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Rozwoju 
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Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2019

• 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 2020-03-12

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     WIELKOPOLSKIE

Gmina ZBĄSZYŃ

Powiat NOWOTOMYSKI

Ulica ŁĄKOWA Nr domu 7 Nr lokalu 

Miejscowość ZBĄSZYŃ Kod pocztowy 64-360 Poczta ZBĄSZYŃ Nr telefonu 

Nr faksu E-mail zkz@zkz.hd.pl Strona www www.zkz.hd.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2005-06-29

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 97064489300000 6. Numer KRS 0000053189

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

Bogdan Gołek Komandor TAK

Mirosław Stróżyk Wicekomandor TAK

Paweł Szulc Wicekomandor TAK

Edyta Stanicka Sekretarz TAK

Wojciech Łukaszyk Skarbnik TAK

Tomasz Wittke Członek zarządu TAK

Bernard Dmuch 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

Stanisław Rogulski Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Andrzej Bok Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Zbigniew Śliwa Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

ZBĄSZYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)
Celem Klubu jest rozwój żeglarstwa sportowego i turystyki żeglarskiej.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1) Klub realizuje swoje cele poprzez:
1. prowadzenie szkolenia w zakresie podstawowych umiejętności 
dotyczących żeglarstwa i innych sportów wodnych.
2. organizację zawodów, rejsów, spływów oraz innych imprez 
turystycznych i sportowych.
3. prowadzenie działalności propagandowej i informacyjnej.
4. kształtowanie u członków Klubu patriotyzmu i wysokich walorów 
moralnych.
5. pozyskiwanie, budowę, naprawę i konserwację sprzętu pływającego i 
jego wyposażenia wykorzystywanego w działalności Klubu.
6. pozyskiwanie, remonty i utrzymywanie obiektów, urządzeń oraz 
sprzętu niezbędnych dla działalności Klubu.

2) Klub może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego w 
zakresie upowszechniania żeglarstwa poprzez:
1. prowadzenie szkoleń i kursów żeglarskich – PKD 92.62.Z
2. organizację obozów sportowych i szkoleniowych – PKD 92.62.Z
3. organizację rejsów oraz imprez szkoleniowych, turystycznych i 
sportowych – PKD 92.62.Z
4. wynajem jachtów oraz innego sprzętu pływającego – PKD 71.40.Z

