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     Sygnatura  sprawozdania (wypełnia MPiPS) 

 

 
    

          

 

Ministerstwo Pracy  

i Polityki Społecznej 

 

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności  

organizacji pożytku publicznego 
 

 

 
 

 

� 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 po żytku publicznego  

1. Nazwa organizacji STOWARZYSZENIE NA RZECZ OCHRONY DZIEDZICTWA „MŁYN-PAPIERNIA” 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe 

Kraj POLSKA Województwo ZACHODNIOPOMORSKIE Powiat SZCZECIN 

Gmina SZCZECIN ulica BORÓWKOWA Nr domu 10 Nr lokalu (-) 

Miejscowość SZCZECIN Kod pocztowy 71-034 Poczta SZCZECIN Nr telefonu 91 4835947 

 Nr faxu 91 4869110 E-mail stowarzyszenie@mlynpapiernia.org.pl Strona www.mlynpapiernia.org.pl 

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym 

15.07.2002 r. 

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 

30.01.2008 r. 

5. Numer REGON 810720026 6. Numer KRS  0000122811 

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

Małgorzata Cykalewicz – Prezes Zarządu 

Jerzy Milewski – Wiceprezes Zarządu 

Paweł Cichecki - Wiceprezes Zarządu 

za rok  2015 
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Mateusz Kurzawski – Skarbnik 

 

Alicja Cykalewicz-Tymbarska – Sekretarz 

 

Grzegorz Straszewski – członek Zarządu 

 

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

Dariusz Zawadzki 

Marcin Stankiewicz 

Karol Igielski 

 

9. Cele statutowe organizacji 
 
 
(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji) 

Celem działania Stowarzyszenia jest: 

1) propagowanie i realizacja idei ochrony dziedzictwa kulturowego i 

przyrodniczego jako wspólnego dobra, które należy zachować dla przyszłych 

pokoleń; 

2) sprzyjanie wartościom uniwersalnym i działalność na rzecz zbliżenia różnych 

społeczności poprzez wzajemne poznanie kultury, nauki i praktyki życia 

codziennego; 

3) rewaloryzacja zabytkowego zespołu Młyna-Papierni w Barlinku 
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10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji 
 
(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji 
na podstawie statutu organizacji)                         

Cele Stowarzyszenia realizuje się przez: 

1) prowadzenie Ośrodka naukowo-dydaktycznego; 

2) bezpośrednie kontakty i współpracę z zainteresowanymi jego działalnością 

osobami, stowarzyszeniami, samorządami i instytucjami; 

3) organizowanie i uczestnictwo w pracach i programach na rzecz zachowania 

dziedzictwa; 

4) rozwijanie działalności wydawniczej i informacyjnej; 

5) podejmowanie działalności gospodarczej dla uzyskania środków 

przeznaczonych w całości na realizację zadań statutowych; 

6) inne formy działalności określone uchwałami władz Stowarzyszenia 

11. Najważniejsze sfery działalności pożytku publicznego 
 
(Należy wskazać nie wi ęcej ni ż 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), zaczynaj ąc 
od najwa żniejszej)  

 
1.  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

2. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 

3. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania 

kontaktów i współpracy między społeczeństwami 
 

II. Charakterystyka działalno ści organizacji po żytku publicznego  w okresie sprawozdawczym  

1.Opis działalno ści po żytku publicznego  
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1. Opis głównych 
działań podjętych przez 
organizację 

Główne działania podjęte przez Stowarzyszenie w 2015 roku to: 

1. prowadzenie prac remontowo-budowlanych przy zabytkowym obiekcie Młyna-Papierni; 

2. prowadzenie prac remontowo-budowlanych przy zabytkowym dworze w Niepołcku; 

3. prowadzenie prac rewitalizacyjnych w tym z zakresu melioracji podstawowych w zabytkowym parku 

podworskim w Niepołcku; 

4. organizowanie imprez kulturalnych: warsztatów ochrony tradycyjnej zabudowy, Europejskich Dni 

Dziedzictwa i udostępnianie na ten cel Młyna-Papierni i dworu w Niepołcku; 

5. działania zmierzające do pozyskania środków finansowych (dotacje, działalność odpłatna opp) na remont 

obiektów zabytkowych Młyna-Papierni w Barlinku, dworu i parku w Niepołcku; 

6. udział w konferencjach i spotkaniach międzynarodowych dotyczących ochrony zabytków w tym XV Polsko-

Niemieckiej Konferencji podróży studyjnej „Architektura ryglowa wspólne dziedzictwo „ANTIKON 2015”; 

7. udział w konferencji z okazji 25 – lecia Drawieńskiego Parku Narodowego 

8. promocja ochrony zabytkowych młynów – udział w konferencji „Młynarstwo tradycyjne – wczoraj, dziś, 

jutro – problemy zachowania ginącego dziedzictwa”; 

9. realizacja zadania publicznego z zakresu kultury pn.: „Dwie papiernie – dzieł mistrza papierniczego Eliasza 

Meisnera w XXI wieku”; 

10. promocja organizacji m.in. przez udzielanie wywiadów i informacji o Stowarzyszeniu; 

11. zorganizowanie cyklicznych warsztatów czerpania papieru, 

12. udostępnianie obiektu Młyna-Papierni do zwiedzania grupom zorganizowanym i indywidualnym turystom. 

