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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 2021-10-13

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     WARMIŃSKO-
MAZURSKIE

Gmina NIDZICA

Powiat NIDZICKI

Ulica Nr domu 7 Nr lokalu 

Miejscowość KAMIONKA Kod pocztowy 13-100 Poczta NIDZICA Nr telefonu 729280011

Nr faksu - E-mail niezapominajka@nidzica.pl Strona www www.funduszlokalny.nidzica.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

1999-08-05

2004-04-30

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 51090890500000 6. Numer KRS 0000047959

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

Barbara Margol Prezes Zarządu TAK

Małgorzata Kosińska 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

Barbara Płoska Przewodnicząca Komisji TAK

Justyna Dominika 
Kowalczyk

Członek Komisji TAK

Marcin Konieczny Członek Komisji TAK

NIDZICKI FUNDUSZ LOKALNY
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Stowarzyszenie Nidzicki Fundusz Lokalny to organizacja dobroczynna 
działająca od 1999 roku. Jej celem jest poprawa warunków życia 
mieszkańców powiatu nidzickiego oraz regionu Warmii i Mazur przez 
gromadzenie, zarządzanie i dystrybucję funduszy na cele dobroczynne i 
inicjatywy lokalne.
 Celem Stowarzyszenia Nidzicki Fundusz Lokalny jest:
1) Wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie: dobroczynności, kultury 
fizycznej i sportu, ochrony zabytków, ochrony środowiska i rozwoju 
gospodarczego. 
2) Prowadzenie działalności kulturalnej i oświatowej.
3) Rozwijanie i popularyzowanie postaw filantropijnych sprzyjających 
rozwojowi społecznemu i gospodarczemu.
4) Wspieranie organizacyjne, finansowe i rzeczowe osób fizycznych i 
prawnych w zakresie objętym celami stowarzyszenia.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) Organizację spotkań, szkoleń, konferencji. 
2) Gromadzenie funduszy na realizację celów statutowych.
3) Rozdzielanie funduszy na cele dobroczynne w dziedzinie kultury, 
oświaty i wychowania, sportu, kultury fizycznej, ochrony zabytków, 
ochrony środowiska i rozwoju gospodarczego. 
4) Prowadzenie programów stypendialnych.
5) Prowadzenie działalności integracyjnej stowarzyszenia
6) Współpracę z innymi organizacjami wspierającymi inicjatywy lokalne. 
7) Współpracę z organizacjami zagranicznymi i krajowymi w zakresie 
pozyskiwania środków, wymiany doświadczeń i realizacji wspólnych 
inicjatyw dobroczynnych. 
8) Świadczenie usług dla donatorów w realizacji celów dobroczynnych.
9) Świadczenie usług dla firm w zakresie umów sponsoringu. 
10) Podejmowanie wszelkich innych działań służących rozwojowi 
społeczności lokalnych oraz realizacji celów stowarzyszenia. 
11) Wynajem i dzierżawę maszyn i urządzeń biurowych.
12) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub 
dzierżawionymi.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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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

