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Data zamieszczenia sprawozdania 2020-08-08

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     PODKARPACKIE

Gmina NOWA SARZYNA

Powiat LEŻAJSKI

Ulica 1 MAJA Nr domu 1 Nr lokalu 

Miejscowość NOWA SARZYNA Kod pocztowy 37-310 Poczta NOWA SARZYNA Nr telefonu 

Nr faksu E-mail nmo@sarzyna.net Strona www www.nmo.sarzyna.net

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2003-02-24

2004-04-15

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 69174809700000 6. Numer KRS 0000152888

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

Andrzej Domański prezes TAK

Magdalena Czechowicz skarbnik TAK

Jacek Wojdałowicz sekretarz 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

Marcin Szwedo przewodniczący TAK

Józef Gramatyka członek TAK

Andrzej Jędrzejec członek TAK

STOWARZYSZENIE "NASZA MAŁA OJCZYZNA"

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku podjęte były następujące przedsięwzięcia:
A. Zorganizowanie 7 września 2019 r. „Pożegnania wakacji” – pikniku rodzinnego o charakterze kulturalno-

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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rekreacyjnym z kampanią edukacyjną na temat promowania zdrowego i wolnego od uzależnień trybu życia.
Zorganizowano szereg konkursów, gier i zabaw dla dzieci i młodzieży, których tematyka zawierała treści związane z 
profilaktyką uzależnień i zdrowym trybem życia. Na przykład podczas wieloboju przedszkolaków jedną z konkurencji 
było ocenianie postaw prozdrowotnych i przeciwnych, jak dbanie o przyrodę i czystość powietrza oraz 
gospodarowanie odpadami. Podczas konkursu „Kredą na asfalcie” wielokrotnie podkreślano konieczność dbania o 
czystość i porządek w najbliższym otoczeniu. Przekazywano również treści dotyczące oznaczeń stosowanych na 
opakowaniach żywności.
Zadanie zrealizowano w obiekcie i okolicach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Odbiorcami zadania była grupa ok. 350 dzieci, młodzieży i rodziców, uczestników pikniku. Wykorzystano sprzęt 
nagłaśniający Ośrodka Kultury oraz sprzęt sportowy wnioskodawcy i Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 
Wykorzystano wkład osobowy - ok. 55 godzin nieodpłatnej pracy 10 członków i sympatyków Stowarzyszenia.
Osiągnięto z nadwyżką zakładane cele, czyli:
1. Umożliwienie dzieciom i młodzieży i dorosłym spędzenia czasu wolnego w przyjaznej atmosferze.
2. Wzrost wiedzy o możliwościach aktywnego spędzania czasu wolnego, bez udziału alkoholu i narkotyków.
3. Zwiększenie motywacji do prowadzenia zdrowego stylu życia.
4. Pogłębienie zasad dobrego wychowania, umiejętność zachowania się a także poszanowanie środowiska 
naturalnego (przez podkreślanie konieczności zachowania czystości i porządku).
Na realizację części zadania stowarzyszenie otrzymało dotację Miasta i Gminy Nowa Sarzyna w wysokości 1 600 zł 
(umowa dotacji RPA.8135.47.2019 zawarta w dniu 20 sierpnia 2019 r.).
B. Zorganizowanie 9 listopada 2019 r. imprezy sportowo-rekreacyjnej V Bieg Niepodległości „Nowosarzyńska 
Jedenastka”.
Zadanie zrealizowane zostało w partnerstwie z szeregiem instytucji, szkół, organizacji pozarządowych, przy wsparciu 
przedsiębiorców.
Przeprowadzono go w kategoriach open i nordic walking na dystansie ok. 11 km oraz w dwóch kategoriach 
młodzieżowych: grupa młodsza na dystansie ok. 650 m i grupa starsza na dystansie ok. 2,3 km.
Celem było:
1. Uczczenie rocznicy odzyskania niepodległości.
2. Popularyzacja biegania i zdrowego trybu życia.
3. Dotarcie do uczestników z treściami patriotycznymi, budowanie bądź wzmacnianie poczucia tożsamości 
