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• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
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• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (--–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2021-10-03

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŁÓDZKIE

Gmina ZGIERZ

Powiat ZGIERSKI

Ulica UL. DŁUGA Nr domu 15 Nr lokalu 

Miejscowość ZGIERZ Kod pocztowy 95-100 Poczta ZGIERZ Nr telefonu 661461145

Nr faksu E-mail stowarzyszenie@ezg.info.pl Strona www www.ezg.info.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2010-02-26

2020-09-18

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 10084515400000 6. Numer KRS 0000350060

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

Adrian Skoczylas Prezes TAK

Maciej Rubacha Wiceprezes TAK

Katarzyna Kowalska Skarbnik TAK

Jakub Kwiatkowski 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

Agata Magdalena 
Karasińska

Członek Komisji 
rewizyjnej

TAK

Iwona Hulewicz-Sroczyńska Członek Komisji 
rewizyjnej

TAK

Weronika Rossek Członek Komisji 
rewizyjnej

TAK

"STOWARZYSZENIE EZG"

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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Stowarzyszenie EZG w roku 2020 zgodnie z celami statutowymi oraz ramowym planem pracy realizowało działania 
na rzecz społeczności lokalnej Zgierza, w szczególności młodzieży i w obszarze kultury oraz historii. Działalność 
Stowarzyszenia obejmowała aspekty merytoryczne, promocyjne, organizacyjne oraz bieżącą pracę Zarządu.
1. Radio EZG
W ramach audycji radiowych prezentowane były audycje muzyczne, młodzieżowe i rozrywkowe wedle stałej ramówki 
– łącznie w roku 2020 wyemitowano ok. 25 audycji. Serwer radiowy został opłacony w ramach projektu „Odkrywając 
Zgierz”, zakupiono także mikrofon pojemnościowy do studia. Redaktorem naczelnym jest Daniel Tekliński, zaś 
redaktorem technicznym – Mateusz Grudkowski.
2. Klub Aktywnej Młodzieży EZG
Klub Aktywnej Młodzieży jako jednostka organizacyjna powstał na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków 
w grudniu 2020 r., powołanie koordynatora zostało zaplanowane na początek roku 2021. Celem Klubu jest promocja 
idei wolontariatu wśród młodzieży, a także organizowanie aktywnego działania młodzieży na rzecz środowiska 
lokalnego, nawiązywanie stałej współpracy z organizacjami oraz instytucjami społecznymi, kulturalnymi i 
charytatywnymi.
3. Projekty dofinansowane ze środków samorządowych i ogólnopolskich:
a. Odkrywając Zgierz
Projekt został dofinansowany z budżetu Miasta Zgierza (20 tys. zł). W ramach projektu powstał zrealizowaliśmy cykle 
warsztatów kulturalno-artystycznych dla mieszkańców miasta: medialne (dziennikarskie – Daniel Tekliński, DJ-skie 
Mateusz Nykiel), modelarskie (Bartosz Michalski), historyczne (Maciej Rubacha); 10 spacerów turystycznych po 
mieście – część z powodu pandemii została nagrana jako filmy i zamieszczona w internecie. Opłacony został także 
serwer na potrzeby funkcjonowania radia internetowego. Wśród działań projektowych odbyły się także: konkurs 
Zgierz Ma Talent 2020, do którego zgłosiło się 9 młodych artystów i w którym zagłosowało ok. 1800 osób; warsztaty 
twórczego pisania ZGIERZOPIS, w których wzięło udział 9 grup ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych, które 
stworzyły opowiadania „ze Zgierzem w tle” - wydane w formie książkowej; konkurs na trasę questową po mieście dla 
szkół podstawowych (oba działania monitorowane przez Iwonę Hulewicz-Sroczyńską). Koordynatorem projektu był 
Adrian Skoczylas, a osobą odpowiedzialną za obsługę finansowo-księgową: Barbara Powroźnik. Projekt został 
dofinansowany ze środków Gminy Miasto Zgierz, wartość dotacji – 20 tys. zł oraz wkładu własnego finansowego: 5,6