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

1000

30

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

Stowarzyszenie Nidzicki Fundusz Lokalny jest organizacją dobroczynną, która zarządza funduszami w celu poprawy warunków 
życia mieszkańców powiatu nidzickiego i regionu Warmii i Mazur. Stowarzyszenie jest wspierane przez przedsiębiorstwa 
prywatne i państwowe, instytucje samorządowe i organizacje pozarządowe, krajowe i zagraniczne oraz osoby fizyczne. 
Uzyskane przez stowarzyszenie fundusze są ciągle gromadzone i służą do spełniania potrzeb charytatywnych społeczności m.in. 
do przyznawania stypendiów dla zdolnej młodzieży, czy wspierania działań innych organizacji obywatelskich. 
W 2020 roku Nidzicki Fundusz Lokalny przyznał w sumie 31 stypendiów w 4 programach stypendialnych: 
1) Program Stypendialny Młodzieżowa Akademia Przedsiębiorczości - dla uczniów szkół średnich z powiatu nidzickiego - 
stypendium otrzymało 21 uczniów. 
2) Program Stypendialny im. Briana LaViolette - adresowany dla studentów kształcących się na kierunkach ścisłych, 
technicznych np. ekonomia, prawo, medycyna - w programie przyznane zostało 1 stypendium.
3) Program Stypendialny ŻAK - przeznaczony dla studentów uczelni państwowych w Polsce - wsparcie otrzymało 7 
stypendystów. 
4) Stypendia Pomostowe - skierowane dla studentów na I roku studiów - w programie wsparcie otrzymało 2 stypendystów. 
W 2020 roku Nidzicki Fundusz Lokalny prowadził 2 programy grantowe: 
1) Program ,,Działaj Lokalnie" - program realizowany we współpracy z Polsko Amerykańską Fundacją Wolności, Akademią 
Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Powiatem Nidzickim - w otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych i innych 
podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego dofinansowanych zostało 15 inicjatyw na łączną kwotę 55 000 zł. 
2) Program Grantowy Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - Warmia Mazury Lokalnie 4, który jest programem mikrodotacji dla 
grup nieformalnych i młodych organizacji z powiatów: nidzickiego, działdowskiego, szczycieńskiego oraz miasta Olsztyn. Celem 
konkursu jest zwiększanie i aktywizacja zaangażowania obywateli województwa warmińsko – mazurskiego w życie publiczne i 
działania samopomocowe poprawiające warunki życia, poprzez wsparcie inicjatyw oddolnych służących działaniom na rzecz 
dobra wspólnego. W 2020 roku dofinansowanie otrzymało 8 inicjatyw z obszaru działania NFL. 
Nidzicki Fundusz Lokalny prowadził także programy edukacyjne i młodzieżowe:
1)Piknik Naukowy Niezapominajki - wydarzenie odbyło się 5 września 2020 roku
2)Literacko filmowe tradycje Warmii i Mazur - Wydarzenie pt. Literacko-Filmowe Tradycje Warmii i Mazur odbywało się w 
dniach 4-6 września. Zadanie publiczne współfinansowane było ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-
Mazurskiego.
W ramach działań charytatywnych Nidzicki Fundusz Lokalny przeprowadził:
1) Ferie dla Kamila 
2) Akcja szycia maseczek dla służb medycznych z Nidzicy  
3) Akcja Voucher dla medyka  
4) Konkurs Dziękujemy bohaterom, pomagamy ich dzieciom 
5) NFL wziął udział w akcji przygotowania i przekazania prezentów świątecznych dla pacjentów Wojewódzkiego 
Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie.
6) Konkurs o tytuł Dobroczyńcy Roku Gregoroviusy 2020:
w kategorii A - osoba indywidualna, tytuł otrzymały 4 osoby.
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3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną 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

1 działalność charytatywnej

Konkurs na Dobroczyńcę Roku jest od 2002 roku 
formą podziękowania naszym darczyńcom. 
Nidzicki Fundusz Lokalny wraz z innymi 
organizacjami pozarządowymi powiatu 
nidzickiego organizuje konkurs wspierający 
filantropię i dobroczynność. Corocznie w 
grudniu  odbywa się gala konkursu 
„DOBROCZYŃCA ROKU –GREGOROVIUSY I 
JASTRZĘBIE”, podczas której wręczane są 
statuetki firmom, osobom prywatnym oraz 
wolontariuszom zaangażowanym we wsparcie 
inicjatyw społecznych. W konkursie wyróżniane 
są osoby i przedsiębiorstwa, które w sposób 
szczególny angażują się we wsparcie lokalnych 
inicjatyw.

