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Wolności - Centrum 
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Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2020

• 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 2021-10-12

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     KUJAWSKO-
POMORSKIE

Gmina BIAŁE BŁOTA

Powiat BYDGOSKI

Ulica UL. SOWIA Nr domu 10 Nr lokalu 

Miejscowość MUROWANIEC Kod pocztowy 86-005 Poczta BIAŁE BŁOTA Nr telefonu 

Nr faksu E-mail kontakt@antyrak-fundacja.pl Strona www www.antyrak-fundacja.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2018-08-21

2020-10-13

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 38104291900000 6. Numer KRS 0000744402

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

Magdalena Tauer-Horabik Prezes Zarządu Fundacji TAK

Tomasz Horabik Wiceprezes Zarządu 
Fundacji

TAK

Ewa Jakielska Członek Zarządu 
Fundacji

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

Bożena Łukaszewska Przewodnicząca Rady 
Fundacji

TAK

Magdalena Janowiak Członek Rady Fundacji TAK

Adam Kajko Członek Rady Fundacji TAK

FUNDACJA ONKOLOGICZNA "ANTYRAK"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Fundacji jest prowadzenie wszechstronnej działalności z zakresu 
ochrony i promocji zdrowia oraz wsparcia finansowego, materialnego i 
niematerialnego osób:
    1) dotkniętych w szczególności chorobą nowotworową i ich rodzin, 
    2) niepełnosprawnych i ich rodzin,
    3) poważnie i przewlekle chorych i ich rodzin,
    4) będących ofiarami katastrof i klęsk żywiołowych oraz ich rodzin.
Fundacja jako główny cel statutowy obrała działalność na rzecz osób 
dotkniętych w szczególności chorobą nowotworową. Choroby 
nowotworowe występują powszechnie i stanowią poważny problem 
społeczny. Liczba osób chorujących na nowotwory w Polsce, już od 
kilkunastu lat stale rośnie. Osoby borykające się z tym schorzeniem 
potrzebują stałego wsparcia jak również dostępu do nowoczesnych i 
nowatorskich terapii. Aby to zabezpieczyć potrzebne są środki finansowe i 
wsparcie. Naszą misją jest przede wszystkim wsparcie takich osób i ich 
rodzin.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Fundacja realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej 
działalności pożytku publicznego poprzez:
    1) Organizowanie spotkań, szkoleń, kursów, sympozjów, konferencji i 
warsztatów.
    2) Organizowanie, promowanie koncertów, spektakli i wydarzeń 
sportowych.
    3) Ochronę i promocję zdrowia w zakresie chorób i niepełnosprawności 
w tym w szczególności choroby nowotworowej.
    4) Szerzenie wiedzy dotyczącej nowoczesnych metod leczenia i 
diagnostyki chorób nowotworowych.
    5) Tworzenie i organizowanie klubów pacjentów i grup wsparcia dla 
osób chorych, niepełnosprawnych lub ofiar katastrof i klęsk.
    6) Tworzenie internetowych komunikatorów i forów dyskusyjnych, 
blogów i publikacji, które pozwolą na integrację i wymianę doświadczeń 
przez osoby dotknięte chorobą, niepełnosprawne oraz ofiary katastrof i 
klęsk.
    7) Tworzenie i prowadzenie serwisów internetowych informujących o 
działalności Fundacji oraz podmiotów wspierających działalność 
statutową Fundacji i jej podopiecznych.
    8) Prowadzenie działalności informacyjnej, w tym internetowej 
bazy/baz zawierających przydatne informacje dla osób chorych, 
niepełnosprawnych, ofiar katastrof i klęsk.
    9) Organizowanie i udzielanie prawnej, psychologicznej, rzeczowej, 
finansowej pomocy osobom chorym, niepełnosprawnym lub ofiarom 
katastrof i klęsk.
    10) Organizowanie i prowadzenie wypoczynku dla osób chorych, 
niepełnosprawnych lub ofiar katastrof i klęsk i ich bliskich lub opiekunów, 
w tym wyjazdów i spotkań integracyjnych oraz wyjazdów 
rehabilitacyjnych.
    11) Prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz rodzin osób 
chorych, niepełnosprawnych lub ofiar katastrof i klęsk również po ich 
śmierci.
    12) Promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób chorych, 
niepełnosprawnych lub ofiar katastrof i klęsk.
    13) Organizowanie zajęć rehabilitacyjnych, psychologicznych oraz opieki 
całodobowej.
    14) Organizowanie i promowanie wolontariatu.
    15) Organizowanie i prowadzenie akcji społecznych i edukacyjnych, w 
tym kampanii informacyjnych i profilaktycznych.
    16) Udzielanie pomocy społecznej w zakresie ratowania życia lub 
poprawy stanu zdrowia lub warunków bytowych osobom chorym, 
niepełnosprawnym, ofiarom katastrof i klęsk, których przypadki mają 
charakter szczególny. Pomoc udzielana jest w formie rzeczowej, 
organizacyjnej, finansowej, świadczeniach zdrowotnych i 
rehabilitacyjnych. Pomoc udzielana jest na zasadach obowiązujących w 
Fundacji i uwzględnia indywidualny stan przypadku, sytuację rodzinną i 
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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

