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• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2018-07-16

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     PODLASKIE

Gmina SUWAŁKI

Powiat SUWAŁKI

Ulica UL. IGNACEGO 
DASZYŃSKIEGO

Nr domu 9A Nr lokalu 52

Miejscowość SUWAŁKI Kod pocztowy 16-400 Poczta SUWAŁKI Nr telefonu 728942140

Nr faksu E-mail 
kontakt@niepodrodze.org

Strona www www.niepodrodze.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2007-12-21

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 79104342000000 6. Numer KRS 0000139901

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

Monika Hołubowicz Członkini Zarządu TAK

Agnieszka Dragon Członkini Zarządu TAK

Izabela Giczewska Członkini Zarządu TAK

Małgorzata Makowska Członkini 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

Mirosława Krymska Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Iwona Prusko Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Krzysztof Leszczyński Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

STOWARZYSZENIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNO - ARTYSTYCZNEJ "NIE PO DRODZE"

Druk: MPiPS 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Cele działania Stowarzyszenia:

Prowadzenie działalności społecznej i pro społecznej ze szczególnym 
uwzględnieniem dzieci, młodzieży, grup defaworyzowanych społecznie, 
mniejszości narodowych, niepełnosprawnych, bezdomnych, 
bezrobotnych, seniorów oraz grup zagrożonych patologią społeczną.
Wspieranie i organizacja dobroczynności oraz działań humanitarnych.
Prowadzenie działalności kulturalnej na rzecz mieszkańców 
Suwalszczyzny, w szczególności młodzieży, z wykorzystaniem możliwości 
jakie daje współpraca ogólnopolska i międzynarodowa.
Propagowanie i rozwój twórczości artystycznej, malarstwa, rzeźby, 
muzyki, teatru, fotografii, pisarstwa, filmu, rękodzieła ludowego oraz 
pozostałych sztuk pięknych i dziedzin aktywności artystycznej.
Organizacja współpracy twórców ze środowiska lokalnego na arenie 
międzynarodowej
i ogólnopolskiej.
Promocja regionu.
Promowanie i organizacja wymian międzykulturowych.
Prowadzenie działalności ekologicznej i edukacyjnej związanej z ochroną 
dziedzictwa
przyrodniczego i świadomością ekologiczną.
Prowadzenie działalności edukacyjnej dzieci i młodzieży oraz osób 
dorosłych,
ze szczególnym uwzględnieniem bezrobotnych i zwiększenia ich szans na 
rynku pracy.
Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
Promocja i organizacja wolontariatu.
Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji w 
Polsce i innych krajach.
Propagowanie i rozwój tolerancji oraz przeciwdziałanie postawom 
dyskryminacji.
Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez 
pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
Propagowanie zdrowego trybu życia, kultury fizycznej, sportu i turystyki.
Działalność na rzecz zachowania i upowszechniania dziedzictwa 
kulturowego oraz aktywna ochrona materialnych i niematerialnych dóbr 
kultury i tradycji, w tym prowadzenie prac konserwatorskich.
Prowadzenie działalności mającej na celu rozwój i wychowanie przez 
sztukę dzieci i młodzieży.
Podejmowanie działań sprzyjających profilaktyce zdrowotnej i społecznej, 
a w szczególności przeciwdziałanie uzależnieniom i wykluczeniom 
społecznym metodami: socjoterapii, arteterapii, pedagogiki ulicy, 
pedagogiki zabawy, animacji społecznej i kulturalnej.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1) Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjno-szkoleniowej ze 
szczególnym
uwzględnieniem praw człowieka, praw ucznia, praw dziecka, praw 
obywatelskich,
ekologii, Unii Europejskiej, historii i kultury regionalnej.
2) Prowadzenie działalności naukowo-badawczej oraz organizacja wypraw 
podróżniczych
i poznawczych.
3) Prowadzenie baz danych związanych z celami statutowymi.
4) Współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem 
gospodarczym,
środkami masowego przekazu zainteresowanymi działalnością pro 
społeczną i rozwojem
kulturalnym.
5) Gromadzenie sprzętu technicznego, elektrotechnicznego i 
elektronicznego oraz innych
materiałów niezbędnych do realizacji celów Statutowych.
6) Rejestrację i rozpowszechnianie efektów działalności Stowarzyszenia.
7) Organizację akcji pomocy potrzebującym i innych o charakterze 
charytatywno
– humanitarnym.
8) Organizację, reklamę, promocję i produkcję wystaw, wernisaży, 
spektakli, pokazów,
konkursów, festiwali, koncertów, recitali, odczytów, sympozjów, sesji, 
seminariów,
warsztatów, szkoleń, kursów, spotkań, akcji oraz wszelkich innych form 
aktywności
społeczno-artystycznej ze szczególnym nastawieniem na korzyści 
środowiska lokalnego.
9) Prowadzenie strony internetowej i rozpowszechnianie działań 
Stowarzyszenia.
10) Prowadzenie działalności wydawniczej.
11) Aktywną działalność na rzecz ratowania przyrody i naturalnego 
krajobrazu.
12) Organizację i uczestnictwo w wymianach międzykulturowych (ze 
szczególnym
uwzględnieniem członków Stowarzyszenia i grup artystycznych z regionu).