 

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego 
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”) 

 Województwo, zagranica 

2. Informacja dotycz ąca prowadzonych przez organizacj ę pożytku publicznego placówek w okresie 
sprawozdawczym  

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 
 

 tak

 nie
 

 

  

 x 

    2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1 
 

    
Lp Nazwa placówki Miejscowość/ci, w której/ych 

placówka prowadzi działania 
Liczba odbiorców działań placówki 
w okresie sprawozdawczym 

1 - - - 

2 - - - 

3 - - - 

4 - - - 
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3. Informacja dotycz ąca liczby odbiorców działa ń organizacji po żytku 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) 

Osoby 
fizyczne ok. 450 

Osoby  
prawne 2 

4. Informacja dotycz ąca działalno ści nieodpłatnej po żytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawcz ym  

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), 
zaczynaj ąc od  głównego przedmiotu działalno ści) 

 
Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie 

działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana 

(PKD:91.33.Z) - poprzez wspieranie inicjatyw grup zawodowych, środowisk 

twórczych i społeczności lokalnych, gromadzenie funduszy na działalność 

społeczną, wspieranie inicjatyw mieszkańców na rzecz małych ojczyzn, interwencje 

w zakresie ochrony dóbr kultury i środowiska oraz ochrony praw człowieka, 

poradnictwo i działalność popularyzatorska w dziedzinie ochrony zabytków 
 
 
 
 
 
 
Kod PKD:  PKD:91.33.Z 

Kod PKD:   

Kod PKD:  
2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację 
nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 
 
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, 
„zagranica”) 

cały kraj 

5. Informacja dotycz ąca działalno ści odpłatnej po żytku publicznego i d ziałalno ści gospodarczej organizacji po żytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym  

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego 
 tak

 

 nie
 

 x 

 

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), zaczynaj ąc od  
głównego przedmiotu działalno ści)  

  
 

1) działalność turystyczna pozostała - PKD:63.30.D; 

2) ochrona zabytków  - (PKD:92.52.B). 

3) kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie 

indziej niesklasyfikowane - PKD:80.42.B; 

4) działalność galerii i salonów wystawienniczych - (PKD:92.31.E); 

5) działalność muzeów - (PKD:92.52.A); 

6) działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz naturalnych 

obszarów i obiektów chronionej przyrody - (PKD:92.53.Z); 
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Kod PKD: PKD:92.52.B 

Kod PKD:  

Kod PKD:  
3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację 
odpłatnej działalności pożytku publicznego 
 

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

województwo 

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą 
 tak

 

 nie
x 

 

  

5.Opis przedmiotu działalności gospodarczej 
 
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
gospodarczej prowadzonej przez organizację w okresie 

sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem 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), zaczynaj ąc od  
głównego przedmiotu działalno ści ) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kod PKD:  

Kod PKD:  

Kod PKD:  

6.Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację 
działalności gospodarczej 
 
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, 
„zagranica”) 

 

III. Przychody i koszty organizacji po żytku publicznego w okresie sprawozdawczym   

1. Informacja o przychodach organizacji  

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

382886,84    zł 

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji 
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1.Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł 

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 
106 608,00 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 919,20 zł 

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 
254 000,00 zł 

  

 
w 
tym: 
 
 

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych 0.00 zł 

b) ze środków budżetu państwa 200 000,00 zł  

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego 50 000,00 zł  

d) z dotacji z funduszy celowych 4 000,00 zł 

7. Ze źródeł prywatnych ogółem:  21 359,64 zł 

w 
tym: 

a) ze składek członkowskich 840,00 zł 

b) z darowizn od osób fizycznych 
20 519,64 zł 

c) z darowizn od osób prawnych 0,00 zł  

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest) 0,00 zł 

e) ze spadków, zapisów 0,00 zł 

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych) 0,00 zł 

g) z nawiązek sądowych 0,00 zł 

h) ze świadczeń pieniężnych   0,00 zł 

8. Z innych źródeł 0,00 zł  

2. Wynik działalno ści odpłatnej po żytku publicznego lub działalno ści gospodarczej organizacji po żytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym  

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 pochodz ących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych  
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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 
 

919,20 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 
 

1 
 

Realizacja zadania publicznego z zakresu kultury 
919,20  zł 

2 
 
- - 

3 
 
- - 

4 
 
- - 

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 

1 - -  

2 - - 

3 - - 

4 - - 

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie spr awozdawczym  Koszty ogółem: 

W tym: 
wysokość 
kosztów 

finansowana z 
1% podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych 

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem:   321065,50 zł 0,00 zł 

w tym : 

a)koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego 

0,00 zł 919,20 zł 

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego 277 027,82 zł 0,00 zł 

c)koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej 0,00 zł  
d)koszty administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia, amortyzacja 

