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Data zamieszczenia sprawozdania

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     WARMIŃSKO-
MAZURSKIE

Gmina EŁK

Powiat EŁCKI

Ulica UL. JANA I HIERONIMA 
MAŁECKICH

Nr domu 3 Nr lokalu 30U

Miejscowość EŁK Kod pocztowy 19-300 Poczta EŁK Nr telefonu +48 792014560

Nr faksu E-mail stopa@stopa.org.pl Strona www www.stopa.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2009-12-01

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 28002917900000 6. Numer KRS 0000233904

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

Jacek Jagłowski Prezes TAK

Piotr Omalecki Sekretarz TAK

Karol Paszkowski Skarbnik TAK

Iwona Olkowicz Członek Zarządu TAK

Paweł Feliks Wilk 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

Ewa Bołtryk Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Karol Malinowski Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Sebastian Klimowicz Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

TAK

EŁCKIE STOWARZYSZENIE AKTYWNYCH "STOPA"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OGÓŁU SPOŁECZEŃSTWA 
POPRZEZ (MIEDZY INNYMI) WSPARCIE, PROMOCJE I ANIMACJE 
SPOŁECZNA, KULTURALNA, OŚWIATOWĄ. 
2. DZIAŁANIE NA RZECZ PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA. 
3. WSPIERANIE IDEI SAMORZĄDNOŚCI LOKALNEJ I REGIONALNEJ. 
4. WSPIERANIE I ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. 
5. DZIAŁANIA NA RZECZ KULTURY I TRADYCJI REGIONU. 
6. WZMOCNIENIE PROMOCJI SUBREGIONU EŁK - GOŁDAP - OLECKO, JAKO 
ATRAKCYJNEGO TURYSTYCZNIE. 
7. TWORZENIE WZORCA WSPÓŁPRACY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, 
ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ ORAZ BIZNESU. 
8. DZIAŁANIA NA RZECZ PARTNERSTWA MIĘDZYSEKTOROWEGO. 
9. WSPIERANIE IDEI JEDNOCZĄCEJ SIĘ EUROPY I UNII EUROPEJSKIEJ. 
10. WSPOMAGANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA 
NATURALNEGO. 
11. WSPIERANIE REGIONALNEJ WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ. 
12. WSPIERANIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, ADMINISTRACJI 
PUBLICZNEJ ORAZ SEKTORA BIZNESU W POZYSKIWANIU ZEWNĘTRZNYCH 
ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA. 
13. INTEGRACJA, PROMOCJA I LOBBOWANIE NA RZECZ ORGANIZACJI 
POZARZĄDOWYCH. 
14. WSPIERANIE SZEROKO POJĘTEJ AKTYWNOŚCI 
OBYWATELSKIEJ,ANIMOWANIE WSPÓŁPRACY ORGANIZACJI 
POZARZĄDOWYCH. 
15. WSPIERANIE DZIAŁAŃ AKTYWIZUJĄCYCH NIEFORMALNE GRUPY 
MŁODZIEŻOWE, OSOBY I GRUPY MARGINALIZOWANE. 
16. WSPIERANIE INICJATYW SPOŁECZNYCH NA RZECZ DOBROCZYNNOŚCI, 
OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ, REHABILITACJI ZAWODOWEJ 
I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I WYKLUCZONYCH 
SPOŁECZNIE ORAZ NA RZECZ ROZWOJU LOKALNEGO. 
17. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA, NAUKOWO-TECHNICZNA, WYDAWNICZA, 
OŚWIATOWA, KULTURALNA W ZAKRESIE OBJĘTYM NINIEJSZYM 
STATUTEM. 
18. DZIAŁANIA NA RZECZ SZEROKO POJĘTEJ AKTYWIZACJI WSI. 
19. PROMOWANIE I WSPIERANIE ZDROWEGO I AKTYWNEGO TRYBU 
ŻYCIA. 
20. INICJOWANIE I WSPIERANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ AKTYWNYCH FORM 
WYPOCZYNKU. 
21. WSPIERANIE ORGANIZACYJNE, FINANSOWE I RZECZOWE OSÓB 
FIZYCZNYCH I PRAWNYCH W ZAKRESACH OBJĘTYCH CELAMI 
STOWARZYSZENIA.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1. Prowadzenie kampanii społecznych,
2. Organizacji forum współpracy trójsektorowej,
3. Konferencji promujących aktywność społeczną, 
4. Akcje promocyjne subregionu,
5. Udzielanie wsparcia technicznego, lokalowego, szkoleniowego oraz 
informacyjnego organizacjom pozarządowym oraz inicjatywom 
obywatelskim,
6. Organizowanie spotkań liderów i członków organizacji pozarządowych 
w celu poszerzenia
i pogłębienia współpracy pomiędzy organizacjami,
7. Diagnozę i prowadzenie stałego rozpoznawania potrzeb środowiska 
lokalnego,
8. Prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej, w tym 
