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Wolności - Centrum 
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Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2021

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

Data zamieszczenia sprawozdania

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     KUJAWSKO-
POMORSKIE

Gmina SADKI

Powiat NAKIELSKI

Ulica - Nr domu - Nr lokalu -

Miejscowość ANIELINY Kod pocztowy 89-110 Poczta SADKI Nr telefonu 52-587-09-09

Nr faksu 52-587-09-09 E-mail prezes@nsp-zakus.pl Strona www www.anieliny.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2002-07-11

2013-12-30

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 09305640700000 6. Numer KRS 0000121899

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

Marietta Błaszkiewicz prezes TAK

Magdalena Różniak wiceprezes TAK

Bożena Podemska sekretarz TAK

Wioletta Nurczyńska członek TAK

Małgorzata Nitka skarbnik TAK

Katarzyna Szymczak członek TAK

Tomasz Pilarczyk członek 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

Wojciech Olearczyk przewodniczący TAK

Hanna Tomczyk członek TAK

Wioletta Faltyńska członek TAK

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI ANIELINY I ŁODZIA "ŻAKUS"

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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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

1. Opis działalności pożytku publicznego

Stowarzyszenie "Żakus" prowadzi Niepubliczną Szkołę Podstawową nieprzerwanie od 2003r. Do szkoły i oddziału 
przedszkolnego w minionym roku szkolnym łącznie uczestniczyło 116 uczniów. Szkoła we współpracy ze 
Stowarzyszeniem "Żakus" realizowała wiele wspólnych przedsięwzięć. Jednym z nich był projekt " By czuć się jak 
ryba w wodzie" w ramach którego 34 dzieci uczestniczyło w cotygodniowych lekcjach pływania Stowarzyszenie 
finansowało zakup biletów, przejazdy autokarowe, oraz opłacało instruktorów pływania. Dzieci otrzymały również 
wyposażenie w postaci worka na akcesoria pływackie oraz czepek z logo stowarzyszenia. Przedmioty te były 
jednocześnie rodzajem promocji naszego stowarzyszenia. Dodatkowo w ramach promocji organizacji zakupiono 
drobne gadżety z logo stowarzyszenia. Innym wspólnym przedsięwzięciem był projekt " Antek bosy" ścieżka 
sensoryczne i inne cuda. W ramach tego projektu Stowarzyszenie z pomocą wolontariuszy zbudowało na terenie 
przyszkolnego placu rekreacyjnego ścieżkę sensoryczną wypełnioną różnymi materiałami o różnorodnej fakturze. 
Ponad to miejsce zostało wyposażone w dwie tablice do gry w lotki i darta. Zagospodarowano także zielony kącik dla 
mam opiekujących się dziećmi podczas ich zabaw na placu, wyposażając go w ławki, kosze, stoliki i nasadzając 
wiele pięknych roślin wieloletnich. Kolejny projekt, to "Nibydeska- warsztaty malowania na drewnie". Panie- 
nauczycielki i mamy dzieci z NSP brały udział w warsztatach, rozwijając swoje zainteresowania artystyczne. 
Materiały oraz instruktora zapewniło stowarzyszenie. Ponadto stowarzyszenie zorganizowało 4-cztero dniowy wyjazd 
integracyjny do Karpacza w którym wzięły udział 43 osoby. Stowarzyszenie było również współorganizatorem balu 
andrzejkowego, którego głównym organizatorem była Rada Rodziców NSP Anieliny. 
Jesteśmy także członkiem Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo dla Krajny i Pałuk" i Federacji Inicjatyw 
Oświatowych i angażujemy się w działania podejmowane przez te organizacje. M.in.nasi członkowie zasiadają w 
organach zarzadczych, jesteśmy członkiem Kapituły Stypendialnej Młody talent Krajny i Pałuk. Współpracujemy 
także z radami sołeckimi oraz kołami gospodyń wsi Anieliny i Łodzia oraz z Ochotniczą Strażą Pożarną   w 
Anielinach.