94.99.Z 0,00 zł

2 promocja i organizacja wolontariatu

1) Ferie dla Kamila Stypendyści Nidzickiego 
Funduszu Lokalnego na przełomie  stycznia i 
lutego 2020 r. postanowili pomóc w zbiórce dla 
osoby niepełnosprawnej, która zbierała 
pieniądze na elektryczny wózek umożliwiający 
mu swobodne poruszanie się. 
2) Akcja szycia maseczek dla służb medycznych z 
Nidzicy - Uszyte przez wolontariuszy NFL 
maseczki zostały przekazane do Powiatowych 
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych, które 
następnie przekazały je do pobliskich szpitali. 
3) Akcja Voucher dla medyka - Nidzicki Fundusz 
Lokalny wraz ze sponsorami ufundowali 150 
voucherów dla rodzin osób pracujących w 
służbach medycznych na pobyt w Garncarskiej 
Wiosce. 
4) Konkurs Dziękujemy bohaterom, pomagamy 
ich dzieciom - Nidzicki Fundusz Lokalny w 
miesiącach lipiec-wrzesień włączył się w akcję 
„Dziękujemy Bohaterom. Pomagamy ich 
dzieciom”, który został zorganizowany przez 
Federację Funduszy Lokalnych w Polsce. Dzięki 
niemu 1000 młodych osób z całej Polski 
otrzymało karty podarunkowe 4F na zakup 
strojów sportowych o wartości 500 zł. Zwycięzcy 
zostali wyłonieni przez 20 lokalnych organizacji 
pozarządowych zlokalizowanych we wszystkich 
województwach.
5) NFL wziął udział w akcji przygotowania i 
przekazania prezentów świątecznych dla 
pacjentów Wojewódzkiego Specjalistycznego 
Szpitala Dziecięcego w Olsztynie.

94.99.Z 0,00 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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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

1

działalność na rzecz organizacji 
pozarządowych oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3, w 
zakresie określonym w pkt 1-32.

Nidzicki Fundusz Lokalny prowadził 
odpłatną działalność pożytku publicznego w 
zakresie: organizacji szkoleń, spotkań oraz 
konferencji o różnorodnej tematyce m.in. 
współpracy z darczyńcami, prowadzenia 
programów grantowych, zakładania oraz 
prowadzenia stowarzyszeń, współpracy z 
biznesem, współpracy z wolontariuszami. 
Nidzicki Fundusz Lokalny świadczy także 
usługi dla donatorów w realizacji ich celów 
dobroczynnych np. zakładania i 
prowadzenia funduszy celowych, a także 
usługi dla firm w zakresie umów 
sponsoringu, reklamy, wynajmu i dzierżawy 
urządzeń i maszyn biurowych, wynajmu i 
zarządzania nieruchomościami własnymi 
lub dzierżawionymi.

94.99.Z 0,00 zł

3

działalność na rzecz organizacji 
pozarządowych oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3, w 
zakresie określonym w pkt 1-32.

Od początku działalności Nidzicki Fundusz 
Lokalny wspiera organizacje pozarządowe, grupy 
nieformalne i instytucje w realizacji ciekawych 
pomysłów i inicjatyw prowadzonych na rzecz ich 
własnych, lokalnych społeczności. W 2020 roku 
Nidzicki Fundusz Lokalny prowadził 2 programy 
grantowe: 
1) Działaj Lokalnie - Nidzicki Fundusz Lokalny 
należy do grona Ośrodków Działaj Lokalnie od 
2004 roku. Celem ogólnopolskiego Programu 
jest wspieranie organizacji pozarządowych i grup 
nieformalnych w budowaniu aktywnych 
społeczności lokalnych, w których mieszkańcy 
wspólnie definiują problemy i starają się znaleźć 
sposób, by je rozwiązać.
2) Program mikrodotacji Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie jest to 
program realizowany przez Lokalną Grupę 
Działania ,,Warmiński Zakątek" we współpracy z: 
Nidzickim Funduszem Lokalnym, 
Stowarzyszeniem ,,Przystań", Ełckim 
Stowarzyszeniem Aktywnych ,,Stopa", 
Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Młodzieży, 
Stowarzyszeniem ,,Południowa Warmia" oraz 
Stowarzyszeniem Łączy nas Kanał Elbląski. 
Celem Projektu jest zwiększenie zaangażowania 
mieszkańców województwa warmińsko-
mazurskiego w życie publiczne, poprzez 
wspieranie inicjatyw oddolnych na rzecz szeroko 
pojętego dobra wspólnego.