opracowywanie
i publikowanie materiałów poświęconych problematyce zgodnej z celami 
Stowarzyszenia,
9. Współprace z instytucjami samorządowymi, państwowymi, 
organizacjami społecznymi działającymi w zakresie objętym celami 
Stowarzyszenia,
10. Współprace z krajowymi i zagranicznymi podmiotami 
zainteresowanymi celami stowarzyszenia,
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11. Prowadzenie działalności edukacyjno – oświatowej,
12. Prowadzenie działalności animacyjnej społeczeństwa,
13. Tworzenie płaszczyzny współpracy pomiędzy organizacjami 
pozarządowymi w Polsce
i Unii Europejskiej poprzez organizowanie spotkań, konferencji, szkoleń i 
inne,
14. Występowanie z inicjatywami na rzecz rozwoju lokalnego i 
regionalnego w województwie,
15. Wspieranie rozwoju współpracy i wymiany doświadczeń w zakresie 
rozwoju gospodarczego, kulturalnego, oświatowego i społecznego, 
ochrony środowiska naturalnego,
16. Prowadzenie działalności informacyjnej, konsultacyjnej i programowej, 
mającej na celu wspólne rozwiązywanie problemów organizacji 
pozarządowych, administracji publicznej oraz biznesu,
17. Opiniowanie przedstawionych projektów aktów prawnych, 
regulujących:
1) Działalność samorządu lokalnego,
2) Rozwój oraz umacnianie średniej i małej przedsiębiorczości.
18. Tworzenie i rozwój oraz promocję produktów turystycznych,
19. Współpraca z lokalnymi punktami informacji turystycznej,
20. Doskonalenie kadry Stowarzyszenia,
21. Inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie planów rozwoju i 
modernizacji infrastruktury turystycznej,
22. Podejmowanie inicjatyw na rzecz Zjednoczonej Europy, w tym we 
współdziałaniu z krajami członkowskimi i kandydującymi do Unii 
Europejskiej, wspieranie rozwoju obszarów wiejskich,
23. Organizację i koordynację prac wynikających z inicjatyw społecznych 
na rzecz miasta Ełk w zakresie rozwoju infrastruktury z wykorzystaniem 
dostępnych zewnętrznych środków finansowych krajowych i 
zagranicznych,
24. Podejmowanie działań w zakresie ochrony środowiska naturalnego i 
dziedzictwa przyrodniczego miasta i regionu północno-wschodniej Polski,
25. Organizację różnorodnych form aktywności w zakresie kultury 
fizycznej, sportu, oraz aktywności kulturalnej,
26. Organizacja imprez turystycznych i sportowo-rekreacyjnych,
27. Podejmowanie działań i inicjatyw na rzecz rozwoju kontaktów i 
współpracy
ze społecznościami lokalnymi innych regionów i państw realizujących 
podobne cele,
28. Promowanie i wspieranie zdrowego i aktywnego trybu życia,
29. Organizowanie programów kształcenia i szkolenia:
1) Polityków samorządów lokalnych oraz radnych i urzędników 
samorządowych,
2) Przedsiębiorców lokalnych, średnich i małych przedsiębiorstw oraz 
organizacji pozarządowych.
30. Działania na rzecz promocji turystyki i eksploracji wszechświata,

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA prowadziło w roku 2015 szereg działań w następujących 
programach:

Działaj Lokalnie 2015
Projekt Działaj Lokalnie ma na celu wsparcie wsparcie wiejskich organizacji społecznych z terenu 
powiatu Ełckiego w zakresie ich aktywności społecznej i wpływu na swoje lokalne społeczności, a które 
w niewielkim stopniu korzystają z doświadczeń innych organizacji i różnych form współdziałania, 
partnerstw, sieciowania. Powyższe wsparcie polega na zorganizowaniu konkursu grantowego na:
- zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze 
dobra wspólnego,
- wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
- mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty 
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1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

realizacji,
- przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą 
służyć całej społeczności,
- będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, 
przedsiębiorców i organizacji społecznych,
- będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i 
finansowe.