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Zarząd Zbąszyńskiego Klubu Żeglarskiego w 2019 roku pracował w składzie: Bogdan Gołek, Mirosław Stróżyk, Paweł Szulc, Edyta 
Stanicka, Wojciech Łukaszyk, Tomasz Wittke, Bernard Dmuch. 
W 2019 roku odbyło się 1 Walne Zebranie Członków, a Zarząd w 2019 r. odbył 10 zebrań, na których najważniejszymi 
omawianymi sprawami były:
1. zabezpieczenie finansowe i organizacyjne szkolenia dzieci i młodzieży;
2. przygotowanie, przeprowadzenie i rozliczenie organizowanych imprez sportowych i turystycznych;
3. prace modernizacyjne na przystani - zabezpieczenie finansowe i rzeczowe;
4. przeznaczenie środków otrzymanych z 1 % podatku dochodowego;
5. w zakresie spraw organizacyjnych, od poprzedniego Walnego Zebrania Sprawozdawczego
 - po analizie opłacania składek i opłat; w stosunku do 1 osoby Zarząd podjął decyzję o udzieleniu upomnienia oraz udzielił 1 
nagany
-  rezygnację z członkowstwa złożyły 4 osoby
- Zarząd pozytywnie rozpatrzył deklaracje i przyjął w poczet członków stażystów 4 osoby
I.  Działalność szkoleniowa i sportowa 
1. Kontynuując działalność szkoleniową: 
- Prowadzone były zajęcia szkoleniowe, w których szkoleniem objętych było 17 osób w wieku od 7 do 15 lat, 6 zawodników 
kontynuowało szkolenie a 11 zgłosiło się nowych.
2. Działalność sportowa:
- 1 załoga reprezentowała nasz Klub uczestnicząc w cyklu regat klasy 505. (Adam Kuczyński, Andrzej Borowiak),
- dzieci i młodzież uczestnicząca w szkolenie w 2019 roku brała udziału w 5 regatach, w tym 1 wyjazdowych (do Międzyrzecza)
Wspólnie z Wielkopolskim Okręgowym Związkiem Żeglarskim kontynuowano realizację programu „Żagle dla Wszystkich”. W 
2019 roku w ramach Programu "Żagle dla Wszystkich" zorganizowane były 2 imprezy. 
1) Podopieczni i opiekunowie ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zbąszyniu uczestniczyli w Integracyjnym 
Pikniku Żeglarskim - 59 wychowanków, 36 opiekunów, 17 osób obsługa ze strony ZKŻ - 
 2) Członkowie (dzieci) i rodzice z Dziecięcego Zespołu Tanecznego "REGO" brali udział w rejsach DZ-ta z okazji Dnia Dziecka -  
28 dzieci, 17 rodziców, 5 członków ZKŻ jako obsługa 
Zorganizowano 4 imprezy sportowe na Jeziorze Błędno, w których uczestniczyły dzieci i młodzież.
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II. Zgodnie z zaakceptowanym przez Walne Zebranie kalendarzem, przeprowadzono następujące imprezy:
- sportowe:
1.  regaty o „Puchar Zbąszynia” rozgrywane w klasach: katamaran, Turystyczne Jachty Kabinowe, Jachty otwartopokładowe 
oraz Optymist – czerwiec
2.  regaty dookoła Jeziora Błędno – Ku Czci Wiecznej Wachty (18 edycja) oraz regaty oldboyów na Optymistach – sierpień
3.  regaty o „Srebrną Szeklę Zbąszynia” (28 edycja), – wrzesień 
4.  regaty o „Błękitną Wstęgę Jeziora Błędno ” (59 edycja) dla najszybszej łódki, w tym o „Beczkę” dla najszybszego jachtu 
kabinowego - wrzesień.
- turystyczne:
1) piknik żeglarski, z pływaniem na jachtach po jeziorze, dla dzieci w ramach realizacji programu „Żagle dla Wszystkich” – 
czerwiec
2) Rejs rodzinny – Rejs jachtów kabinowych szlakiem Jezior Obrzańskich dla rodzin - w sierpniu
3) Rejs Niepodległościowy z okazji 11 listopada, 

III Prace związane z modernizacją przystani
Realizując załącznik nr 3 Uchwały 2/19 Walnego Zebrania z dnia 3 marca 2019 r. 
1. wykonano:
a) Obudowano zlewozmywak,
b) Uszczelniono kadłub i wymieniono okno łodzi kabinowej "Dama Pik",
c) Zakończono remont łodzi gospodarczej,
d) Umocniono brzeg przy pompie membranowej do opróżniania zbiorników łodzi,
e) Przeprowadzono remont i powiększono świetlicę,
f) Wyposażono świetlicę w 3 nowe stoły - zostały sfinansowane ze środków LGROW,
g) Wymieniono okno w hangarze, 
h) Zakupiliśmy nowe pokrowce na żagle do łodzi DZ, 
i) Wymieniono uszkodzony pływak I pomostu,
j) Zakupiono i zamontowano 2 wiaty rekreacyjne,
k) Zmodernizowano pomost manewrowy 
- zmieniono na pływający,
- wykonano platformę stabilizującą.
- zamontowano 6 Y-bomów, 

2. W trakcie realizacji jest: 
a) zagospodarowanie terenu gospodarczego (magazynowanie opon), zakupiono pergole,
b) modernizacja przyczółka i montaż dłuższego trapu pomostu I,
c) wymiana desek na pomoście III (zakup desek)
d) przedłużenie pomostu manewrowego,
e) obudowa pompy membranowej,
f) wydzielenie w warsztacie szatni dla dzieci i młodzieży
W 2019 roku kolega załoga składającą się z członków naszego Klubu, pod dowództwem Tadeusza Piotrowskiego, otrzymała 
podczas Gali Żeglarskiej Wielkopolskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego Nagrodę Roku „Złota Omega” w kategorii 
Śródlądowy Rejs Roku za „dziewiczy rejs rzeką Niemen do Grodna”. Złotą Omegę otrzymaliśmy również jako Klub w kategorii 
Przystań Roku za dynamikę działań w podnoszeniu standardu swojej przystani.