narodowej.
4. Propagowanie aktywnego wypoczynku bez alkoholu i narkotyków.
5. Zorganizowanie wolnego czasu młodzieży i dorosłym.
6. Promocja Miasta i Gminy Nowa Sarzyna w mediach.
Wszystkie założone cele zostały osiągnięte.
Zadanie zrealizowano realizowane w obiekcie i otoczeniu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz na ulicach, 
drogach i ścieżkach leśnych na terenie miasta i gminy.
Odbiorcami zadania była grupa ok. 520 uczestników, w tym 222 sportowców (133 w biegu głównym, 34 w nordic 
walking oraz 55 w biegach młodzieżowych – 46 w grupie młodszej i 9 w grupie starszej), ok. 150 kibiców oraz ok. 
150 odbiorców treści publikowanych w mediach. 
Na realizację części zadania stowarzyszenie otrzymało dotację Miasta i Gminy Nowa Sarzyna w wysokości 8 300 zł 
(umowa dotacji RPA.8135.67.2019 zawarta w dniu 10 października 2019 r.).
Wykorzystano sprzęt nagłaśniający Ośrodka Kultury oraz obiekty Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz sprzęt 
biurowy i komputerowy organizatorów. Wykorzystano wkład osobowy:
- 7 osób przygotowujących scenariusze i plany zabezpieczenia,
- 3 osoby przygotowujące plakaty i spoty, 
- 5 osób oznakowujących trasy biegu,
- 65 osób zabezpieczających trasy (w tym 15 druhów z OSP Ruda Łańcucka, Łukowa i Sarzyna),
- 7 osób prowadzących biuro zawodów.
Wolontariusze przepracowali nieodpłatnie łącznie ok. 300 godzin.
C. Zorganizowanie w partnerstwie z Ośrodkiem Kultury „Spotkań z filmem”: 
Zadanie objęło:
a) 2 cykle obejmujące łącznie 14 seansów filmowych dla 617 odbiorców,
b) 2 maratony filmowe dla 70 odbiorców,
c) 3 przeglądy filmów nagrodzonych na festiwalu GRAND OFF, w tym 2 przeglądy otwarte dla 74 widzów i pokaz dla 
gimnazjalistów, w którym uczestniczyło 67 widzów,
d) 2 spotkania z reżyserami dla 26 odbiorców,
e) spotkanie podsumowujące z konkursem o tematyce filmowej dla 47 osób.
Osiągnięte w pełni zostały również rezultaty niewymierne, tj.:
a) stworzenie uczestnikom możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego,
b) uczestnicy zyskają bądź ugruntują świadomość, że obcowanie z kultura wysoką jest możliwe również w 
mniejszych ośrodkach (rezultat trwały),
c) dzięki włączeniu do projektu filmu wybranego w drodze głosowania uczestnicy zyskają poczucie realnego wpływu 
na działania dokonujące się w ich najbliższym otoczeniu (rezultat trwały).
Wykorzystano wkład osobowy - łącznie 48 godz. pracy wolontariuszy o szacunkowej wartości 960 zł oraz wkład 
rzeczowy partnera projektu – udostępnienie sali kinowej na seanse cykliczne, maratony filmowe i spotkanie z 
reżyserem, o łącznej szacunkowej wartości 8 200 zł.W trakcie realizacji projektu poruszana była tematyka profilaktyki 
przeciwuzależnieniowej.
Na realizację części zadania stowarzyszenie otrzymało dotacje: Fundacji PZU w wysokości 2 700 zł (umowa dotacji 
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3.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności pożytku publicznego, o których mowa 
w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

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 faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1., na 
rzecz których działała 
organizacja 
(Np. zwierzęta, zabytki)

nie dotyczy

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

65/PZ/2019 zawarta w dniu 30 stycznia 2019 r.) oraz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna w wysokości 2 500 zł (umowa 
dotacji RPA.8135.20.2019 zawarta w dniu 6 marca 2019 r.).
D. Stowarzyszenie, za pośrednictwem m. in. Sarzyńskiego Serwisu Informacyjnego, informowało społeczność 
lokalną o bieżących sprawach wspólnoty samorządowej.

