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I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     PODKARPACKIE

Gmina KOLBUSZOWA

Powiat KOLBUSZOWSKI

Ulica UL. HANDLOWA Nr domu 2A Nr lokalu 

Miejscowość KOLBUSZOWA Kod pocztowy 36-100 Poczta KOLBUSZOWA Nr telefonu 172274005

Nr faksu E-mail fundacja_serce@op.pl Strona www www.fundacjaserce.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2004-08-09

2005-04-28

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 83137610100000 6. Numer KRS 0000214559

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

Ewa Nowak Prezes 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

Jan Kurda Członek Rady Nadzorczej 
Fundacji

TAK

Andrzej Pruchnik Członek Rady Nadzorczej 
Fundacji

TAK

Adam Tylutki Członek Rady Nadzorczej 
Fundacji

TAK

REGIONALNA FUNDACJA ROZWOJU "SERCE"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem działania Fundacji jest prowadzenie działalności społecznie 
użytecznej na rzecz ogółu społeczności w zakresie :
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, wspieranie 
rodziny i systemu pieczy społecznej;
2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
3) działalności charytatywnej;
4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania 
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i 
kulturowej;
5) ochrony i promocji zdrowia;
6) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
7) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez 
pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
8) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
9)  działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości;
10) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 
ze szczególnym uwzględnieniem powiatu kolbuszowskiego;
11)  nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
12)  wypoczynku dzieci i młodzieży;
13)  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
14)  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
15) turystyki i krajoznawstwa;
16) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i 
wojen w kraju i za granicą;
17)  upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
18)  działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów 
i współpracy między społeczeństwami;
19)  promocji i organizacji wolontariatu;
20)  pomocy Polonii i Polakom za granicą;
21) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechniania i ochrony praw dziecka;
22)  przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
23)  działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalność pożytku publicznego i 
wolontariacie, w zakresie określonym powyżej w pkt 1-22.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) organizowanie imprez dla dzieci, organizowanie i dofinansowanie 
wyjazdów dzieci i młodzieży na wycieczki, kolonie i obozy oraz leczenie w 
kraju i zagranicą,
2) organizowanie i finansowanie pomocy stypendialnej dla uzdolnionych 
dzieci i młodzieży lub dla dzieci i młodzieży z rejonów zagrożonych 
bezrobociem,
3) tworzenie i prowadzenie ośrodków szkoleniowo – badawczych 
świadczących usługi w zakresie kształcenia ogólnego i specjalistycznego,
4) organizowanie i finansowanie kursów, zajęć pozaszkolnych (sportowo- 
rekreacyjnych,  turystycznych, z zakresu oświaty, kultury i sztuki),
5) organizowanie i finansowanie imprez sportowych i rekreacyjnych,
6) organizowanie i finansowanie imprez kulturalnych,
7) podejmowanie i wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju turystyki oraz 
podniesienia walorów turystycznych regionów,
8) propagowanie i rozwijanie wiedzy o ekologii, w tym realizacja i 
wspomaganie projektów wdrażających rozwiązania proekologiczne,