W roku 2015 zostało przyznanych 15 grantów na łączną sumę 59000,00 zł zaś łączna wartość 
zrealizowanych projektów wraz z wkładem finansowym i niefinansowym grantobiorców sięgnęła 113 
384,00 zł.
Najważniejsze dane liczbowe:
Liczba uczestników projektów: 224
Liczba odbiorców projektu: 3988
Liczba wolontariuszy akcyjnych: 112
Liczba wolontariuszy stałych: 113
Łączna liczba wolontariuszy: 225

Lokalne Partnerstwo PAFW – Ełk 
W roku 2014 stowarzyszenie zostało zaproszone do elitarnego programu Lokalnych Partnerstw Polsko - 
Amerykańskiej Fundacji Wolności i rozpoczęło pracę nad utworzeniem Lokalnego Partnerstwa PAFW w 
powiecie ełckim. Ełckie Lokalne Partnerstwo PAFW to kilkanaście organizacji i instytucji z powiatu 
ełckiego, działających na rzecz różnorodności i poszanowania odmienności. Wśród działań Partnerstwa 
znalazły się Przystanki Kulturalno-Społeczne, pokazy filmów zaangażowanych społecznie, warsztaty 
dziennikarskie. Powstał również Teatr Inspiracji, w którym aktorami są podopieczni Środowiskowego 
Domu Samopomocy i gimnazjaliści.
W skład partnerstwa, które działa do dziś, wchodzą instytucje, organizacje, grupy nieformalne oraz 
liderzy PAFW (m.in. Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Stare Juchy, Biblioteka - Centrum 
Informacji i Kultury w Starych Juchach, Starostwo Powiatowe w Ełku, Centrum Kultury Gminy Ełk z 
siedzibą w Stradunach, Miejska Biblioteka Publiczna w Ełku, Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej 
Wsi Ełckiej, Grupa Nieformalna „Świetliki”, JAMA – Juchowska Aktywna Młodzież Alternatywna, 
Stowarzyszenie Przyjaciół Wiśniowa Ełckiego „Lepsze Jutro”, 8 Harcerska Drużyna wędrownicza „O krok 
dalej”, Publiczne Gimnazjum w Nowej Wsi Ełckiej i Stowarzyszenie Produktu Rozwoju Lokalnego 
„Wiatraki Mazur”). 
W 2015 roku Ełckie Lokalne Partnerstwo PAFW zostało docenione przez ARFP i PAFW (obok 
partnerstwa z Dębicy) i nagrodzone wizytą studyjną do Londynu.
Szczegółowe działania Partnerstwa dostępne są na Facebooku: 
https://www.facebook.com/partnerstowpafwelk

Współpraca międzynarodowa

Akademia Młodego Obywatela
W roku 2015 już trzeci rok z rzedu kontynuowana była współpraca z Polonią i polakami z Litwy. 
Wspólnie z partnerem Samorządowym Centrum Kultury Rej. Soleczniki zrealizowany został cykl 
szkoleniowy pt. Akademia Młodego Obywatela. W cyklu wzięło udział 18 osób w wieku 15 - 18 lat. W 
ramach cyklu odbyły 48 godzin szkoleniowych, gra terenowa, 4 otwarte wieczory integracyjne - 
dokumentacja zdjęciowa, wypracowana i zrealizowana została inicjatywa młodzieżowa - dokumentacja 
zdjęciowa oraz spływ kajakowy rzeką Ełk - dokumentacja zdjęciowa. Z projektu powstała grupa 
dyskusyjna na portalu społecznościowym. Projekt został zrealizowany dzięki środkom pochodzącym z 
konkursu: Więzi i kontakty z Polską w kwocie 38 000,00 zł, zaś pełny koszt realizacji projektu wyniósł 42
 765,50 zł wraz z wkładem osobowym.