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

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

180

0
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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) 48 714,52 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

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

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

sfery

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

Zadanie stowarzyszenia w tej sferze, to głównie 
prowadzenie podstawowej szkoły niepublicznej i 
oddziału przedszkolnego, organizacja wyjazdów dla 
dzieci, rodziców, nauczycieli, organizacja nauki pływania 
w ramach projektu By czuć się jak ryba w wodzie", 
organizacja warsztatów anielskich dla dorosłych i dzieci. 
Realizowaliśmy tez projekt pt."Nibydeska", który 
zakładał prace w drewnie. Dzieki niemu powstały 
ozdoby i przedmioty uzyteczne z wykorzystaniem desek. 
Na placu zabaw zbudowaliśmy dla dzieci sciężkę 
sensoryczną pt."Antek Bosy" oraz dwie tablice w 
kształcie drzewa. Jedna do rzutów do celu a druga do 
gry w darta. Organizowaliśmy też pikniki oraz wyjazdy 
integracyjne dla dzieci i dorosłych .

13 784,00 zł

2 działalność wspomagająca rozwój 
wspólnot i społeczności lokalnych

W ramach tej działalności zorganizowano wyjazd 
integracyjny w góry oraz zabawę andrzejkową, spacery 
nordic walking, rajdy rowerowe i ognisko z pieczeniem 
kiełbasek. Byliśmy też organizatorem akcji sprzątanie 
świata. Dbamy o plac zabaw dla dzieci i dorosłych, a w 
2021 roku wyposażyliśmy do w kila nowych sprzętów i 
urządzeń- m.in.ściezką sensoryczna, tarcze do rzutków i 
do darta, kącik rekreacyjny dla mam opiekujących się z 
dziećmi. Zorganizowaliśmy także warsztaty anielskie 
podczas których wykonywaliśmy aniołki, które słuzą 
nam jako prezent dla naszych gości i przyjaciół.

2 432,00 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 
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a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 27 551,30 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 21 163,22 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 0,00 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 25 371,30 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 16 216,67 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)

38 390,75 zł

0,00 zł

0,00 zł

9 495,02 zł

0,00 zł

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 0,00 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 47 885,77 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 828,75 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

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

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług
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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

2 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

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

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

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

2 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

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała
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1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 1 160,00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 1 160,00 zł

2. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę pracowników)

0,00 zł

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

0,00 zł

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

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

Stowarzyszenie Żakus istnieje już 20 lat, od 2002 roku. Od września 2003 jest organem prowadzącym szkołę 
podstawową z oddziałem przedszkolnym. Przez wiele lat działamy bardzo aktywnie na rzecz nie tylko najbliższego 
środowiska a także powiatu angażując się min.  w działania podejmowane przez LGD Partnerstwo dla Krajny i Pałuk, 
którego byliśmy współzałożycielem i aktywnym członkiem. Byliśmy inkubatorem dla wielu powstających organizacji 
pozarzadowych, wspierając je i pomagając zdobyć finanse na działalnośc statutową. Podejmowaliśmy także 
działania zapobiegająće wykluczeniu społecznego osób niepełnosprawnych i starszych organizując szklenia, 
warsztaty, wyjazdy, spotkania i organizując pomoc materialną. Nasze stowarzyszenie integruje społeczeństwo 
sąsiedzkich wsi, podejmując liczne akcje kulturalne, min. wieczory poezji, apele pamięci, akcje porządkowania wsi. 
organizujemy także ogniska, rajdy rowerowe, wycieczki, wyjazdy tematyczne i wypoczynkowe. Jesteśmy animatorem 
życia społecznego mieszkańców i korzystając z lokalnych zasobów budujemy kapitał społeczny wsi. Współpracujemy 
z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Biblioteką Gminą.

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

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Marietta Błaszkiewicz Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Powiat Nakielski 1

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