9) propagowanie nowoczesnych technologii ze szczególnym 
uwzględnieniem technologii informatycznych i tele-informatycznych oraz 
związanych z zarządzaniem jakością, 
10) organizowanie zbiórek pieniężnych i rzeczowych,
11) wspieranie przedsięwzięć mających za przedmiot oświatę i 
wychowanie oraz kulturę i sztukę, a także wszelką działalność związaną ze 
wspieraniem kultu religijnego i upowszechnianiem społecznej nauki 
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Kościoła rzymskokatolickiego,
12) organizowanie miejsc pracy, promocję zatrudnienia, prowadzenie 
aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych 
zwolnieniem z pracy,
13) pomoc społeczną, w tym :
a) działalność mającą na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, 
działalność półkolonii, działalność prewencyjna oraz inną działalność tego 
rodzaju,
b) działalność polegającą na niesieniu pomocy osobom w trudnej sytuacji 
materialnej, pomoc materialną dla uczniów szkół ogólnokształcących, 
zawodowych oraz studentów, pomoc finansową w płaceniu świadczeń za 
mieszkania, wydawanie bonów żywnościowych,
c) odwiedzanie osób starych i chorych,
d) niesienie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, w 
tym osobom niepełnosprawnym, 
e) konsultacje i doradztwo związane z prowadzeniem gospodarstwa 
domowego oraz budżetami gospodarstw domowych, działalność poradni 
małżeńskich i rodzinnych,
f) działalność społeczną lokalną i sąsiedzką,
g) działalność polegającą na niesieniu pomocy ofiarom klęsk żywiołowych, 
katastrof, uchodźcom, imigrantom itp., włączając działalność 
tymczasowych i długotrwałych schronisk dla tych osób,
h) działalność charytatywną polegającą na gromadzeniu funduszy lub inne 
formy wspierania finansowego w ramach pomocy społecznej.
14) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i 
zarządzania :
a) działalność wspomagająca rozwój przedsiębiorczości, 
b) organizowanie ośrodków doradczych-konsultacyjnych i banków 
informacji gospodarczej umożliwiających wymianę oraz udostępnianie 
doświadczeń i wiedzy w zakresie prowadzenia średnich i małych 
przedsiębiorstw,
c) pozyskiwanie i udostępnianie przedsiębiorcom nowoczesnych 
technologii przydatnych w prowadzeniu działalności gospodarczej, 
d) propagowanie nowoczesnych technologii w tym systemów zarządzanie 
jakością oraz pomoc w zakresie ich wdrażania w przedsiębiorstwach,
e) wykonywanie usług w zakresie badań i analiz specjalistycznych zgodnie 
z potrzebami przedsiębiorców
f) działania z zakresu poradnictwa prawno – ekonomicznego i 
zawodowego,
15) organizacja konferencji, odczytów, seminariów i szkoleń o tematyce 
obejmującej cele fundacji, o których mowa w §7, skierowanych do 
przedsiębiorców, lokalnego społeczeństwa oraz władz lokalnych,
16) prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie koniecznym do 
realizacji celów Fundacji w tym wydawanie czasopism, folderów, broszur 
informacyjnych itp,
17) wspomaganie techniczne, szkoleniowe, informacyjne lub finansowe 
organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców,
18) działania na rzecz integracji europejskiej, rozwijanie kontaktów oraz 
współpracy pomiędzy przedsiębiorcami,
19) prowadzenie działalności gospodarczej w rozmiarach służących 
realizacji celów statutowych w zakresie: działalność wydawnicza; poligrafia 
i reprodukcja zapisanych nośników informacji, przetwarzanie odpadów, 
budownictwo, handel hurtowy i komisowy, z wyłączeniem handlu 
pojazdami samochodowymi, motocyklami, handel detaliczny, z 
wyłączeniem sprzedaży pojazdów samochodowych, motocykli, 
prowadzenie hoteli i restauracji, transport drogowy towarów, działalność z