Alternatywne formy zajęć na lekcjach wychowania fizycznego
"Alternatywne formy zajęć na lekcjach wychowania fizycznego" to tytuł projektu zrealizowanego przez 
nieformalną grupę JAMA przy wsparciu Ełckiego Stowarzyszenia Aktywnych STOPA. W wymianie 
młodzieżowej wzieło udział 30 uczestników z 5 krajów - Polska, Turcja, Hiszpania, Włochy, Rumunia. 
Dzięki wymianie młodzieżowej stworzyliśmy młodym ludziom szanse na poznanie  specyfiki różnych 
kultur, co pozwoliło na zwiększenie integracji międzykulturowej, a także rozwinięcie umiejętności 
językowych. Niemniej jednak celem głównym projektu było podniesienie szanse na rynku pracy poprzez 
zdobycie unikalnych umiejętności, pobudzenie aktywności dzięki zajęciom kuglarskim oraz stworzenie 
własnych inicjatyw społecznych, które zostały przedstawione mieszkańcom Starych Juch.
Projekt został zrealizowany dzięki środkom Komisji Europejskiej w kwocie 19 110,00 euro
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Warmia Mazury Lokalnie 
Program dotacyjny FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH - WARMIA MAZURY LOKALNIE jest zadaniem 
publicznym zleconym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ramach Programu Funduszu 
Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 - 2020, Priorytet 1 Małe Inicjatywy.
Celem programu jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców województwa warmińsko - mazurskiego 
działających w grupach nieformalnych i młodych organizacjach pozarządowych w życie publiczne 
poprzez wsparcie w latach 2014-2016 co najmniej 220 inicjatyw oddolnych służących działaniom na 
rzecz dobra wspólnego. W ramach działania uruchomiony został program mikrodotacji pn. FUNDUSZ 
INICJATYW OBYWATELSKICH WARMIA MAZURY LOKALNIE, w ramach którego małe granty będą mogły 
pozyskać młode organizacje pozarządowe (do 18 m-cy działalności) oraz grupy nieformalne i 
samopomocowe realizujące inicjatywy oddolne mieszczące się w sferze zadań publicznych. Beneficjenci 
mikrograntów otrzymali również wsparcie animacyjne, doradcze, szkoleniowe, zwiększające ich 
potencjał i umiejętności w samodzielnym pozyskiwaniu funduszy na działalność statutową.
Projekt jest realizowany w formie oferty wspólnej 5 Organizacji Partnerskich działających w 
województwie warmińsko - mazurskim i będących Ośrodkami Działaj Lokalnie:Lokalną Grupę Działania 
"Warmiński Zakątek", Nidzicki Fundusz Lokalny, Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych "STOPA", 
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży, Stowarzyszenie "PRZYSTAŃ", które prowadzą 
subregionalne Ośrodki Doradczo-Animacyjne WML - w Dobrym Mieście, Nidzicy, Ełku, Ruciane-Nida, 
Iławie, oraz wspierane przez 2 Partnerów: Stowarzyszenie Łączy nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa 
Działania oraz Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny prowadzących Punkty Doradcze WML - w 
Elblągu i Gołdapi.
Realizacja projektu odbywa się za pośrednictwem regrantingu - instrumentu przewidzianego w art.16 
ust 7 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W 2015 roku wsparciem objętych 
zostało 97 inicjatyw oddolnych (na 228 złożonych wniosków) na łączną kwotę 313.600 zł.
Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych "STOPA" jako partner odpowiada za realizację zadania na terenie 
powiatów: ełckiego, oleckiego i kętrzyńskiego oraz - poprzez punkt doradczy - również gołdapskiego i 
węgorzewskiego.