44 037,68 zł 0,00 zł 

e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 

0,00 zł 0,00 zł 
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f)pozostałe koszty ogółem: 0,00zł 0,00 zł 

IV. Korzystanie z uprawnie ń w okresie sprawozdawczym  

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień 
 
 
 
 

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości
x 

x 

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) 

 
 

x 

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
 

x 

V. Personel organizacji po żytku publicznego w okresie sprawozdawczym  

1. Pracownicy oraz osoby świadcz ące 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) 

                                                                          

(-) 

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) 

(-) 

z podatku od czynności cywilnoprawnych 

tak.  

nie 

nie  

korzystała 
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3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy 
cywilnoprawnej 

   
7 

  

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)  

1. Organizacja ma członków 

tak
x 

 

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

           osób fizycznych 
 
            osób prawnych 

  54 
  

3. Zmiana członkostwa w organizacji 
organizacja pozyskała……1………członka 
 
organizacja straciła………1……….członków 

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym  

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) 

tak
x 

 

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) 

 25  osób 

w 
tym: 

a) członkowie organizacji  15 osób 

b) pracownicy organizacji  (-) 

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
 

(-) 

d)członkowie organu zarządzającego  5 osób 

e) inne osoby 10 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) 

10 osób 

w 
tym: 

a) członkowie organizacji  10 osoby 

b) pracownicy organizacji  (-) 

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej (-) 

d) członkowie organu zarządzającego 
 

5 osób 

e) inne osoby 
 

(-) 

nie  

nie  
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym  

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 
 

 
         0,00zł 

 
  

w 
tym: 

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł 

 

wynagrodzenie zasadnicze 0,00 zł 

nagrody 0,00 zł 

premie 0,00 zł 

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód)  0,00 zł 

 b) z tytułu umów cywilnoprawnych 26 034,00zł 

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 przeci ętnego  miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne 

0,00 zł 

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

0,00 zł 

6. Wysokość przeci ętnego  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 

7. Wysokość najwy ższego  miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne 

0,00 zł 

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

0,00 zł 

9. Wysokość najwy ższego  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) 

    



 

Załącznik  

  do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

 z dnia……..……(Nr………poz……….) 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

VII. Informacja o udzielonych przez organizacj ę pożytku publicznego po życzkach pieni ężnych w okresie 
sprawozdawczym  

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych 

tak
 

x 

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych  (-) 

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych (-) 

VIII. Informacja o działalno ści zleconej organizacji po żytku publicznego przez administracj ę publiczn ą  w 
okresie sprawozdawczym  

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek 
samorządu terytorialnego 

tak
 

x 
2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację 
 
 
Lp Nazwa zadania Kwota 

1 - - 

2 - - 

3 - - 

4 - - 

5 - - 

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone 
przez organy administracji rządowej 

tak
 

x 
4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację 
 
 
Lp Nazwa zadania Kwota 

1 - - 

2 - - 

3 - - 

4 - - 

5 - - 

IX. Informacja dotycz ąca realizowanych przez organizacj ę pożytku publicznego zamówie ń publicznych w 
okresie sprawozdawczym  

ni
e  

nie  

nie  
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne 
 
 

x 

 
2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację 
 
 
Lp Nazwa zamówienia Kwota 

1 
wykonanie dokumentacji budowlanej na remont dachów dworsko-pałacowego 

zespołu budynków w miejscowości Płotno, gm. 
35 000,00 zł 

2 
wykonanie dokumentacji ruin pałacu w Kłębowcu, gm. Wałcz dla potrzeb wykonania 
remontu zabezpieczającego   zawarta z Gminą Wałcz 20 400,00 zł 

 
na wykonanie dokumentacji budowlano-konserwatorskiej zabytkowego kościoła pw. 
Matki Bożej Różańcowej w Szczecinie przy ulicy Lwowskiej 1 

11 000,00 zł 

 4   

5   

X. Informacje uzupełniaj ące 

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 
 
 

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki 
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale 

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów  

1 (-) (-) % - % 

2 (-) (-)  -% - % 

3 (-) (-)  -% - % 

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem 
 
 

1 (-) 

2 (-) 

3 (-) 

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

 

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący 
Data zakończenia 

kontroli 

1 (-) (-) (-) 

2 (-) (-) (-) 

tak 

nie 
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3 (-) (-) (-) 

4 (-) (-) (-) 

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) 

tak
 

nie
x 

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

Członkowie Stowarzyszenia są przekonani, że ochrona obiektów zabytkowych nie powinna być przede wszystkim, a 
często jedynie, sprawą ich właścicieli oraz wyspecjalizowanej administracji publicznej. Zachowanie obiektów 
zabytkowych oraz ich historycznego otoczenia jest decydujące dla zachowania naszej kultury, jest zwróceniem się ku 
przyszłości, a nie jak błędnie uważa większość osób - ku przeszłości. 

Sporządził/a 
Imię i nazwisko 

Funkcja 
 

Małgorzata Cykalewicz –
Prezes Zarządu 

Podpis 
 
 
 
 

Data wypełnienia 
sprawozdania 

 
 
 

Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć 

 
 
 

 
 