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

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

1770

0
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Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty poniesione 
z 1% podatku dochodowego 
od osób fizycznych w ramach 

sfery

1 wspieranie i upowszechnianie kultury 
fizycznej

A. Zorganizowanie 7 września 2019 r. „Pożegnania 
wakacji” – pikniku rodzinnego o charakterze kulturalno-
rekreacyjnym z kampanią edukacyjną na temat 
promowania zdrowego i wolnego od uzależnień trybu 
życia.
Zorganizowano szereg konkursów, gier i zabaw dla 
dzieci i młodzieży, których tematyka zawierała treści 
związane z profilaktyką uzależnień i zdrowym trybem 
życia. Na przykład podczas wieloboju przedszkolaków 
jedną z konkurencji było ocenianie postaw 
prozdrowotnych i przeciwnych, jak dbanie o przyrodę i 
czystość powietrza oraz gospodarowanie odpadami. 
Podczas konkursu „Kredą na asfalcie” wielokrotnie 
podkreślano konieczność dbania o czystość i porządek w 
najbliższym otoczeniu. Przekazywano również treści 
dotyczące oznaczeń stosowanych na opakowaniach 
żywności.
B. Zorganizowanie 9 listopada 2019 r. imprezy 
sportowo-rekreacyjnej V Bieg Niepodległości 
„Nowosarzyńska Jedenastka”.
Zadanie zrealizowane zostało w partnerstwie z 
szeregiem instytucji, szkół, organizacji pozarządowych, 
przy wsparciu przedsiębiorców.
Przeprowadzono go w kategoriach open i nordic 
walking na dystansie ok. 11 km oraz w dwóch 
kategoriach młodzieżowych: grupa młodsza na dystansie

542,60 zł

2 kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego

C. Zorganizowanie w partnerstwie z Ośrodkiem Kultury 
„Spotkań z filmem”: 
Zadanie objęło:
a) 2 cykle obejmujące łącznie 14 seansów filmowych dla 
617 odbiorców,
b) 2 maratony filmowe dla 70 odbiorców,
c) 3 przeglądy filmów nagrodzonych na festiwalu 
GRAND OFF, w tym 2 przeglądy otwarte dla 74 widzów i 
pokaz dla gimnazjalistów, w którym uczestniczyło 67 
widzów,
d) 2 spotkania z reżyserami dla 26 odbiorców,
e) spotkanie podsumowujące z konkursem o tematyce 
filmowej dla 47 osób.
Osiągnięte w pełni zostały również rezultaty 
niewymierne, tj.:
a) stworzenie uczestnikom możliwości aktywnego 
spędzania czasu wolnego,
b) uczestnicy zyskają bądź ugruntują świadomość, że 
obcowanie z kultura wysoką jest możliwe również w 
mniejszych ośrodkach (rezultat trwały),
c) dzięki włączeniu do projektu filmu wybranego w 
drodze głosowania uczestnicy zyskają poczucie realnego 
wpływu na działania dokonujące się w ich najbliższym ot

196,70 zł
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 24 450,89 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 24 450,89 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 0,00 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 11 802,89 zł

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

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 administracyjne

e) pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

24 679,36 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

498,90 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 wg klasyfikacji PKD, 
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

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 12 400,00 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 25 178,26 zł

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności pożytku publicznego, o których mowa 
w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery 
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4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o poniesionych kosztach z tych 
środków 

4.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 739,30 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 739,30 zł

4.3. 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 kwoty przeznaczone na te działania

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.

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1 Organizacja pikniku rodzinnego "Pożegnanie Wakacji" 229,20 zł

2 Organizacja "Spotkań z filmem" 196,70 zł

3 Organizacja V Biegu Niepodległości "Nowosarzyńska Jedenastka" 313,40 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym -727,37 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 - dodatkowo podać 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
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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)

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. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

0 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji 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

15 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 
wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby niezwiązane z 
organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przedstawiciele 
władz organizacji)

100 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 0,00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0,00 zł

2. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
(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 pracowników)

0,00 zł

3. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, 
oraz osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0,00 zł

VII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym
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1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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

nie dotyczy

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

dwuosobowo: Andrzej Domański 
oraz

Magdalena Czechowicz lub Jacek 
Wojdałowicz

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2020-08-08

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