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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PROGRAMY STYPENDIALNE
Program AKADEMIA MŁODYCH SERC  -  autorski program Fundacji skierowany  do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz 
studentów dziennych studiów magisterskich, pochodzących z terenu powiatu kolbuszowskiego i spełniających kryteria 
programu.  W roku szkolnym/ akademickim 2018/2019 przyznano 36 stypendiów, zaś w roku szkolnym/akademickim 2019/2020
 przyznano 39 stypendiów. Autorem i fundatorem programu jest Fundacja Serce.

Program STYPENDIA POMOSTOWE - realizowany w partnerstwie z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości, skierowany jest do 
maturzystów, pochodzących z terenu Powiatu Kolbuszowskiego, którzy zostali przyjęci na pierwszy rok dziennych studiów 
magisterskich, posiadający rekomendację Fundacji SERCE i spełniający kryteria programu. W roku akademickim, 2018/2019 
rekomendowała do otrzymania stypendium 7 maturzystów którzy otrzymali stypendium na I rok studiów. W roku akademickim, 
2019/2020 rekomendowała do otrzymania stypendium 7 maturzystów którzy otrzymali stypendium na I rok studiów. 

PROGRAMY EDUKACYJNE, KONKURSY, PROJEKTY, IMPREZY:

SPORT TO ZDROWIE –zajęcia nauki i doskonalenia pływania dla uczniów ze szkół podstawowych w gminie Kolbuszowa-  projekt 
dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Gminę Kolbuszowa, skierowany do dzieci ze szkół podstawowych, z 
terenu gminy Kolbuszowa. Projekt zrealizowano w okresie marzec – grudzień 2019r. Głównym celem projektu był wzrost 
poziomu ogólnej sprawności fizycznej uczniów szkół z terenu Gminy Kolbuszowa przez umożliwienie dzieciom i młodzieży 
uczęszczającym do nich, udziału w nieodpłatnych dodatkowych zajęciach nauki i doskonalenia pływania. W projekcie wzięło 
udział 249 uczniów ze szkół podstawowych w Kolbuszowej, Kolbuszowej Górnej, Kupnie, Bukowcu, Domatkowie, Przedborzu, 
Weryni. Zajęcia na basenie okazały się wielkim sukcesem, założone cele zostały osiągnięte. Program został przygotowany przez 
instruktorów prowadzących i dostosowany do umiejętności poszczególnych grup. Uczniowie uczestniczący w zajęciach byli 
bardzo zadowoleni z kursów pływania. 

PIKNIK SPORTOWO – REKREACYJNY FOOTBALLOWA KOLBUSZOWA
W ramach realizacji projektu przeprowadzono piknik sportowo – rekreacyjny Footballowa Kolbuszowa w dniach 1– 2 czerwca 
2019 na terenie stadionu sportowego w Weryni.
Specjalnym gościem pikniku był Mateusz Cetnarski – były zawodnik klubu Cracovia.
W ramach imprezy 1 czerwca 2019 odbył się:
-Turniej Piłkarski w kategoriach wiekowych:
Chłopcy:
a) Grupa I uczestnicy w wieku 7-10 lat
b) Grupa II uczestnicy w wieku 9-13 lat
c) Grupa III uczestnicy w wieku 14-16 lat
Dziewczęta:
a) Grupa I uczestnicy w wieku 9-13 lat
b) Grupa III uczestnicy w wieku 14-16 lat.
2 czerwca 2019 odbyły się:
-Turniej piłkarski w kategoriach wiekowych:
d) Grupa IV uczestnicy w wieku 17-19 lat
W turnieju wzięło udział 350 uczestników. W każdej kategorii wiekowej każda drużyna otrzymała dyplom oraz medale, zaś 3 
pierwsze miejsca otrzymały puchary i medale.
- Turniej piłkarski dla dorosłych.
Uczestnikami turnieju byli dorośli mieszkańcy powiatu Kolbuszowskiego, lokalni sportowcy oraz Mateusz Cetnarski. W turnieju 
wzięło udział 44 uczestników.
- Sportowa Olimpiada dla Przedszkolaków. W olimpiadzie wzięły udział dzieci z przedszkoli z terenu gminy Kolbuszowa. Każde 
przedszkole stworzyło swój własny transparent. Za udział w olimpiadzie każde dziecko otrzymało medal. W Olimpiadzie wzięło 
udział 430 uczestników.
- Sportowe animacje dla całych rodzin, w których wzięło udział 170 uczestników. Zwycięskie drużyny rodzinne otrzymały dyplom 
oraz puchar.
Uczestnicy pikniku, prowadzący oraz wolontariusze zapewniony mieli posiłek: kiełbaski i potrawy z grilla oraz napoje. 
Dodatkowo uczniowie Zespołu Szkół Agrotechniczno – Ekonomicznych w Weryni wraz z opiekunami przygotowali zdrowe 
przekąski z warzyw i owoców. Wszyscy częstować się mogli także ciasteczkami z lokalnej cukierni.

