeh wyptaconych przez organizacje pracownikom oraz osobom 
swiadczacym ustugi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w zwiazku z prowadzona. 
dziatalnoscia. pozytku publicznego 0,00 zt 

a) w zwiazku z prowadzona. dziatalnoscia. odptatna. pozytku publicznego 
w 

0,00 zt 

* y m " b) w zwiazku z prowadzona. dziatalnoscia. nieodptatna. pozytku publicznego 0,00 zt 

3. taczna kwota wynagrodzeh wyptaconych przez organizacje pracownikom oraz osobom 
swiadczacym ustugi na podstawie umowy cywilnoprawnej w zwiazku z prowadzona. dziatalnoscia. 
gospodarcza. organizacji 0,00 zt 

4. Wysokosc przecietnego miesiecznego wynagrodzenia (brutto) wyptaconego cztonkom organu 
zarza.dzaja.cego organizacji, wliczajac wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
swiadczenia oraz umowy cywilnoprawne 

0,00 zt 

5. Wysokosc przecietnego miesiecznego wynagrodzenia (brutto) wyptaconego cztonkom innych 
organbw organizacji, wliczajac wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne swiadczenia 
oraz umowy cywilnoprawne 

0,00 zt 

6. Wysokosc przecietnego miesiecznego wynagrodzenia (brutto) wyptaconego pracownikom 
organizacji, wliczajac wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne swiadczenia, oraz 
osobom swiadczacym ustugi na podstawie umowy cywilnoprawnej 

0,00 zt 
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7. Wysokosb najwyzszego miesiecznego wynagrodzenia (brutto) wyptaconego cztonkom organu 
zarza.dzaja.cego, wliczajac wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne swiadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne 

0,00 zt 

8. Wysokosb najwyzszego miesiecznego wynagrodzenia (brutto) wyptaconego cztonkom innych 
organbw organizacji, wliczajac wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne swiadczenia 
oraz umowy cywilnoprawne 

0,00 zt 

9. Wysokosb najwyzszego miesiecznego wyns 
organizacji, wliczajac wynagrodzenie zasadnicz 
osobom swiadczacym ustugi na podstawie umow 

igrodzenia (brutto) wyptaconego pracownikom 
e, nagrody, premie i inne swiadczenia, oraz 
/ cywilnoprawnej 

0,00 zt 

10. Dodatkowe uwagi dotycza.ce wynagrodzeh 

(Mozna podzielic sie z opiniq publicznq dodatkowymi 
uwagami dotyczacymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeh 
w organizacji wdwczas nalezy wpisad te uwagi w 
przygotowane pole) 

VII.Informacja o udzielonych przez organizacje pozytku publicznego pozyczkach pienieznych w okresie 
sprawozdawczym 

1. Organizacja udzielata pozyczek pienieznych 
tak 

• nie 

2. Wysokosb udzielonych pozyczek pienieznych 0,00 zt 

3.Statutowa podstawa przyznania pozyczek pienieznych 

VIII.Informacja o dziatalnosci zleconej organizacji pozytku publicznego przez administrate publiczna. w 
okresie sprawozdawczym 

1. Organizacja realizowata zadania zlecone przez organy jednostek 
samorzadu terytorialnego 

tak 

% nie 

2. Informacja na temat realizowanych zadah i kwot dotacji otrzymanych na ich realizacje 

LP Nazwa zadania Kwota 

1 0,00 zt 1 0,00 zt 

2 0,00 zt 2 0,00 zt 

3 0,00 zt 3 0,00 zt 

4 0,00 zt 4 0,00 zt 

5 0,00 zt 5 0,00 zt 

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowata zadania zlecone 
przez organy administracji rzadowej 

tak 

0 nie 

4. Informacja na temat realizowanych zadah i kwot dotacji otrzymanych na ich realizacje 

Lp Nazwa zadania Kwota 

1 0,00 zt 1 0,00 zt 

2 0,00 zt 2 0,00 zt 

3 0,00 zt 3 0,00 zt 

4 0,00 zt 

1 0 



5 0,00 zt 

IX.Informacja dotyczaca realizowanych przez organizacje pozytku publicznego zamowieri publicznych w 
okresie sprawozdawczym 

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowata zamowienia publiczne 
tak 

% nie 

2. Informacja na temat realizowanych zam6wieh i kwot otrzymanych na ich realizacje 

Nazwa zamowienia Kwota 

1 0,00 zt 

2 0,00 zt 

3 0,00 zt 

4 0,00 zt 

5 0,00 zt 

X.Informacje uzupetniaja.ee 

1. Wykaz spotek, w kt6rych organizacja posiada co najmniej 20% udziat6w lub akcji w kapitale zaktadowym lub co 
najmniej 20% og6lnej liczby gtosow w organie stanowiacym spotki 

Lp Nazwa spotki Siedziba spotki 
% udziatbw 
lub akcji w 

kapitale 

% udziatu w og6lnej 
liczbie gtos6w 

1 0% 0% 1 0% 0% 

2 0% 0% 2 0% 0% 

3 0% 0% 3 0% 0% 

2. Wykaz fundacji, ktorych organizacja jest fundatorem 

1 1 

2 2 

3 

3. In 
spra 

formacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie 
wozdawczym 

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujacy Data zakohczenia 
kontroli 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

1 1 



4. Organizacja przeprowadzila badanie sprawozdania finansowego na podstawie 
ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 
1223, z p6zn. zm.) lub rozporzadzenia Ministra Finans6w z dnia 23 grudnia 2004 r. w 
sprawie obowiazku badania sprawozdah finansowych organizacji pozytku 
publicznego (Dz. U. Nr285, poz. 2852) 

tak 

nie 

5. Dodatkowe informacje 

(Nalezy wpisad w ponizsze pole inne informacje, ktorymi organizacja chciateby podzielid sie z opiniq publiczna) 

Sporzadzrt/a 
\m\e i nazwisko 

Funkcja 

P R E Z E S Z A R 2 4 D 0 

Man-in Kuetuck, 

Podpis Data wypelnienia 
sprawozdania 

18.03.2012 

Miejsce na piecz^c organizacji o ile 
organizacja posiada pieczec 

TOWABZYSTWO PRZYJACI03 
H Z E K I L E B Y 

Orgnnizaqn Po/.yiku Publicznego 
84 ZKJO L.ebork, ul. Sienkiewicza 1 
NIP 841-167-88-31. Regon 77095593 

KHS UUUUIU/^td www.rzekaleba.pl 
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