 tys. zł.
b. Aktywni seniorzy – międzypokoleniowa integracja
Celem zadania była edukacja seniorów w zakresie nowoczesnych technologii poprzez stworzenie filmów 
tutorialowych, którymi autorami i autorkami byli młodzi ludzie ze Stowarzyszenia. W ramach zadania powstało 20 
kilkuminutowych filmów instruujących seniorów jak korzystać z telefonu, Internetu lub jak przygotowywać 
współczesne potrawy. Projekt został dofinansowany ze środków Gminy Miasto Zgierz, wartość dotacji – 5 tys. zł.
c. Akcja „Masz Głos”
W związku z pandemią działania ekologiczne w szkołach musiały zostać odwołane. Mikrogrant 500 zł z programu 
„Masz Głos” przeznaczono na cel wspierający lokalną walkę z koronawirusem. Z materiałów zakupionych dla akcji 
„Widzialna Ręka Zgierz” powstało 500 wielorazowych bawełnianych maseczek. Trafiły one do pracowników i 
pracownic Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, odwiedzających i opiekujących się rodzinami w potrzebie, 
zgierskiego Domu Pomocy Społecznej oraz do chorych dzieci przebywających w Szpitalu Dziecięcym.
d. Zakładowe Opowieści 2.0
Stowarzyszenie było partnerem projektu “Zakładowe Opowieści 2.0” realizowanego przez Muzeum Miasta Zgierza 
dzięki dofinansowaniu Muzeum Historii Polski I programu “Patriotyzm Jutra”. W ramach projektu przeprowadzono 
kilkanaście wywiadów z pracownikami zgierskich zakładów przemysłowych okresu PRL i wydano publikację z treścią 
rozmów. 
4. Zbiórka publiczna „Paka dla Uczniaka” - X edycja
Celem X edycji akcji (nr 2020/2158/OR) była zbiórka artykułów i pieniędzy na rzecz świetlicy środowiskowej Przystań 
oraz świetlic edukacyjno-wychowawczych przy Szkole Podstawowej nr 4 oraz nr 11. Piknik w ramach akcji odbył się 
w ogrodzie Miejskiego Ośrodka Kultury. W turnieju siatkówki wzięły udział drużyny Artystów & Kuźni (zwycięzcy), 
Nauczycieli, Polityków oraz Młodzieży. Ponadto miał miejsce grill, gry i zabawy dla dzieci oraz warsztaty 
modelarskie. Łączne przychody zbiórki publicznej wyniosły ponad 4,4 tys. zł, z czego większość (ponad 3 tys. zł) jest 
to wartość zebranych darów rzeczowych, a część wpłat do puszek oraz na konto.
5. Członkostwo w Radzie Organizacji Pozarządowych Miasta Zgierza
Reprezentantami naszej organizacji w ROP MZ są: Adrian Skoczylas oraz Maciej Rubacha. Stowarzyszenie 
uczestniczyło w projekcie Rady „Pozarządowa reorientacja”, dzięki któremu reprezentanci Stowarzyszenia – Szymon 
Matusiak, Mikołaj Walczak oraz Mateusz Słowiński – wzięli udział w cyklu warsztatów liderskich, Stowarzyszenie 
zrealizowało także inicjatywę o wartości 1000 zł związaną z akcją „Paka dla Uczniaka” we współpracy z Radą 
Osiedla Nowe Miasto, a także zorganizowało warsztaty na temat działalności gospodarczej dla swoich członków. Na 
podstawie porozumienia biuro projektu znajdowało się w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Długiej 15.
6. Udział w szkoleniach i wymianach międzynarodowych
Członkowie Stowarzyszenia brali udział w kilku szkoleniach z wolontariatu organizowanych przez Regionalne 
Centrum Wolontariatu „Centerko”.
7. Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych 
Stowarzyszenie na bieżąco składa wnioski o dofinansowanie z funduszy zewnętrznych, m. in. z programu Patriotyzm 
Jutra, funduszy ministerialnych (NOWEFIO). Celem jest rozwinięcie działalności Stowarzyszenia oraz pozyskanie 
środków na jego dalsze utrzymanie. W listopadzie 2020 r. Stowarzyszenie pozyskało środki w wysokości 27 tys. 
euro z programu „Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy” ze środków Funduszy Norweskich i EOG na projekt 

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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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)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