majątkową.
    17) Organizowanie zbiórek pieniężnych w kraju i za granicą, 
pozyskiwanie sponsorów.
    18) Spełnianie marzeń osób chorych, niepełnosprawnych lub ofiar 
katastrof i klęsk.
    19) Reprezentowanie interesów osób chorych, niepełnosprawnych lub 
ofiar katastrof i klęsk wobec organów ustawodawczych, administracji 
państwowej oraz ośrodków medycznych.
    20) Działania na rzecz poprawy dostępności oraz standardów leczenia 
chorób w tym w szczególności chorób nowotworowych oraz 
niepełnosprawności.
    21) Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, organizacjami 
pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
    22) Angażowanie do realizacji lub promocji statutowych celów Fundacji 
osób znanych, przedstawicieli mediów i środowisk twórczych.
    23) Członkostwo w organizacjach zrzeszających podmioty polskie i 
zagraniczne o celach statutowych zbieżnych z celem Fundacji.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Główne zdarzenia prawne w działalności fundacji o skutkach finansowych:
    1) W roku 2020 fundacja obsługiwała 5 subkont dla osób chorych - podopiecznych.  Subkonta ułatwiają  rodzinom osób 
chorych pozyskiwanie i gromadzenie środków na leczenie, rehabilitację oraz zakup sprzętu. Fundacja czynnie wspiera swoich 
podopiecznych w pozyskiwaniu środków. Środki zebrane na subkontach pozostają do dyspozycji podopiecznych. Przeznaczane 
są na leczenie, zabiegi, zakup niezbędnego sprzętu po przedstawieniu fundacji stosownych dokumentów księgowych. W roku 
2020 fundacja przekazała z subkont na pokrycie wydatków ponoszonych na rzecz podopiecznych łączną kwotę 56.186,10 zł.  
Zarząd Fundacji oraz pracownicy cały czas byli do dyspozycji naszych podopiecznych i ich rodzin. Zarząd pełni swoją funkcje 
charytatywnie- nie pobiera wynagrodzeń. 
    2) Fundacja czynnie brała udział w przygotowaniu (szyciu) i nieodpłatnym przekazaniu maseczek zabezpieczających przed 
wirusem covid19. Podczas naszej akcji  pod nazwą „Maseczka z sercem uszyta” przygotowano 14.900 maseczek, które zostały 
nieodpłatnie przekazane osobom potrzebującym zabezpieczenia i medykom podczas walki z wirusem. Z maseczek skorzystało 
ponad 3700 osób oraz placówki medyczne.
    3) W roku 2020 byliśmy organizatorem wydarzenia promującego zdrowy styl życia  - rajdu rowerowego „Rowerem przez 
Gminę czyli AntyRakowa wyprawa dla zdrowia” w którym uczestniczyło 25 drużyn – 79 osób oraz wydarzenia wyrównującego 
szanse dostępu do kultury dla osób wykluczonych „Kino bez biletu”z którego skorzystało 113 osób.
    4) W IV kwartale 2020 r. została zapoczątkowana akcja „Zakręcony AntyRak” . Na terenie Gminy Białe Błota zostały 
posadowione dwa serca do zbiórki nakrętek z przeznaczeniem do recyklingu. Zebrane w ten sposób środki ze sprzedaży 
nakrętek zostaną przeznaczone na cele statutowe. 
    5) Fundacja organizuje bazarki na swojej stronie internetowej. Przedmioty na bazarkach są sprzedawane lub licytowane z 
przeznaczeniem na pomoc i wsparcia dla podopiecznych. 
    6) Fundacja przeprowadziła również na rzecz podopiecznych zbiórki publiczne (zarejestrowane w MSWiA). Środki w zebranej 
kwocie 12.744,53 zł trafiły na subkonta podopiecznych.
    7) Rodzinom podopiecznych Fundacja zapewnia pomoc onkopsychologa.
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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)