AKADEMIA KREATYWNOŚCI 2019  - konkurs grantowy skierowany do stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych oraz szkół, 
którego celem było wsparcie realizacji dodatkowych, pozalekcyjnych działań z zakresu różnych dziedzin - kulturalnej, 
artystycznej, przyrodniczej, humanistycznej, turystyczno-krajoznawczej, nauk ścisłych, sportowej itp.
Projekty zrealizowano w czasie wolnym dzieci i młodzieży, jako cykliczne zajęcia dodatkowe (pozalekcyjne), wykorzystujące 
aktywne formy i metody pracy (zajęcia edukacyjne, warsztaty artystyczne, lekcje muzealne, spotkania okolicznościowe, 
wycieczki, pokazy, prezentacje, wystawy będące podsumowaniem cyklicznych zajęć, itp.).
Adresatami  podjętych przez wnioskodawców działań były dzieci i młodzież w wieku szkolnym (do ukończenia szkoły 
podstawowej) mieszkający lub uczący się na terenie powiatu kolbuszowskiego.
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W konkursie na realizację projektów dotacje otrzymało 23  instytucje/organizacje. Zrealizowane przez beneficjentów zadania 
dotyczyły m.in. dodatkowych zajęć artystyczno – kulturalnych, teatralnych, językowych, przyrodniczych, fotograficznych, 
turystycznych oraz sportowo – rekreacyjnych. Udział dzieci/młodzieży w realizowanych projektach był bezpłatny. Konkurs 
grantowy zrealizowano w okresie od 01.03.2019r. do 31.12.2019r.

DOBRY POMYSŁ 2019 – program edukacyjny skierowany do szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu kolbuszowskiego. 
Celem programu jest rozwijanie zainteresowań, aktywności, uzdolnień młodzieży w różnych dziedzinach: naukowej, zawodowej, 
kulturalnej, artystycznej, turystyczno-krajoznawczej, sportowej i inn. Adresatami zadania była młodzież – uczniowie szkół 
ponadpodstawowych z terenu powiatu kolbuszowskiego. Program zrealizowany  został w postaci projektów  edukacyjnych 
przygotowanych przez szkoły ponadpodstawowe jako cykliczne zajęcia wykorzystujące aktywne formy i metody pracy (np. 
zajęcia edukacyjne, warsztaty, spotkania okolicznościowe, konkursy, pokazy, prezentacje, wystawy będące podsumowaniem 
cyklicznych zajęć, itp.). W 2019 w programie wzięło udział 3 szkoły ponadpodstawowe, które łącznie zrealizowały 6 projektów w 
ramach programu dobry Pomysł 2019. 
 
Fundacja organizując tego typu przedsięwzięcia chce stworzyć dzieciom i młodzieży z naszego terenu możliwość udziału w 
ciekawym i pożytecznym sposobie spędzania czasu wolnego. Realizowane przez stowarzyszenia, instytucje oraz szkoły działania 
pozytywnie wpłynęły na rozwój zainteresowań, pogłębiły wiedzę i umiejętności z różnych dziedzin, będąc jednocześnie źródłem 
przyjemnej zabawy dla wszystkich chętnych uczniów.

KOCHASZ DZIECI, NIE PAL ŚMIECI – konkurs ekologiczny skierowany do przedszkoli oraz szkół podstawowych  z gminy 
Kolbuszowa. Celem konkursu była promocja zagadnień związanych ze szkodliwością palenia śmieci i ich negatywnego wpływu na 
nasze zdrowie i środowisko. Przedmiotem konkursu było zespołowe stworzenie pracy plastycznej lub plakatu oraz opracowanie i 
przeprowadzenie kampanii informacyjnej dotyczącej tematyki konkursu.
W konkursie wzięło udział 7 przedszkoli i 1 szkoła podstawowa z gminy Kolbuszowa.

GŁÓWNE AKCJE

DZIEŃ CHOREGO –  w lutym 2019r. fundacja z okazji Dnia Chorego udzieliła wsparcia oddziałowi nefrologii  szpitala 
powiatowego w Kolbuszowej oraz Zakładowi Opieki Leczniczej w Kolbuszowej poprzez zakup potrzebnych artykułów 
medycznych i przemysłowych. Fundacja przekazała również książki oraz wyroby cukiernicze dla chorych przebywających w 
szpitalu oraz Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym w Kolbuszowej.

WIELKANOCNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI  -  w dniach 05.04. – 06.04.2019r. fundacja zorganizowała na terenie 8 kolbuszowskich 
sklepów zbiórkę żywności w ramach ogólnopolskiej akcji „Wielkanocna Zbiórka Żywności ”. W zbiórce wzięło udział 124 
wolontariuszy ze Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 2, Zespołu Szkół Technicznych w Kolbuszowej oraz Liceum 
Ogólnokształcącego w Kolbuszowej, którzy wyposażeni w identyfikatory zachęcali klientów do przyłączenia się do akcji. Zebrano 
1498 kg żywności, która trafiła do 137 potrzebujących rodzin z terenu Ziemi Kolbuszowskiej.

WIELKANOC –  w kwietniu 2019r. w okresie przedświątecznym fundacja przygotowała paczki dla rodzin z terenu Ziemi 
Kolbuszowskiej, w których znalazła się żywność pochodząca z Wielkanocnej Zbiórki Żywności, art. piśmiennicze/ książki o 
tematyce religijnej, artykuły spożywcze oraz babki świąteczne i wędzonki.

KOMUNIA – w maju 2019r. fundacja przeprowadziła cykliczną akcję skierowaną do dzieci przystępujących do Pierwszej Komunii 
Świętej. W 2019r. odwiedzono 27 dzieci komunijnych zamieszkujących powiat kolbuszowski, obdarowując je tortem, biblią oraz 
bonem towarowym.

LAUREACI OLIMPIAD – 07.06.2019r. fundacja wspólnie z posłem na Sejm RP zorganizowała spotkanie dla laureatów olimpiad i 
konkursów przedmiotowych z terenu powiatu kolbuszowskiego. Spotkanie to było wyrazem wdzięczności za  ciężką pracę 
uczniów i nauczycieli. Spotkanie było również okazją do wymiany doświadczeń. Uczniowie podkreślali, że nigdy nie należy się 
poddawać i zawsze trzeba walczyć o swoje marzenia. W spotkaniu wzięło udział 17 uczniów szkół podstawowych z powiatu 
kolbuszowskiego, którzy zdobyli tytuły laureata w konkursach przedmiotowych oraz nauczyciele i dyrektorzy szkół.

AKADEMIA MŁODYCH SERC – JUNIOR – w czerwcu 2019 na zakończenie roku szkolnego fundacja wspólnie z Radnym Gminy 
Kolbuszowa zorganizowała akcję Akademia Młodych Serc – Junior, której celem było wyróżnienie osób ambitnych, wybitnie 
uzdolnionych, odnoszących sukcesy w nauce lub sporcie. W ramach akcji 7 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Kolbuszowej zostało wyróżnionych i otrzymało jednorazowe wsparcie.

DZIEŃ PAPIESKI- w dniach 12 – 13.10.2019r. fundacja  wzięła udział w organizacji obchodów Dnia Papieskiego w Kolbuszowej, 
których głównym inicjatorem była Parafia pw. Św. Brata Alberta w Kolbuszowej. W ramach obchodów Dnia Papieskiego 
zorganizowano Wieczór Uwielbienia, spotkanie dla młodzieży oraz odprawiona została uroczysta Msza Święta. 

Druk: NIW-CRSO 5



najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

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

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

5000

90

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

AKCJA OPAŁ – akcja została zorganizowana w celu zabezpieczenie przed skutkami zimy osób starszych, samotnych  i innych  
wymagających  wsparcia. Akcja polegała na  zakupie opału głównie dla osób starszych, samotnych oraz rodzin zamieszkujących 
powiat kolbuszowski. W 2019r. fundacja zakupiła opał dla 6 osób/rodzin. 

ŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI -  w dniach 29.11-30.11.2019r. fundacja w porozumieniu z Podkarpackim Bankiem Żywności 
zorganizowała na terenie 8 kolbuszowskich sklepów zbiórkę żywności w ramach ogólnopolskiej akcji „Świąteczna Zbiórka 
Żywności”. W zbiórce wzięło udział 111 wolontariuszy ze Szkoły Podstawowej nr1, Szkoły Podstawowej nr 2, Zespołu Szkół 
Technicznych oraz Liceum Ogólnokształcącego w Kolbuszowej, którzy wyposażeni w identyfikatory zachęcali klientów do 
przyłączenia się do akcji. Zebrano 1477 kg żywności, która trafiła do 126 rodzin z terenu Ziemi Kolbuszowskiej.

