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I. Dane stowarzyszenia

l. Nazwa Stowarzyszenie Moc Radości w Jodłówce

2. Adres siedziby i dane
kontaktowe _______

Kraj

Polska

Wojewó dziwo

Małopolskie Bocheński

Rzezawa 274
Miejscowość

Jodtówka

Kod pocztowy

32-765

Nr telefonu

Rzezawa
Nr raksu Strona WWW

mocradoscJwjodlowce@wp,pi https://mocradosciwjodlowce.wordpres5.Gom/
3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze
Sądowym ______

28.02.2017

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku
publicznego

Nie dotyczy

5. Numer REGON 366661169 6. Numer KRS 8681968183



7. Skład organu zarządzającego organizacji

Imię i nazwrsko

Małgorzata Gicala

Sylwia Chrobak

Magdalena Pawulska

Funkcja

Prezes zarządu

Sekretarz za rządu

Skarbnik zarządu

Wpisany do KRS

TAK

TAK

TAK

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

8. Skład organu nadzoru organizacji Wanda Janta
Przewodnicząca komisji
rewizyjnej

TAK

Leon Stal Członek komisji rewizyjnej TAK

Marek Szydłowski Członek komisji rewizyjnej TAK

9. Cele statutowe organizacji

Celem Stowarzyszenia jest realizacja zadań publicznych obejmująca zadania w
zakresie:

1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

2. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym;

3. działalności charytatywnej;
4. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania

polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i
kulturowej;

5. ochrony i promocji zdrowia;
6. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
7. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
8. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
9. wypoczynku dzieci i młodzieży;
10. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
11. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
12. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
13. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód

obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
14. promocji i organizacji wolontariatu;
15. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa,

upowszechniania i ochrony praw dziecka;
16. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;



10. Sposób realizacji celów statutowych

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) Działania na rzecz rozwoju edukacji i oświaty w szczególności poprzez:

a) pomoc w zdobywaniu funduszy na remont i modernizację szkół
i przedszkoli,

b) dofinansowanie remontów i modernizacji szkół i przedszkoli,
c) pomoc w finansowaniu pomocy dydaktycznych, książek,

przyborów szkolnych,
d) wspomaganie organizacji zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych,
e) finansowanie zajęć terapeutycznych dla dzieci wymagających

szczególnej opieki,
f) organizację i wspieranie finansowania wycieczek szkolnych

i wypoczynku dzieci i młodzieży,
g) fundowaniu stypendiów naukowych i socjalnych dla uczniów

pochodzących z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej,
h) wspieranie finansowe celów, działań i zadań szkolnych rad

pedagogicznych.
2) Prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej i edukacyjno-

szkoleniowej m.in. poprzez organizację szkoleń, konferencji oraz
publikację materiałów w formie plakatów, broszur, gazet, książek itp.

3) Działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia.
4) Zapobieganie patologiom społecznym poprzez krzewienie kultury

fizycznej i sportu.
5) Wpływanie na zmiany o charakterze systemowym na rzecz celów

społecznie użytecznych.
6) Wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami

Stowarzyszenia.
7) Współpraca z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem

gospodarczym, środkami masowego przekazu zainteresowanymi
rozwojem społeczeństwa obywatelskiego.

8} Udzielanie wsparcia, w tym technicznego, finansowego i rzeczowego
inicjatywom
i organizacjom pozarządowym.

9) Organizowanie szkoleń, warsztatów, konferencji, zjazdów.
10) Organizowanie wycieczek, zlotów i innych form wypoczynku i

rekreacji.
11) Organizowanie zbiórek charytatywnych.
12) Organizowanie wolontariatu.
Działalność Stowarzyszenia może być prowadzona jako odpłatna lub
nieodpłatna działalność statutowa.