nie dotyczy

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

3922

5

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

1 działalność charytatywnej

Fundacja prowadzi subkonta dla podopiecznych 
z których środki są przeznaczone na leczenie, 
rehabilitację, konsultacje medyczne, zakup 
leków oraz zakup sprzętu niezbędnego do 
pielęgnacji i rehabilitacji chorych.  Czynnie 
wspieramy pozyskiwanie środków niezbędnych 
do dążenia do powrotu do zdrowia lub 
sprawności. Zadaniami fundacji wynikającymi z 
nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 
jest: Prowadzenie działalności charytatywnej na 
rzecz rodzin osób chorych, niepełnosprawnych 
lub ofiar katastrof i klęsk również po ich śmierci. 
Organizowanie i udzielanie prawnej, 
psychologicznej, rzeczowej, finansowej pomocy 
osobom chorym, niepełnosprawnym lub 
ofiarom katastrof i klęsk.

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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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) 159 418,47 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 130 672,43 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 12 529,92 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 3 697,00 zł

d) przychody finansowe 6,88 zł

e) pozostałe przychody 12 512,24 zł

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej

Działalność odpłatna polegała na realizacji 
zadania mającego na celu promocję 
zdrowia,  wspólne, aktywne, spędzanie 
czasu wolnego, propagowanie rodzinnej, 
wielopokoleniowej,  aktywności fizycznej. 
„Rowerem przez Gminę czyli AntyRakowa 
wyprawa dla zdrowia” miała na celu 
poprawę kondycji fizycznej po 
wielomiesięcznej stagnacji spowodowanej 
Covid 19. W akcji wzięło udział 25 drużyn 
(79 osób). Uczestnicy wnieśli symboliczną 
wpłatę za uczestnictwo w łącznej kwocie 
670 zł. Całościowy poniesiony koszt 
realizacji zadania to kwota 10.039,92 zł.

93.19.Z 0,00 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

1 47.91.Z

Prowadzona działalność gospodarcza związana jest ściśle z pozyskaniem środków na cele 
statutowe, a przede wszystkim na leczenie, rehabilitację podopiecznych. Fundacja posiada 
stronę internetową (grupę) na które prowadzi licytacje bądź sprzedaż przedmiotów 
uzyskanych od darczyńców lub wykonanych przez pracowników fundacji. Okazjonalnie 
prowadzona jest również sprzedaż w formie kiermaszu na imprezach organizowanych przez 
Fundację. W roku 2020 głównie mogliśmy prowadzić sprzedaż internetową z uwagi na 
pandemię covid-19.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
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0,00 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 46 597,07 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 112 814,43 zł

2.4. Z innych źródeł 6,97 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 0,00 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: 180 077,92 zł 0,00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 100 741,80 zł 0,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

46 597,07 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

w 
tym:

0,00 zł

64 868,35 zł

29 014,55 zł

12 744,53 zł

0,00 zł

2 490,00 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)

3 697,00 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 29 930,63 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -1 267,14 zł

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

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

13 797,06 zł 0,00 zł

4 657,39 zł

6,88 zł

60 874,16 zł

0,63 zł 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 403,44 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej -960,39 zł

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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1.1. 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)

2 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)

1,13 etatów

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)

14 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

14 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 29 967,26 zł

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

29 967,26 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)  

832,42 zł

3 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

3 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

29 167,26 zł

28 628,81 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 538,45 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 800,00 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 29 967,26 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 Kino bez biletu Celem zadania było 
umożliwienie korzystania z 
bezpłatnego oglądania na 
dużym ekranie kinowym 
projekcji filmowych z 
różnorodnego repertuaru dla 
mieszkańców gminy Białe Błota. 
Grupą docelową stanowili 
dzieci, młodzież oraz osoby 
dorosłe zamieszkałe na terenie 
gminy Białe Błota. Założeniem 
zadania było zorganizowanie 
seansu w plenerze.

Gmina Białe Błota 24 045,00 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

2 600,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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) 

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)

2 Rowerem przez Gminę Zadanie miało na celu promocję 
zdrowia, integrację 
mieszkańców gminy poprzez 
wspólne, aktywne, spędzanie 
czasu wolnego, propagowanie 
rodzinnej, wielopokoleniowej,  
aktywności fizycznej połączonej 
ze zwiedzaniem ciekawych 
zakątków gminy.

Gmina Białe Błota 10 039,92 zł

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

organizacji

Magdalena Tauer-Horabik 
Tomasz Horabik Data wypełnienia sprawozdania 2021-10-12
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