MIKOŁAJ– w grudniu 2019r. w okresie przedświątecznym fundacja przygotowała paczki dla  rodzin z terenu Ziemi 
Kolbuszowskiej, w których znalazła się żywność pochodząca ze Świątecznej Zbiórki Żywności, art. papiernicze i książki.
DZIEŃ WOLONTARIUSZA – 05.12.2019r. fundacja wzięła udział w obchodach Dnia Wolontariusza przekazując do kolbuszowskich 
szkół dla Kół Wolontariatu podziękowania oraz słodycze.

WIGILIA NA RYNKU – 22 grudnia 2019r. fundacja wzięła udział w organizacji wigilii  na kolbuszowskim rynku, której głównym 
organizatorem był Urząd Miejski w Kolbuszowej. Śpiewanie kolęd, łamanie się opłatkiem, życzenia,  poczęstunek tradycyjnymi 
potrawami, wspólna modlitwa uczyniły ten dzień wyjątkowym szczególnie dla osób samotnych, starszych i potrzebujących. 
Fundacja przekazała dla uczestników spotkania artykuły świąteczne i piśmiennicze. 

SZLACHETNA PACZKA - w grudniu 2019r. fundacja  w ramach akcji przygotowała paczkę świąteczną ubogiej rodzinie 
zamieszkującej powiat kolbuszowski. 

POMOC INSTYTUCJOM I ORGANIZACJOM
W 2019 roku fundacja udzieliła wsparcia 67 instytucjom, które zwróciły się z prośbą o wsparcie realizacji swoich działań. 

POMOC INDYWIDUALNA
W 2019 roku Fundacja udzieliła wsparcia finansowego 76 rodzinom/osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i 
życiowej, którzy zwrócili się z prośbą o wsparcie.
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Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1

pomoc społeczna, w tym pomoc 
rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i 
osób

Pomoc rzeczowa i finansowa kierowana jest do 
rodzin pochodzących głównie z terenu  powiatu 
kolbuszowskiego znajdujących się trudnej 
sytuacji życiowej i materialnej: 
- przekazywanie produktów żywnościowych, 
zebranych podczas 2 zbiórek żywności:
Wielkanocna Zbiórka Żywności – pomoc 137 
rodzinom, 
Świąteczna Zbiórka Żywności – pomoc 126 
rodzinom, 
- pomoc w leczeniu dla 44 osób: refundacja 
kosztów leczenia na podstawie historii choroby, 
przedstawionych faktur w odpowiedzi na 
indywidualne prośby skierowane do fundacji.
- pomoc w remontach i innych potrzebach życia 
codziennego dla 32 osób/rodzin w odpowiedzi 
na indywidualne prośby skierowane do fundacji.

94.99.Z 27 372,49 zł

2 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Programy stypendialne skierowane do uczniów i 
studentów studiów  dziennych państwowych 
uczelni,pochodzących z powiatu 
kolbuszowskiego: 
AKADEMIA MŁODYCH SERC, STYPENDIA 
POMOSTOWE.  
Projekty edukacyjno – wychowawcze: 
AKADEMIA KREATYWNOŚCI - konkurs grantowy 
skierowany do stowarzyszeń, fundacji, klubów 
sportowych oraz szkół, którego celem było 
wsparcie realizacji dodatkowych, pozalekcyjnych 
działań z zakresu różnych dziedzin - kulturalnej, 
artystycznej, przyrodniczej, humanistycznej, 
turystyczno-krajoznawczej, nauk ścisłych, 
sportowej itp.,  
DOBRY POMYSŁ – program edukacyjny 
skierowany do szkół ponagimnazjalnych z terenu 
powiatu kolbuszowskiego. Celem programu jest 
rozwijanie zainteresowań, aktywności, uzdolnień 
młodzieży w różnych dziedzinach: naukowej, 
zawodowej, kulturalnej, artystycznej, 
turystyczno-krajoznawczej, sportowej i innej. 
Adresatami zadania jest młodzież – uczniowie 
szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu 
kolbuszowskiego