H. Charakterystyka działalności stowarzyszenia w okresie sprawozdawczym

l.Opis działalności



1.1, Opis
głównych działań
podjętych przez
organizację

Stowarzyszenie w okresie sprawozdawczym realizowało następujące projekty wg zadań pożytku publicznego:
Zadanie w zakresie: nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania/
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

1. Kultura??? Niezła sztuka!!! Projekt sfinansowany ze środków Fundacji PZU.
Zrealizowano wszystkie założone w projekcie rezultaty, a mianowicie: 1. Wyjazd do co najmniej
9 różnych instytucji kultury tj. Opera Krakowska, Filharmonia Krakowska, Muzeum Armii Krakowie
i Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, Kopalnia Soli i Muzeum Motyli w Bochni, Teatr im. Ludwika
Solskiego w Tarnowie, Muzeum Narodowe w Krakowie - Galerie Sztuki XIX i XX w. w Krakowie, Zalipie -
malowana wioska. 2. Przybliżenie uczestnikom projektu oraz w sposób pośredni (publikowane
informacje) lokalnej społeczności, różnych dziedzin tzw. kultury wysokiej. 3. Upowszechnianie wiedzy
na temat 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. 4. Przybliżenie historii i kultury własnego
narodu. 5. Przedstawienie oferty na ciekawy sposób spędzania wolnego czasu. 6. Pobudzanie dzieci do
poszukiwań i rozwoju własnych zainteresowań. 7. Promocja kultury wśród społeczności lokalnej.
8. Przybliżenie dzieciom ciekawych miejsc znajdujących się niedaleko ich miejsca zamieszkania.
9. Pogłębienie zainteresowań uczestników sztuką i kulturą. 10. Szerzenie idei integracji. 11. Nauka
czerpania przyjemności z różnych aktywności kulturalnych. Projekt realizowany w okresie 01.10.2018-
31.05.2019 r. W roku sprawozdawczym zorganizowano wyjazdy do Muzeum Narodowego w Krakowie -
Galeria Sztuki Polskiej XIX w. w Sukiennicach i Galeria Sztuki Polskiej XX w. w Gmachu Głównym (46
uczestników plus opiekunowie), Muzeum Motyli Arthopoda i Kopalni Soli w Bochni (49 uczestników
plus opiekunowie), Filharmonii Krakowskiej (45 uczestników plus opiekunowie) i Wyjazd do Zalipia-
malowanej wioski (42 uczestników plus opiekunowie). Całkowity koszt realizacji zadania: 14.324,00 zł,
w tym poniesione w roku 2019 - 6.963,00 zł.

Zadanie w zakresie: nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

2. Biblioteka szkolna XXI wieku, projekt dofinansowany ze środków Fundacji BGK.
Celem głównym projektu było stworzenie nowoczesnej, nadążającej za zmianami, postępem
technologicznym biblioteki szkolnej w PSP w Jodłówce. Dzięki realizacji projektu Bibliotek szkolna XXI
w uczniowie PSP w Jodłówce właśnie zyskali taką nowoczesną bibliotekę. W rzeczywistości, w której ze
względu na olbrzymie niedofinansowanie bardzo charakterystyczne dla małych wiejskich szkół, ciągle
ustala się priorytety w taki sposób aby "załatać" jak najwięcej "dziur", biblioteka zawsze była gdzieś przy
końcu listy potrzeb, mimo że to właśnie ona ma decydującą funkcję w każdej szkole - wspiera, angażuje
i stymuluje procesy nauczania i rozwoju w cyfrowej erze drugiego tysiąclecia, w której żyjemy, uczymy się
i pracujemy. Biblioteka stwarza warunki do kształcenia umiejętności poszukiwania, porządkowania
i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną
. Tymczasem dzięki realizacji projektu nowa biblioteki szkolna została wyposażona w 3 laptopy z myszkami
i słuchawkami oraz czytnik e-booków. Zakupiono całkowicie nowe meble (regały, ladą biblioteczną, szafę
kartotekową, stoliki i krzesła), stworzono klimatyczny kącik dla maluchów wyposażony w 2 dywany, regalik
w postaci aplikacji przyrodniczej, mini kanapę i poduchy do siedzenia i co najważniejsze zakupiono 206
całkowicie nowych pozycji książkowych. Dzięki realizacji projektu osiągnięto również zakładane rezultaty
cząstkowe tj: 1) ułatwienie indywidualnego zdobywania i przetwarzania informacji dostępnej poprzez sieć
Internet oraz informacji multimedialnej; 2) wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży niezależnie od
miejsca zamieszkania i statusu majątkowego; 3) pozyskanie do biblioteki 3 stanowisk komputerowych
z dostępem do Internetu; 4) wyposażenie w nowe książki, nowoczesne nośniki informacji i sprzęt;
5} stworzenie szans na promocję szkoły i biblioteki w środowisku lokalnym; 6} podniesienie jakości
i dostępności kształcenia. Całkowity koszt realizacji projektu to 20.431,25 zł, z czego dofinansowanie
z Fundacji BGK wyniosło 20.000,00 zł. Projekt realizowany w okresie 15.01.2019-31.05.2019 r.