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

550Osoby fizyczne

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

W roku 2017 Stowarzyszenie zrealizowało następujące projekty:

• „Na moim podwórku jest zawsze ciepło 2017” to kontynuacja projektu streetworkingowego z lat 
2013-2016. Realizacja przebiegała od 01.04.2017 r. do 30.11.2017 r. pokazując dzieciom, że mogą 
korzystać z różnych form spędzania wolnego czasu i rozrywki na terenie miasta. Uczestnicy wzięli udział 
także w warsztatach rozwojowych o charakterze terapeutycznym (socjoterapia), w zajęciach z Ruchu 
Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne, zajęciach z elementami dramy. W działaniach 
projektu brały udział dzieci z podwórek przy ulicy Sejneńskiej, Korczaka, Osiedla II i Wigierskiej w 
Suwałkach. Projekt był dofinansowany z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i 
Narkomanii.

• „Grunt to zabawa - społeczna edukacja ekologiczna w akcji". Projekt „Grunt to zabawa - społeczna 
edukacja ekologiczna w akcji” był naturalną kontynuacją i rozszerzeniem współpracy Stowarzyszenia 
„Nie Po Drodze” z mieszkańcami okolic Kaczego Dołka i seniorami z Suwalskiego Klubu Seniora. 
Szczególnie odbywające się w latach poprzedzających „Tymczasowy Dom Kultury” oraz założony i 
pielęgnowany przez mieszkańców i seniorów kwiatowy „Ogród Osiedlowy” angażowały mieszkańców. 
Projekty te, prócz talentów ogrodniczych poszczególnych uczestników, ujawniły ogromną potrzebę 
współtworzenia i dbania o ten unikatowy, w skali miasta, teren zielony. W stosowanej przez nas 
formule działań, troska o najbliższe środowisko przyrodnicze, stała się pretekstem do 
międzypokoleniowej i międzyśrodowiskowej integracji, zdobywania i wymiany wiedzy i doświadczeń. W 
ramach projektu odbyły się otwarte i adresowane do lokalnej społeczności warsztaty ekologiczno-
artystyczne oraz rezydencje artystów-ekologów, którzy wraz z mieszkańcami stworzyli m.in. 
wielkoformatowy fresk naturalny, społeczną kopułę z wikliny, permakulturowy ogród ziołowo-
warzywny. Odbył się też sąsiedzki Piknik nad stawem. Projekt był dofinansowany przez Urząd Miasta 
Suwałk. 

• Suwalski Klub Seniora – W roku 2017 Stowarzyszenie zrealizowało projekt "Prowadzenie Suwalskiego 
Klubu Seniora na osiedlu Północ", podczas którego od 9. stycznia do 31. grudnia był prowadzony 
Suwalski Klub Seniora na Osiedlu Północ. Dzięki podjętym działaniom aktywizacyjnym zwiększył się 
poziom uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym i publicznym, a także nastąpił wzrost poczucia 
przynależności do wspólnoty senioralnej w Suwałkach. Obecnie seniorzy w Suwalskim Klubie Seniora są 
dobrze zintegrowaną grupą, która doskonale ze sobą współpracuje i wspiera się w działaniu, a także w 
życiu osobistym. Klub Seniora był otwarty 4 razy w tygodniu (poniedziałek, wtorek, środa i sobota) po 4 
godziny dziennie. Poza placówką odbywały się zorganizowane wycieczki krajoznawcze i kulturalno-
edukacyjne, wyjazd na Ogólnopolską Paradę Seniorów, ogniska integracyjne, wyjścia na wydarzenia 
kulturalne (teatr, koncerty, wystawy) oraz potańcówki integracyjne. Odbyły się spotkania i warsztaty z 
instruktorami i specjalistami.