Fundusz Lokalny Ziemi Ełckiej
W 2015 roku Stowarzyszenie weszło w kolejną fazę rozwoju Funduszu Lokalnego Ziemi Ełckiej, tworząc 
Radę Funduszu i grupę Ambasadorów. W skład I Rady Funduszu Lokalnego wchodzą: Iwona Adeszko - 
dyrektorka Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ełku, Patrycja Łapińska – prezeska Fundacji WOW, Krzysztof 
Łapiński – dyrektor Centrum Kultury Gminy Ełk, Iwona Olkowicz – liderka działań społecznych,  Maciej 
Olszewski – przedsiębiorca, Wiktor Malinowski – działacz społeczny i aktor, Paweł Wilk – lider działań 
społecznych i Małgorzata Zbrożek – dziennikarka.
Misją Funduszu Lokalnego jest łączenie różnych środowisk by wspólnie działać na rzecz poprawy jakości 
życia mieszkańców powiatu ełckiego, w tym pomagać w rozwijaniu pasji jego mieszkańców. 
Fundusz jest tworzony na wzór amerykańskiego community foundation. W Stanach historia funduszy 
lokalnych zaczęła się 102 lata temu w Cleveland, zaś w Europie ten model organizacji rozwija się od 
ponad 20 lat. W Polsce działa ok. 30 funduszy lokalnych.
Fundusz lokalny to filantropijna organizacja społeczna, której misją jest zaspokajanie potrzeb 
mieszkańców obszaru, na którym działa. Zbiera o środki finansowe od darczyńców indywidualnych, firm 
i innych instytucji i przekazuje je najczęściej w formie dotacji i stypendiów na finansowanie  programów 
społecznych.
Fundusz lokalny pośredniczy między darczyńcami a organizacjami społecznymi i grupami 
nieformalnymi, które pochłonięte realizacją własnych misji nie zawsze mają czas i możliwości na 
zabieganie o środki finansowe na swoje cele i programy.

DOBRA SIŁA
Spółdzielnia Socjalna osób prawnych "Dobra Siła" współtworzona przez Ełckie Stowarzyszenie 
Aktywnych "STOPA" oraz Parafię Ewangelicko - Metodystyczna w Ełku od roku 2013 prowadziła 
działalność związaną z szkoleniami oraz obozami edukacyjnymi. W roku 2015 działalność spółdzielni ma 
charakter wspierający działalność stowarzyszania.

Kilometry Dobra - Sztab Ełcki
Stowarzyszenie "STOPA" włączyło się w kampanię ogólnopolską Kilometry Dobra i jako sztab lokalny 
podjęło wyzwanie pobicia Rekordu Guinnessa w utworzeniu najdłuższego węża z jedno złotówek 
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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)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

7000

30

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

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

wspólnie z innymi sztabami w Polsce. Kampania rozpoczęła się konferencją otwierającą dokładnie 3 
marca 2015 r. i trwała do 31 maja 2015 r. Celem kampanii w roku 2015 była zbiórka na: Program 
stypendialny "Przekaż Dalej" dla młodzieży z powiatu ełckiego. 
Podczas kampanii lokalnej zostało zebranych 8470,00 zł czyli 192,5 metrów.
Podczas Kampanii została zgłoszona zbiórka publiczna do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.
Współorganizatorami Kampanii byli: Rutkowskidevelopment, Pixel, Bayer Media, Accard

Znaczący udział w Kampanii zaznaczyły ełckie szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne. 
Łącznie powstało 12 sztabów, które zorganizowały kilkanaście eventów. W sumie odbyło się co najmiej 
23 wydarzenia związane ze zbiórką: konferencje, warsztaty, wydarzenia kulturalne, sportowe gry 
terenowe itd.
Patronat nad Kampanią objęli:
Urząd Miasta Ełku
Starostwo Powiatowe w Ełku

Program Stypendialny “Przekaż dalej”
W 2015 roku stowarzyszenie uruchomiło pierwszy, pilotażowy Program stypendialny „Przekaż dalej”. 
Celem programu jest rozwój pasji młodzieży poprzez wspieranie konkretnych osób, które na zasadzie 
wzajemności przekażą swoją wiedzę, umiejętności i czas by zarazić swoją pasją innych. 
W roku 2015 odbyła się pierwsza tura programu w ramach, której 4 stypendystów uzyskało wsparcie 
finansowe na Łęczną kwotę  8000,00 oraz wsparcie tutorskie i promocyjne. 
Program pilotażowy realizowany jest na terenie powiatu ełckiego. 

Wsparcie nieformalnych grup:
W roku 2015 stowarzyszenie wspierało działania formalnie, merytorycznie i organizacyjnie 3 grup 
nieformalnych: 
Nocna Jazda Bez Celu w realizacji pikniku motoryzacyjnego, 
Warchlak Jam Session w realizacji 2 koncertów w przestrzeni publicznej,
Mazurska Arena E-sportu - realizacja 2 ogólnopolskich turniejów LAN.  