Zadanie w zakresie: podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej,
pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej
i kulturowej;

3. Powiatowy konkurs wiedzy o rtm. Witoldzie Pileckim dla uczniów klas IV-VIII pn. II Edycja
Powiatowego Konkursu Historycznego „Rotmistrz Witold Pilecki - Bohater, dla którego nie istniały
granice odwagi i poświęcenia"

W dniu 14 maja 2019 t. odbyła się w Publicznej Szkole Podstawowej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego
w Jodłowce II edycja Powiatowego Konkursu Historycznego „Rotmistrz Witold Pilecki - Bohater, dla
którego nie istniały granice odwagi i poświęcenia". W konkursie wzięło udział 17 uczniów z klas IV - VIII z
dziewięciu szkół powiatu bocheńskiego. Laureatami konkursu zostało 3 uczniów z najwyższą liczbą
punktów. Wręczenie nagród odbyło się w PSP w Jodłowce w dniu 24 maja 2019 r. Konkurs swoim
patronatem objęli: Pani Zofia Pilecka-Optułowicz, Pan Andrzej Pilecki, Starosta Bocheński, Dyrektor IPN
o/Kraków. Partnerami konkursu byli: IPN o/ Kraków, Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych
w Warszewie, Fundacja MEC ora Muzeum AK w Krakowie. Partnerzy konkursu ufundowali dla
laureatów konkursu nagrody.
Całkowity koszt realizacji zadania: 137,19 zł

4. II Bieg Pileckiego w Jodłowce
Bieg odbył się w dniu 25.05.2019 r. w plenerze w okolicach wiaduktu nad autostradą w miejscowości
Jodłówka, po dopełnieniu wszelkich formalności, pozyskaniu wymaganych zgód i po wydaniu przez Starostę
Bocheńskiego zezwolenia na wykorzystanie drogi w sposób szczególny. Bieg składał się z trzech dystansów.
W biegu na dystansie 600m udział brały dzieci w wieku do 8 r. ż. , dystans 1,5 km pokonywały dzieci w
wieku od 9do 15 r. ż., a na dystansie 10 km biegli dorośli. Trasa biegu o dystansie 10 km przebiegała przez
miejscowość Jodłówka i Borek, drogami serwisowymi, gminnymi i powiatowymi. Trasę biegu zabezpieczały
jednostki OSP z Jodłówki i Borku, policja i ratownik medyczny. Na potrzeby organizacji biegu rozłożono
namioty, stoły, stoliki i krzesła. Do biegu dzieci zgłosiło się 70 uczestników. Do biegu na 10 km zgłosiło się
120 osób. Wśród dorosłych biegaczy było wiele osób spoza lokalnej społeczności, tj. z Gliwic, Rzeszowa,
Krakowa, Tarnowa i innych. Dla każdego biegacza zostały przygotowane zestawy startowe i pamiątkowe
odlewane medale. Zestaw startowy dla uczestników biegu na 10 km zawierał: pamiątkową koszulkę
techniczną, napój izotonicznych, broszurę o rtm. W. Pileckim lub innym polskim bohaterze, słodkie
galaretki, woreczek soli z Kopalni Soli w Bochni i drobne materiały promocyjne od sponsorów. Zestaw
startowy dla dzieci składał się z: pamiątkowej koszulki technicznej, odblasków w barwach narodowych,
smyczy, słodkiego batona i drobnych materiałów promocyjnych od sponsorów. Do każdego zestawu
startowego został załączony również krótki odręcznie napisany liścik od Pana Andrzeja Pileckiego - syna
rotmistrza, który zrobił wśród biegaczy prawdziwą furorę. Bieg był opomiarowany przez profesjonalną
firmę Pomiar Czasu Ostrowski. Po zakończonym biegu biegacze (zarówno dorośli jak i dzieci) mieli
zapewniony posiłek regeneracyjny oraz wodę mineralną, która była dla nich dostępna po biegu jak i
również na trasie biegu na dwóch utworzonych punktach z wodą. Każdy uczestnik biegu otrzymał również
pamiątkowy medal. WKU w Tarnowie ufundowało dla zwycięzców biegu w klasyfikacji generalnej mężczyzn
i kobiet pamiątkowe puchary, a dla pozostałych miejsc puchary ufundowała Pani Anna Czech - Poseł na
Sejm RP. Dla każdego miejsca na podium w klasyfikacji generalnej i wiekowej kobiet i mężczyzn
przygotowane były nagrody, głównie w formie pięknych albumów i książek, pozyskanych z IPN w Krakowie,
Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz różnych materiałów promocyjnych i
sponsorowanych. Dodatkowo zwycięzcy w kategoriach wiekowych (kobiety i mężczyźni) otrzymali
pamiątkowe dyplomy. Zwycięzcy biegów na swoim dystansie wśród dzieci otrzymali ufundowane przez
Marszałka Województwa Małopolskiego piłki i oraz drobne upominki w formie książek, gier, różnych
drobnych akcesoriów ufundowanych przez naszych sponsorów. Ponadto przygotowano trzy specjalne
zestawy upominkowe w skład których tradycyjnie wchodziły książki, gry, puzzle i inne gadżety ufundowane
przez instytucje wspierające bieg, dla najmłodszego uczestnika biegu (5-letnia dziewczynka) i dwóch
najstarszych uczestników biegu (panowie w wieku 71 i 80 lat). Podczas biegu poza posiłkiem
regeneracyjnym na uczestników, kibiców i gości czekało przepyszne ciasto i cudowny tort w barwach
narodowych. Dzieci miały również możliwość malowania twarzy. Atrakcją na biegu było również pojawienie
się krakowianek w strojach krakowskich. Po zakończeniu biegu, udekorowaniu zwycięzców, uczestnicy
przedsięwzięcia uczcili minutą ciszy rtm. Witolda Pileckiego.