94.99.Z 65 119,50 zł
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65 119,50 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 65 180,00 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) 1 504 426,96 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 270 159,67 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 26 929,25 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 4 000,00 zł

e) pozostałe przychody 203 338,04 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 1 307 189,42 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. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

8 300,00 zł

17 380,00 zł

39 500,00 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 66 938,04 zł

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 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 65 119,50 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: 852 679,93 zł 65 119,50 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

674 078,73 zł 65 119,50 zł

26 929,25 zł 0,00 zł

0,00 zł

4 578,78 zł

0,00 zł

147 093,17 zł 0,00 zł

1 Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie 46 742,04 zł

2 Wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie: dobroczynności, kultury fizycznej i sportu, ochrony 
zabytków, ochrony środowiska i rozwoju gospodarczego

18 377,46 zł

1 Programy Stypendialne dla uczniów i studentów, cele edukacyjne. 46 742,04 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 5 500,00 zł 0,00 zł

w 
tym:

69,00 zł

1 250 905,50 zł

41 214,92 zł

15 000,00 zł

0,00 zł

0,00 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. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 596 080,94 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)

1 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)

1,00 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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4 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

12 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)

35 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

35 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 71 372,21 zł

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

71 372,21 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)  

5 424,28 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)

3 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 1 osób

2 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

65 091,33 zł

65 091,33 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 6 280,88 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 71 372,21 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)

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

1 Program Stypendialny- 
Skierowany do uczniów szkół 
ponadpodstawowych.

Wyrównywanie szans 
edukacyjnych młodzieży z 
powiatu nidzickiego. W ramach 
programu stypendialnego 
wsparcie finansowe i 
merytoryczne otrzymali 
najbardziej potrzebujący 
uczniowie szkół średnich, 
których sytuacja materialna nie 
pozwala na kontynuowanie 
edukacji, rozwój zainteresowań 
oraz realizację aspiracji 
edukacyjnych.

Powiat Nidzicki 10 000,00 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

6 273,49 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2021-10-13 11



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

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) 

2 Organizacja w oparciu o 
art.16a ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 roku o 
działalności pożytku 
publicznego i o 
wolontariacie( Dz.U. z 2018 
R., 450 z późn. zm.) 
otwartego konkursu ofert 
dla organizacji 
pozarządowych i innych 
podmiotów prowadzących 
działalność pożytku 
publicznego na realizację 
projektów w zakresie:
1) kultura, sztuka, ochrona 
dóbr kulturowych i 
dziedzictwa narodowego,
2)wspieranie i 
upowszechnianie kultury 
fizycznej, 
3) działanie na rzecz osób 
niepełnosprawnych, 
4) ratownictwo i ochrona 
życia

Wspieranie inicjatyw 
społecznych, które służą 
rozwiązywaniu lokalnych 
problemów, pobudzaniu 
aspiracji rozwojowych wśród 
społeczności wiejskich oraz 
budowania kapitału 
społecznego. Poprzez 
przyznawane w ramach 
konkursu dotacje, wsparta 
została aktywizacja 
społeczności lokalnych na rzecz 
rozwoju powiatu nidzickiego.

Powiat Nidzicki 29 500,00 zł

3 Literacko-filmowe tradycje 
Warmii i Mazur

Promocja warmińskich i 
mazurskich twórców literatury, 
muzyki i filmu, którzy tworzyli 
swoje dzieła o naszym Regionie, 
pokazanie potencjału twórczych 
ludzi i dorobku kulturowego

Samorząd Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego

8 300,00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

1 Warmia Mazury Lokalnie 4 Aktywne i trwałe rozwinięcie 
zaangażowania mieszkańców 
województwa Warmińsko-
Mazurskiego, działających w 
grupach nieformalnych, 
samopomocowych i młodych 
organizacji pozarządowych, w 
życie publiczne i działania 
samopomocowe poprawiające 
warunki życia.

Narodowy Instytut Wolności - 
Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego.

17 380,00 zł
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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

Barbara Margol, Małgorzata Kosińska Data wypełnienia sprawozdania

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2021-10-13
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