• "Teatr Forum jako skuteczny środek w dialogu osób starszych z Suwałk". W dniu 26.08.2017r. w 
Suwałkach w Suwalskim Ośrodku Kultury po raz pierwszy został zaprezentowany spektakl realizowany 
metodą Teatru Forum pt.: "Spóźnieni kochankowie-każdemu wolno kochać". Doszło do dialogu 
pomiędzy obecnymi na spektaklu osobami starszymi, członkami Suwalskiego Klubu Seniora, Suwalskiej 
Rady Seniorów, Uniwersytetu Trzeciego Wieku, seniorów niezrzeszonych w żadnej organizacji 
senioralnej oraz osobami dorosłymi, gównie mieszkańcami Suwałk, zainteresowanymi poprawą jakości 
życia seniorów w Suwałkach. W trakcie dyskusji poruszone były następujące problemy osób starszych: 
funkcjonowanie seniorów w systemie rodzinnym i społecznym, trudności w realizacji potrzeb osób 
starszych, wykorzystywanie postaw asertywnych przez seniorów w sytuacji doświadczania przez nich 
opresji ze strony członków ich rodzin lub ich znajomych. Projekt był współfinansowany przez Urząd 
Miasta Suwałk.

Druk: MPiPS 4



2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

5Osoby prawne

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

nie dotyczy

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz dzieci 
i młodzieży, w tym 
wypoczynek dzieci i 
młodzieży

Zorganizowanie, 
przeprowadzenie i 
rozliczenie projektu 
streetworkingowego 
„Na moim podwórku 
jest zawsze ciepło 
2017" finansowanego 
przez Urząd Miejski w 
Suwałkach. W 
działaniach projektu 
brały udział dzieci z 
suwalskich podwórek 
na Osiedlu II i przy ulicy 
Sejneńskiej, gdzie przez 
prawie 5 lat 
Stowarzyszenie „Nie Po 
Drodze” miało siedzibę 
„Teatr-Akcji”. Grupa 
pedagogów/animatoró
w realizująca projekt 
„Na moim podwórku 
jest zawsze ciepło” od 
kwietnia do listopada 
2017 roku realizowała 
spotkania z dziećmi 
oparte na 
streetworkingu i 
pedagogice 
podwórkowej. 
Pokazywali oni 
dzieciom, że mogą 
rozwijać się korzystając 
z różnych form 
spędzania wolnego 
czasu i rozrywki w 
Suwałkach. W ramach 
projektu pedagodzy 
organizowali warsztaty i 
zabierali dzieci w 
miejsca, które 
pobudzają wyobraźnię, 
inspirują do działania i 
rozwoju.

88.99.Z

działalność na rzecz osób 
w wieku emerytalnym

Zorganizowanie, 
przeprowadzenie i 

88.10.Z

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 (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności
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rozliczenie projektu 
"Prowadzenie 
Suwalskiego Klubu 
Seniora na osiedlu 
Północ II" 
finansowanego przez 
Urząd Miejski w 
Suwałkach. 
Stowarzyszenie 
zrealizowało projekt, 
podczas którego od 
stycznia do grudnia był 
prowadzony Suwalski 
Klub Seniora na Osiedlu 
Północ. Dzięki 
podjętym działaniom 
aktywizacyjnym 
zwiększył się poziom 
uczestnictwa osób 
starszych w życiu 
społecznym i 
publicznym, a także 
nastąpił wzrost 
poczucia przynależności 
do wspólnoty 
senioralnej w 
Suwałkach. Klub 
Seniora był otwarty 4 
razy w tygodniu 
(poniedziałek, wtorek, 
środa i sobota) po 4 
godziny dziennie. Poza 
placówką odbywały się 
zorganizowane 
wycieczki krajoznawcze 
i kulturalno-
edukacyjne, wyjazd na 
Ogólnopolską Paradę 
Seniorów, ogniska 
integracyjne, wyjścia na 
wydarzenia kulturalne 
(teatr, koncerty, 
wystawy) oraz 
potańcówki 
integracyjne. Odbyły się 
spotkania i warsztaty z 
instruktorami i 
specjalistami.
Zorganizowanie, 
przeprowadzenie i 
rozliczenie projektu 
"Teatr Forum jako 
skuteczny środek w 
dialogu osób starszych z 
Suwałk". Spektakl 
realizowany metodą 
Teatru Forum pt. 
"Spóźnieni 
kochankowie-każdemu 
wolno kochać" został 
pokazany w Suwalskim 
Ośrodku Kultury. Po 
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spektaklu odbyła się 
dyskusja z 
publicznością. Projekt 
wzmacniał asertywne 
postawy wobec 
problemów osób 
starszych: 
funkcjonowanie 
seniorów w systemie 
rodzinnym i 
społecznym, trudności 
w realizacji potrzeb 
osób starszych