Informacja o samym biegu została umieszczona na następujących stronach: www.pomiar-czasu.pl,
www.maratonypolskie.pl, www.biegiwpolsce.pl, www.festiwalbiegowy.pl, www.ligabiegowa.pl,
www.dostartu.pl, www.e-biegi.pl, www.kalendarzbiegowy.pl.
Ponadto realizacja zadania w znacznym stopniu przyczyniła się do promocji naszego regionu (Jodłówki,
Gminy Rzezawa i Powiatu Bocheńskiego), nie tylko z uwagi na udział w biegu osób z różnych części naszego
kraju, ale również ze względu na informację o realizowanym przedsięwzięciu w lokalnych serwisach
internetowych np.
https://glos24.pl/glos24/region-bochenski/wiadomosci/item/18565-jodlowka-upamietnili-rotmistrza-
pileckiego#disqus_thread
https://www.informatorbr2eski.pl/jodlowka-pobiegli-dla-pileckiego/?fbclid=lwARlQWOKmWUuklYfP5Jyw-
c-D30FkuiAK53RoTyG_kf4wNDHHdYlbEhMwz8
https://bochniazbliska.pl/sport/jodlowka-pobiegli-by-uczcic-rotmistrza-witolda-pileckiego-
zdjecia/?fbclid=lwARlGFOOfEjSJI6e-lgWxHiXpNUt7pFqkaBYzFt3LBEIJE_uPpncpGCMaNz4
http://www.czasbqchenski.pl/.../boch.../pobieena-dla:pileckiego/J

W realizację zadania zaangażowanych było wiele osób, członków stowarzyszenia, wolontariuszy uczniów
PSP w Jodłówce i ich rodziców, strażaków OSP Jodłówka i OSP Borek.
Patronat honorowy nad biegiem sprawowali:
Zofia Pilecka Optułowicz - córka rotmistrza,
Andrzej Pilecki - syn rotmistrza,
Anna Czech - Poseł na Sejm RP,
Witold Kozłowski - Marszałek Województwa Małopolskiego,
Adam Korta - Starosta Bocheński,
dr hab. Filip Musiał- Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie,
Mariusz Palej - Wójt Gminy Rzezawa.
Dodatkowo organizatorów wspierali:
Małopolska Agencja Rozwoju^ Regionąjnego SĄ,
Fundacja Can Pack,
Staiprodukt S.A.,
Rem-Bruk,
Gmina Rzezawa,
Powiat Bocheński.
Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie,
Urzącjdo Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,
WKU Tarnów,
Muzeum Armii Krajowej imAjgen. Ernjja Fieldorfa "Nila" w Krakowie,
Dzienny Dom Senior Wigor.
Bieg spotkał się z bardzo życzliwym przyjęciem wśród jego uczestników, kibiców i gości. Jako organizatorzy
zebraliśmy mnóstwo gratulacji. Uczestnicy byli zachwyceni każdym aspektem naszej inicjatywy
i w znakomitej większości zapowiadali powrót w przyszłym roku.
Całkowy koszt realizacji zadania to kwota: 12.886,14 zł