94.99.Z 48 262,00 zł

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 825 477,67 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 798 567,90 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 25 225,74 zł

e) pozostałe przychody 1 684,03 zł

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

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

Organizacja pikniku sportowo - rekreacyjnego 
pn. "FOOTBALLOWA KOLBUSZOWA" 
skierowanego do dzieci i młodzieży z terenu 
powiatu kolbuszowskiego. W ramach pikniku 
organizowany jest turniej piłkarski dla dziewcząt 
i chłopców, Olimpiada Przedszkolaków oraz 
konkurencje sportowe dla całych rodzin. 
Głównym gościem pikniku jest zawsze Mateusz 
Cetnarski - znany piłkarz, pochodzący z 
Kolbuszowej.
Dodatkowo fundacja wspiera i dofinansowuje 
podobne działania odpowiadając na potrzeby i 
prośby innych podmiotów, instytucji i organizacji 
z terenu powiatu kolbuszowskiego, skierowane 
do dzieci i młodzieży z naszego terenu.

94.99.Z 0,00 zł
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 627 843,20 zł

2.4. Z innych źródeł 26 909,77 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 100 076,93 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

1 Fundusz Stypendialny 48 262,00 zł

1 Benedyktynki Jarosław - budowa przedszkola 24 157,94 zł

2 Dla Adama 14 688,00 zł

3 Krystyna Bieleń 11 575,59 zł

4 Rodzina Mazur 1 108,90 zł

5 Akademia Piłkarska 284,50 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 100 076,93 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 70 647,77 zł

w 
tym:

0,00 zł

56 647,77 zł

14 000,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

0,00 zł

6 380,00 zł

602 104,70 zł

19 358,50 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 88 302,99 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: 838 591,14 zł 100 076,93 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

710 264,91 zł 100 076,93 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

274,54 zł

127 406,05 zł

645,64 zł 0,00 zł

0,00 zł

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

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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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)

2 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

2,00 etatów

34 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy 
przedstawiciele władz organizacji)

150 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)

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

150 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 110 881,32 zł

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

110 881,32 zł

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

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

0,00 zł

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

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

3 280,35 zł

5 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  w 
okresie sprawozdawczym) 

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

0 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

4 osób

1 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

86 601,32 zł

67 401,32 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

19 200,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 24 280,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 110 881,32 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0,00 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0,00 zł

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

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

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

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

1 Sport to Zdrowie - nauka 
pływania dla dzieci ze szkół 
z terenu gminy Kolbuszowa

Głównym celem projektu był 
wzrost poziomu ogólnej 
sprawności fizycznej uczniów 
szkół z terenu Gminy 
Kolbuszowa przez umożliwienie 
dzieciom uczęszczającym do 
nich, a w szczególności 
pochodzącym z różnych 
środowisk tj. terenów wiejskich, 
zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, udziału w 
nieodpłatnych dodatkowych 
zajęciach sportowo-
rekreacyjnych, łączących 
edukację sportową z formami 
aktywnego spędzania czasu 
wolnego.

Gmina Kobuszowa 14 000,00 zł

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

3 500,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w 
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

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

1 Sport to Zdrowie - nauka 
pływania dla dzieci ze szkół z 
terenu gminy Kolbuszowa

Głównym celem projektu był 
wzrost poziomu ogólnej 
sprawności fizycznej uczniów 
szkół z terenu Gminy 
Kolbuszowa przez umożliwienie 
dzieciom uczęszczającym do 
nich, a w szczególności 
pochodzącym z różnych 
środowisk tj. terenów wiejskich, 
zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, udziału w 
nieodpłatnych dodatkowych 
zajęciach sportowo-
rekreacyjnych, łączących 
edukację sportową z formami 
aktywnego spędzania czasu 
wolnego.

Ministerstwo Sportu i Turystyki 36 647,77 zł

2 Piknik sportowo - 
rekreacyjny "Footballowa 
Kolbuszowa"

Celem zadania było przede 
wszystkim propagowanie 
aktywnego, rodzinnego 
spędzania wolnego czasu
oraz popularyzacja piłki nożnej 
w środowisku lokalnym.

Ministerstwo Sportu i Turystyki 20 000,00 zł
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5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

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

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Ewa Nowak Data wypełnienia sprawozdania 2020-07-14
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