Realizacja wszystkich wymienionych przedsięwzięć oraz wielu innych zadań była możliwa dzięki dużemu zaangażowaniu wielu 
koleżanek i kolegów w pracach na przystani, pomocy w trakcie szkolenia oraz regat, w trakcie których zawsze możemy liczyć na 
zabezpieczenie ze strony kolegów posiadających łodzie motorowe. 

Otrzymywaliśmy również wsparcie finansowe w postaci darowizn od członków i przyjaciół naszego Klubu.

 Dużą pomoc, w tym finansową, otrzymaliśmy od Urzędu i Rady Miasta w Zbąszyniu, Starostwa Powiatowego w Nowym 
Tomyślu, Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji oraz sympatyków żeglarstwa poprzez przekazanie 1 % z podatku dochodowego. 
Środki z 1 % zostały przeznaczone na pokrycie części kosztów związanych ze szkoleniem żeglarskim dzieci i młodzieży.
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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

121

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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 wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej

1. prowadzenie szkolenia w zakresie 
podstawowych umiejętności dotyczących 
żeglarstwa i innych
sportów wodnych.
2. organizację zawodów, rejsów, spływów oraz 
innych imprez turystycznych i sportowych.
3. prowadzenie działalności propagandowej i 
informacyjnej.
4. kształtowanie u członków Klubu patriotyzmu i 
wysokich walorów moralnych.
5. pozyskiwanie, budowę, naprawę i 
konserwację sprzętu pływającego i jego 
wyposażenia
wykorzystywanego w działalności Klubu.
6. pozyskiwanie, remonty i utrzymywanie 
obiektów, urządzeń oraz sprzętu niezbędnych dla
działalności Klubu.

93.12.Z 4 146,40 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) 108 004,76 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 25 446,40 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 82 558,36 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 83 610,86 zł

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

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

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

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 4 146,40 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 11 300,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

11 300,00 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

8 947,50 zł

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -70 561,17 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 4 146,40 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: 127 191,72 zł 4 146,40 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

96 007,57 zł 4 146,40 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

31 184,15 zł

0,00 zł 0,00 zł

1 Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży 4 146,40 zł

0,00 zł

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

w 
tym:

73 610,86 zł

10 000,00 zł

0,00 zł

0,00 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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5.2. 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)

0 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)

0,00 etatów

3 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)

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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2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

121 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)

93 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

93 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 15 751,00 zł

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

15 751,00 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)

642,33 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)  

223,42 zł

10 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)

9 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 9 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

10 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0,00 zł

0,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 15 751,00 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 15 751,00 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

1 620,00 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 Działalność szkoleniowa w 
zakresie żeglarstwa 
dzieci i młodzieży

1. Wskazanie dzieciom i 
młodzieży żeglarstwa jako 
sposobu na zagospodarowanie 
czasu wolnego 
2. Nauczenie przygotowania 
oraz posługiwania się sprzętem
3. Podniesienie umiejętności w 
żeglarstwie oraz uzyskanie 
wysokich miejsc w zawodach 
4. Nauczenie poszanowania 
sprzętu i środowiska 
naturalnego
5. Umiejętność zachowania się 
w sytuacjach trudnych oraz 
pokonywanie trudności

Gmina Zbąszyń 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

1 265,00 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 XXVIII Regaty o „Srebrną 
Szeklę Zbąszynia”
- Mistrzostwa Powiatu 
Nowotomyskiego

1.  Sportowa rywalizacja 
zawodników, w tym dzieci i  
młodzieży
2.  Promocja żeglarstwa jako 
sposobu aktywnego spędzania 
czasu wolnego i  wypoczynku
3.  Promocja walorów 
żeglarskich i turystycznych  
Ziemi Zbąszyńskiej oraz Powiatu 
Nowotomyskiego

Zarząd Powiatu Nowotomyskiego 1 300,00 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

Bogdan Gołek Data wypełnienia sprawozdania 2020-03-12
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