Zadanie w zakresie: nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

5. Coś innego - czyli spotkanie z kulturą indiańską. Projekt współfinansowany przez Fundację Lotto.

W dniu 11 czerwca 2019 r. przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego odbyła
się impreza plenerowa pn. Coś innego - czyli spotkanie z kulturą indiańską. Do dyspozycji uczestników była
wioska indiańska złożona z 4 indiańskich tipi wykonanych według kanonów sztuki indiańskiej oraz
„prawdziwi" Indianie w zjawiskowych strojach. W programie imprezy było: wprowadzenie w tematykę
imprezy od strony indiańskiej, pokaz tradycyjnych tańców indiańskich, konkurs tańca dla uczestników, gry,
zabawy i konkursy indiańskie. Projekt zrealizowany przy ścisłej współpracy z PSP w Jodłowce, Radą
Rodziców działającą przy PSP w Jodtowce oraz OSP w Jodłowce, której przedstawiciele przeprowadzili
pokazy udzielania pierwszej pomocy oraz demonstrowali sprzęt strażacki.
Całkowity koszt zadania 3.645,55 zł.

Ponadto w okresie sprawozdawczym napisano i złożono 15 wniosków o dofinansowanie, z czego 5
otrzymało wsparcie, l trafił na listę rezerwową a l jest w trakcie oceny (przewidywany termin ogłoszenia
wyników to 30.0.2020 r.). Wśród wniosków, które otrzymały wsparcie był również promowany przez
stowarzyszenie wniosek w ramach BO WM. O wartości 98.100,00 zł pn. Programujemy - warsztaty z
programowania przy PSP w Jodłowce dla dzieci z powiatów bocheńskiego i brzeskiego.
Na uwagę zasługuje również fakt niepłatnego pozyskania przez stowarzyszenie programu finansowo-
księgowego, który w zdecydowany sposób przyczyni się do profesjonalizacji działań stowarzyszenia.

1.2. Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej przez
organizację działalności pożytku publicznego

Wieś Jodłówka
Gmina Rzezawa
Powiat Bocheński

2. Informacja dot rców działań w okresie sprawozdawczym

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji Osoby fizyczne

Osoby
prawne

650

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach stowarzyszenia

1.1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat} 20.115,08 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 15.177,00 z\

3) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 4.899,40 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) Przychody finansowe 38,68 zł

e) Pozostałe przychody 0,00 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1, Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zt

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 1.000,00 zł



a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych
w b) ze środków budżetu państwa

0,00 zł

0,00 zł

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

d) ze środków państwowych funduszy celowych

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem:

w
a) ze składek członkowskich

1.000,00 zł

0,00 zł

14.177,00 zł

800,00 zł

" b) 2 darowizn od osób fizycznych i osób prawnych

2.4. Z innych źródeł (odpłatna działalność pożytku publicznego, odsetki bankowe)

13.377,00 zł

4.938,08 zł

3. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym Koszty ogóiem:

3.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 46.330,13 zł

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 39.115,73 zł

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

4.899,40 zł

0,00 zł

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

0,00 zł

391,00 zł

f) pozostałe koszty ogółem 1.924,00 zł

IV. 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 O osób

1.2, Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w
przeliczeniu na pełne etaty

O etatów

1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej O osób

Z. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

TAK

16 osób fizycznych

O osób prawnych

V. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

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

z tytułu umów o pracę

—wynagrodzenie zasadnicze

w
tym: - nagrody

- premie

-inne świadczenia

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł



b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0,00 zł

VI. Informacja o działalności zleconej przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu
terytorialnego

TAK

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 dotacji

II Bieg Pileckiego w
Jodłówce

Wójt Gminy Rzezawa 1.000,00 zł

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

NIE

Czytelny podpis osoby
upoważnionej iub podpisy osób

upoważnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu

organizacji

Data wypełnienia sprawozdania

(imię i nazwisko)
2020-03-03