Stowarzyszenie i członkowie stowarzyszenia angażowali się w opiniowanie aktów prawnych dot. 
działalności pożytku publicznego tj. Programów Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, 
uczestniczyli w pracach ciał przedstawicielskich tj. Rady Działalności Pożytku Publicznego na szczeblu 
województwa, powiatu Ełckiego i gminy Miasta Ełk.
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3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego
 Sfera działalności pożytku 

publicznego
Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz 
organizacji pozarządowych 
oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3 
ust. 3, w zakresie 
określonym w pkt 1-32.

Działalność mieści się 
głównie w celu 31 
Statutu.
Udzielanie wsparcia 
finansowego, 
rzeczowego, 
organizacyjnego i 
pozamaterialnego
osobom fizycznym oraz 
prawnym, w tym
organizacjom 
organizacjom, o których
mowa w art. 3 ust. 3 
Ustawy o działalności 
pożytku publicznego i 
wolontariacie.
Niniejsza sfera 
działalności 
realizowana była 
poprzez:
- Program Działaj 
Lokalnie - realizacja 
konkursu grantowego
- Program Warmia 
Mazury - 
wspórealizacja 
konkursu grantowego
- Ełckie Lokalne 
Partnerstwo PAFW - 
wsparcie tworzenia 
partnerstwa 
trójsektorowego
oraz wsparcie 
nieformalnych grup.

94.99.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

Druk: MPiPS 7
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działalność wspomagająca 
rozwój wspólnot i 
społeczności lokalnych

Przedmiot działalności 
mieści się głównie w 
celu nr 5 i 6 statu tu:
- udzielanie wsparcia 
technicznego, 
lokalowego, 
szkoleniowego oraz 
informacyjnego 
organizacjom 
pozarządowym oraz 
inicjatywom 
obywatelskim. Niniejsza 
działalność prowadzona 
była głównie na rzecz 
odbiorców programy 
Działaj Lokalnie, 
Warmia Mazury 
Lokalnie oraz 
nieformalnych grup i 
liderów społecznych.
Poza wsparciem 
finansowym 
organizacje i grupy 
wspierane są przez 
animatorów oraz mają 
możliwość korzystania z 
majątku 
stowarzyszenie.

94.99.Z
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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

działalność na rzecz 
integracji europejskiej 
oraz rozwijanie kontaktów 
i współpracy między 
społeczeństwami

Przedmiot mieścił się w 
zakresie § 10 ust 13 
statutu:
Tworzenie płaszczyzny 
współpracy pomiędzy 
organizacjami 
pozarządowymi w 
Polsce
i Unii Europejskiej 
poprzez organizowanie 
spotkań, konferencji, 
szkoleń (...) oraz § 10 
ust 22. Podejmowanie 
inicjatyw na rzecz 
Zjednoczonej Europy, w 
tym we współdziałaniu 
z krajami 
członkowskimi i 
kandydującymi do Unii 
Europejskiej, (...). 
Realizowany był 
podczas dwóch 
projektów z partnerami 
zagranicznymi: 
- Akademia Młodego 
Obywatela - odbiorcami 
była młodzież, Polacy z 
Litwy
- Alternative forms PE - 
odbiorcami była 
młodzież z pięciu 
krajów z: Polski, 
Hiszpanii, Turcji, Włoch 
i Rumunii.
Oba projekty były 
projektami z 
elementami 
edukacyjnymi oraz 
integracyjnymi.

94.99.Z
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

W ramach działalność 
Odpłatnej Pożytku 
Publicznego w roku 
2015 zostało 
zrealizowane jedynie 
jedno działanie 
polegające na 
doskonaleniu 
nauczycieli będących 
członkami rady 
pedagogicznej. Była to 
działalność edukacyjna i 
wspierająca edukację 
prowadzona w 
warsztatów dla kadry 
nauczycielskiej. 
Działalność zlecona 
została przez 
Powiatowy Zespół 
Obsługi Szkół i 
Placówek Oświatowych 
w Giżycku. W ramach 
zlecania zostało 
zrealizowane 2-dniowe 
warsztaty 
prowadzonych 
aktywnymi metodami 
szkoleniowymi, 
wykłady i konsultacje.