działalność wspomagająca 
rozwój wspólnot i 
społeczności lokalnych

„Grunt to zabawa - 
społeczna edukacja 
ekologiczna w akcji". 
Projekt „Grunt to 
zabawa - społeczna 
edukacja ekologiczna w 
akcji” był naturalną 
kontynuacją i 
rozszerzeniem 
współpracy 
Stowarzyszenia „Nie Po 
Drodze” z 
mieszkańcami okolic 
Kaczego Dołka i 
seniorami z 
Suwalskiego Klubu 
Seniora. Szczególnie 
odbywające się w 
latach poprzedzających 
„Tymczasowy Dom 
Kultury” oraz założony i 
pielęgnowany przez 
mieszkańców i 
seniorów kwiatowy 
„Ogród Osiedlowy” 
angażowały 
mieszkańców. Projekty 
te, prócz talentów 
ogrodniczych 
poszczególnych 
uczestników, ujawniły 
ogromną potrzebę 
współtworzenia i 
dbania o ten 
unikatowy, w skali 
miasta, teren zielony. 
W stosowanej przez nas 
formule działań, troska 
o najbliższe środowisko 
przyrodnicze, stała się 
pretekstem do 
międzypokoleniowej i 
międzyśrodowiskowej 
integracji, zdobywania i 
wymiany wiedzy i 
doświadczeń. W 
ramach projektu odbyły 
się otwarte i 
adresowane do lokalnej 

94.99 Z
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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 wyników/zysków i strat) 175,065.57 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 174,510.04 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 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. Jeśli 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

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

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. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech 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

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

społeczności warsztaty 
ekologiczno-artystyczne 
oraz rezydencje 
artystów-ekologów, 
którzy wraz z 
mieszkańcami stworzyli 
m.in. wielkoformatowy 
fresk naturalny, 
społeczną kopułę z 
wikliny, 
permakulturowy ogród 
ziołowo-warzywny. 
Odbył się też sąsiedzki 
Piknik nad stawem. 
Projekt był 
dofinansowany przez 
Urząd Miasta Suwałk.
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c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 0.00 zł

e) Pozostałe przychody 555.53 zł

1,416.00 zł

0.00 zł

157,458.87 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 12,154.67 zł

1,200.00 zł

10,954.67 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 555.53 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

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. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 3,480.50 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 3,480.50 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące 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 wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

1 Grunt to zabawa -społeczna edukacja ekologiczna w akcji 592.19 zł

2 Prowadzenie Suwalskiego Klubu Seniora na Osiedlu Północ i Teatr Forum jako skuteczny środek w 
dialogu osób starszych z Suwałk

1,393.18 zł

3 Na moim podwórku jest zawsze ciepło 2017 1,495.13 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 3,480.50 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 158,874.87 zł
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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 5,385.42 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 172,573.52 zł 3,480.50 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

169,124.62 zł 3,480.50 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

3,448.90 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

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 (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

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

0.00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

473.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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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)

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku 
pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w 
organizacji)

0.0 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 1 miejsca po przecinku)

0.0 etatów

29.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0.00 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)

2.00 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

2.00 osób

0.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 110,270.65 zł

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 110,270.65 zł

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

110,270.65 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 110,270.65 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością 
gospodarczą organizacji

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)

4,234.20 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do 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
(patrz komentarz do punktu 4)

3,738.82 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

6.00 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  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

w 
tym:

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

b) inne osoby

5.00 osób

1.00 osób

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)

0.00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0.00 osób

0.00 osóbb) inne osoby
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

4,362.28 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

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)

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)

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

1 Prowadzenie Klubu Seniora 
na osiedlu Północ II

Prowadzenie Klubu Seniora Miasto Suwałki 117,500.00 zł

2 Na moim podwórku jest 
zawsze ciepło 2017

pedagogika podwórkowa 
skierowana do dzieci i 
młodzieży z rodzin zagrożonych 
wykluczeniem społecznym

Miasto Suwałki 25,000.00 zł

3 Teatr Forum - jako skuteczny 
środek dialogu osób 
starszych z Suwałk

wsparcie i aktywizacja osób 
starszych

Miasto Suwałki 4,940.00 zł

4 Grunt to zabawa - społeczna 
edukacja ekologiczna w akcji

edukacja ekologiczna Miasto Suwałki 10,018.87 zł

10. Wysokość najwyższego 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

1,884.76 zł

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

0.00 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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 (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) 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 (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

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

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Agnieszka Dragon, Izabela 
Giczewska, Monika Hołubowicz, 

Małgorzata Makowska 
13.07.2018

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 1

2 Urząd Miasta Suwałki 3

Druk: MPiPS 14