„Aktywna Młodzież – małe kroki, wielkie zmiany”. W programie są m. in. szkolenia z rozwoju liderskiego dla zgierskiej 
młodzieży, wsparcie organizacyjne dla samorządów szkolnych, warsztaty edukacyjne w szkołach o funkcjonowaniu 
miasta oraz młodzieżowe inicjatywy lokalne; a także środki na rozwój instytucjonalny naszego Stowarzyszenia i 
działania związane z fundraisingiem, OPP oraz działalnością gospodarczą.
8. Sprawy formalne i organizacyjne
a. Działalność Zarządu i pełnomocników
Zarząd obradował w składzie: Adrian Skoczylas (prezes), Maciej Rubacha (wiceprezes), Katarzyna Kowalska 
(skarbnik) oraz Jakub Kwiatkowski (sekretarz) na 7 posiedzeniach w roku 2020, przyjmując 13 uchwał. Na 
przestrzeni roku funkcjonowali w formule pełnomocników zarządu opiekunowie: atmosfery (przez cały rok 2020 – 
Natalia Stanikowska); marki (do września – Maciej Malczewski, od września – Milena Jatczak); przestrzeni (do 
września – Milena Jatczak, od września – Bartosz Michalski).
b. Walne Zebranie Członków
W okresie sprawozdawczym odbyły się 2 Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia: 18 czerwca (uchwały ws. 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego, zmian w statucie oraz regulaminie Radia) oraz 16 grudnia (uchwały ws. 
utworzenia i regulaminu Klubu Aktywnej Młodzieży, zmian w regulaminie Radia oraz podjęcia działalności 
gospodarczej).
c. Status OPP
We wrześniu 2020 r. Stowarzyszenie otrzymało status organizacji pożytku publicznego (wpis w KRS – 18.09.2020).

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

5000

20
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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 kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego

organizacja imprez kulturalnych oraz upowszechnianie 
dokonań artystycznych i kulturotwórczych [warsztaty 
kulturalne,– modelarskie dla Zgierskiego Klubu 
Modelarskiego, medialne dla redakcji Radia EZG, 
historyczne, spacery historyczno-turystyczne i questowe 
w projekcie „Odkrywając Zgierz”; konkursy artystyczne – 
Zgierz Ma Talent, Zgierska Wyprawa Odkrywców]; 
działalność wydawnicza [ZGIERZOPIS - zbiór opowiadań 
młodzieżowych, współpraca przy książce Zakładowe 
Opowieści 2.0 - zebranie historii pracowników zgierskich 
zakładów przemysłowych]

0,00 zł

2 działalność na rzecz osób w wieku 
emerytalnym

organizowanie szkoleń oraz innych form poszerzania 
wiedzy [edukacja seniorów w zakresie nowoczesnych 
technologii - w projekcie "Aktywna Młodzież - 
międzypokoleniowa integracja" stworzono filmy 
tutorialowe, którymi autorami byli młodzi ludzie ze 
Stowarzyszenia; powstały filmy instruujące seniorów jak 
korzystać z telefonu, wysyłać smsy i robić zdjęcia, jak 
robić zakupy w Internecie i prowadzić konto na portalu 
społecznościowym lub jak przygotowywać współczesne 
potrawy, skierowane do Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
i domów seniora]

0,00 zł

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

organizowanie spotkań, szkoleń oraz innych form 
poszerzania wiedzy; organizacja wydarzeń oraz 
upowszechnianie dokonań młodzieży [warsztaty 
modelarskie i medialne, konkursy - Zgierz Ma Talent 
prezentujących młodych zgierzan mających zdolności 
artystyczne, prowadzenie Klubu Aktywnej Młodzieży dla 
młodych wolontariuszy i działaczy z samorządów 
szkolnych, ZGIERZOPIS - zbiór opowiadań 
młodzieżowych]; zbiórka publiczna "Paka dla Uczniaka" 
- celem była zbiórka artykułów i pieniędzy na rzecz 
świetlicy środowiskowej oraz świetlic edukacyjno-
wychowawczych

0,00 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 

1 kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego

organizacja imprez kulturalnych oraz 
upowszechnianie dokonań artystycznych i 
kulturotwórczych [gry historyczne - planszowa 
"Zgierscy Fabrykanci", karciana "Wspólnota" i 
memory "Siłaczki" nawiązujące do zgierskiej 
historii fabrycznej, wielokulturowej i 
herstorycznej, skierowane do dzieci, młodzieży i 
osób dorosłych jako narzędzie edukacyjne lub 
materiały promujące zgierskie dziedzictwo 
historyczne; zwiedzanie regionalnych muzeów: 
Muzeum Miasta Łodzi i Centralnego Muzeum 
Włókiennictwa dla chętnych osób]

0,00 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) 49 970,99 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 42 222,99 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 2 748,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 5 000,00 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 10 235,70 zł

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 0,00 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 0,00 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. 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)

46 863,67 zł

2 767,06 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,34 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 25 500,00 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 49 631,07 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 339,92 zł
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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

1.1. 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

11 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

33 osób fizycznych

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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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)

3 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 22 700,00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 22 700,00 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)

171,97 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

1 200,00 zł

VII. 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. 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
Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

IX. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)
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Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Adrian Skoczylas
Maciej Rubacha Data wypełnienia sprawozdania 2021-10-03
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