85.60.Z

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
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1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 364,578.88 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 361,592.88 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 2,430.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 556.00 zł

e) Pozostałe przychody 0.00 zł

101,445.20 zł

13,019.99 zł

65,493.12 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 49,244.04 zł

100.00 zł

20,008.00 zł

14,749.10 zł

14,386.94 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 103,073.65 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 0.00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 12,543.99 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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 32,302.88 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 179,958.31 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 5,411.46 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

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

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 358,613.27 zł 12,543.99 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

356,181.42 zł 12,543.99 zł

2,430.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

1.85 zł

0.00 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

1 Fundusz Lokalny Ziemi Ełckiej - Fundusze Wieczyste 12,543.99 zł

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

4,229.25 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2,440.00 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)

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

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

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

18.00 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)

30.00 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

0.00 osób

30.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 114,165.34 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 114,165.34 zł

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

114,165.33 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 2,430.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 111,735.33 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)

4,127.62 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)

774.95 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)

0.00 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

70.00 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)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

70.00 osób

10.00 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 w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

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

b) inne osoby

10.00 osób

0.00 osób
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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

6,000.00 zł

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

3,510.00 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)

Wynagrodzenia zostały wypłacone na podstawie umów 
cywilnoprawnych. Często obejmują okres dłuższy niż jeden 
miesiąc pracy.

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 Działaj Lokalnie Aktywizowanie lokalnych 
społeczności wokół różnych 
celów o charakterze dobra 
wspólnego. Realizacji Programu 
służy organizowanie konkursów 
grantowych, w ramach których 
wspierane są projekty inicjujące 
współpracę mieszkańców z 
małych miejscowośc

Urząd Gminy Ełk 6,400.00 zł

2 Działaj Lokalnie Aktywizowanie lokalnych 
społeczności wokół różnych 
celów o charakterze dobra 
wspólnego. Realizacji Programu 
służy organizowanie konkursów 
grantowych, w ramach których 
wspierane są projekty inicjujące 
współpracę mieszkańców z 
małych miejscowości

Gmina Kalinowo 6,000.00 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

0.00 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

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)

3 Działaj Lokalnie Aktywizowanie lokalnych 
społeczności wokół różnych 
celów o charakterze dobra 
wspólnego. Realizacji Programu 
służy organizowanie konkursów 
grantowych, w ramach których 
wspierane są projekty inicjujące 
współpracę mieszkańców z 
małych miejscowości

Gmina Prostki 6,000.00 zł

4 Działaj Lokalnie Aktywizowanie lokalnych 
społeczności wokół różnych 
celów o charakterze dobra 
wspólnego. Realizacji Programu 
służy organizowanie konkursów 
grantowych, w ramach których 
wspierane są projekty inicjujące 
współpracę mieszkańców z 
małych miejscowości

Gmina Miasto Ełk 3,900.00 zł

5 Działaj Lokalnie Aktywizowanie lokalnych 
społeczności wokół różnych 
celów o charakterze dobra 
wspólnego. Realizacji Programu 
służy organizowanie konkursów 
grantowych, w ramach których 
wspierane są projekty inicjujące 
współpracę mieszkańców z 
małych miejscowości

Powiat Ełcki 0.01 zł

6 Działaj Lokalnie Aktywizowanie lokalnych 
społeczności wokół różnych 
celów o charakterze dobra 
wspólnego. Realizacji Programu 
służy organizowanie konkursów 
grantowych, w ramach których 
wspierane są projekty inicjujące 
współpracę mieszkańców z 
małych miejscowości

Gmina Stare Juchy 5,000.00 zł

7 II Mazurski Piknik 
Motoryzacyjny

- Poprawa wizerunku 
pasjonatów motoryzacji, osób 
zajmujących się tuningiem oraz 
inicjatywy Nocna Jazda 
Samochodem Bez Celu Ełk.
- Integracja pasjonatów 
motoryzacji z Ełku i okolic wraz 
z rodzinami,
- Przeciwdziałanie 
zachowaniom niepożądanym i 
niebezpiecznym na drodze,
- Edukacja w zakresie 
poprawnego zabezpieczenia 
dzieci w aucie i stosowania 
fotelików samochodowych.

Gmina Miasto Ełk 3,990.09 zł

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

Jacek Jagłowski
Piotr Omalecki

Karol Paszowski
Iwona Olkowicz
Paweł Wilk

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 Starostwo Powiatowe w Ełku 1
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