
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2019

• 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 2020-10-06

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

Katarzyna Szymczak członek TAK

Wioletta Nurczyńska 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 przewodniczacy TAK

Hanna Tomczyk członek TAK

Wioletta Faltyńka członek TAK

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI ANIELINY I ŁODZIA "ŻAKUS"

1. Opis działalności pożytku publicznego

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

Stowarzyszenie "Żakus" prowadzi Niepubliczną Szkołę Podstawową. Do szkoły i oddziału przedszkolnego w 
minionym roku szkolnym łącznie uczestniczyło 119 uczniów. Szkoła, we wspólpracy ze Stowarzyszeniam "Żakus" 
realizowała 2-letni projekt edukacyjny pt. Wyższa Klasa!. Projekt przewidywał podnoszenie kompetencji kluczowych 
poprzez m.in. organizację 18 form pomocy dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Były to koła 
zainteresowań z jezyka angielskiego , matematyki, informatyki i przyrody, zajęcia wyrównawcze z matematyki i 
językow obcych, zajęccia z technologii i komunikacji, zajęcia terapeutyczne, logopedyczne, rewalidacyjne. Zakupiono 
również pomoce dydaktyczne, programy komputerowe, laptop, rzutnik, ekran projekcyjny. Dzieci z klas 7-8 
skorzystały z doradztwa zawodowego, a dla nauczycieli zorganizowaliśmy 3 cykle szkoleń rady pedagogicznej, 
podnoszace umiejetnosci i kompetencje nauczycielskie w zakresie TIK oraz diagnozy pedagogicznej. Ponadto inne, 
wazne działania Stowarzyszenia "Zakus" w 2019 roku, to realizcja projektów edukacyjnych na rzecz dzieci i 
młodziezy z gminy Sadki, w szczególnosci z miejscowosci Anieliny, Łodzia, Dębowo, Smielin. Dzieci uczestniczyły w 
działaniach projektu "By czuć sie jak ryba w wodzie" w ramach którego grupa 28 osobowa uczyła się pływac. Zajęcia 
odbywały sie regularnie, w czwartki, a nauki udzielały dwie instruktorki pływania. Całkowite koszty zwiazane z nauką 
ponosiło stowarzyszenie, które opłacało koszt zakupu biletów, przejazdu autobusem na basen oraz opłacenie 
instruktora pływania. Dzieci otrzymały też wyposazenie w postaci worka na recznik i strój pływacki oraz czepek. 
Przedmioty te jednoczesnie były rodzajem promocji naszego stowarzyszenia. Stowarzyszenie we wspólpracy ze 
szkołą zorganizowało tez wyjazdy wakacyjne dla dzieci w ramach projektu"Na wakacyjnym szlaku". Podejmowano 
tez działania na rzecz osób dorosłych. W ramach projektu "Akcja-Aktywacja" zorganizowano wyjazd studyjny w Bory 
Tucholskie dla 20osobowej grupy członków stowarzyszenia, wyjazdy na kręgle, do muzeum, opery, teatru. 
Zorganizowano doroczna wieczornicę pod tyt. Pieśń nadziei i zwycięstwa dla mieszkańców Anielin i Łodzi. W 
imprezie uczestniczyło około 120 osób. Autorami podczas wydarzenia byli mieszkańcy naszych wsi, głównie 
członkowie stowarzyszenia oraz nauczyciele. Stowarzyszenie zorganizowało także ognisko, bal karnawałowy, 
andrzejki. Element integracji nastapił także podczas wspólnej pracy przy rewitalizacji boiska, patio oraz placu zabaw. 
We wspólpracy z Rada Rodziców z NSP w Anielinach stowarzyszenie gruntownie wyremontowało łazienki w szkole 
oraz zakupilo sprzęt audiovideo oraz książki do biblioteki i liczne pomoce dydaktyczne.

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

200

0
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5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

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 ramach działalności na rzecz 
dzieci i młodzieży, to prowadzenie niepublicznej szkoły 
podstawowej oraz przedszkola, organizacja wyjazdów 
dka dzieci, prowadzenie całorocznego kursu nauki 
pływania, remont pomieszczeń szkolnych, zakup 
pomocy dydaktycznych oraz urzadzeń do klas, 
rewitalizacja boiska, patio i placu zabaw. W okresie ferii 
zimowych organizujemy 4 dni zajęć stacjinarnych ( 
spotrowe, gry stolikowe, rękodzielnicze, kulinarne). W 
ramach wakacji letnich organizujemy wakacyjne 
wyjazdy poprzedzone pracą z mapa, przewodnikami, tak 
aby dzieci wiedziały dokąd jada i co tam zobaczą.

30 968,32 zł

2 działalność na rzecz osób w wieku 
emerytalnym

prowadzenie klubu seniora dla grupy kobiet 60+. W 
ramach zajęć klubu seniora organizowano wyjazdy do 
teatru i opery, ognisko integracyjne wraz z pieczeniem 
kiełbasek , spacery nordick walking, wyprawę rowerową 
po okolicy, spotkania przy kawie, wyjazd studyjny w 
Bory Tucholskie, wizytę w muzeum, spotkania 
czytelnicze oraz gimnastykę. Seniorki brały udział w 
obchodach swiat i uroczystości szkolnych oreaz 
koncertach filharmonii pomorskiej z Bydgoszczy. 
Uczestniczyły także w corocznej wieczornicy 
patriotycznej, w 2019 roku pt. Pieśń nadziei i 
zwycięstwa".

200,00 zł

3 działalność wspomagająca rozwój 
wspólnot i społeczności lokalnych

W ramach tej dziaałanosci zorganizowano zabawy 
andrzejkwoa, karnawałowa, akcję polegająca na 
rewitalizacji boisk, patio i placu zabaw, zorganizowano 
ognisko z pieczeniem kiełbasek, wyjazdy do kina, teatru, 
muzeum. Ponadto mieszkańcy uczestniczyli w 
przygotowabiech do wieczirnicy, byli jej wspólautorami 
a także, wraz z e swoimi rodzinami i zanjomymi, 
uczestnikami tego wydarzenia. Stowarzyszenie zajmuje 
sie tez systematyczna dbałoscia o miejsce pamieci 
narodowej w centrum wsi. Było tez organizatorem 
wyjazdu studyjnego w Bory Tucholskie w ramach 
projetu majacego na celu zaktywizowanie członków 
stowarzyszenia i grupy mieszkańców wsi pt. Akcja-
aktywacja!.

2 000,00 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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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) 97 587,98 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 22 556,50 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) 75 031,48 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 500,00 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 22 556,50 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 33 168,32 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)

96 739,54 zł

0,00 zł

0,00 zł

16 094,44 zł

0,29 zł

1 działania na rzecz dzieci 30 968,32 zł

2 dzialania na rzecz seniorów 200,00 zł

3 działania na rzecz wspólnoty mieszkańców 2 000,00 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

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 94 999,39 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 112 834,27 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym -15 246,29 zł
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2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

7 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

49 osób fizycznych

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

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

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała
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2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego
0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

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

10 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 8 540,00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 8 540,00 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
Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Powiat Nakielski 2

2 Gmina Sadki 2

IX. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)
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Stowarzyszenie "Żakus" istnieje od 2002 roku. Od wrzesnia 2003 jest organem prowadzacym Niepubliczna Szkołę 
Podstawowoą Stowarzyszenia "Żakus" w Anielinach. Przez kilka lat działalismy bardzo aktywnie na rzecz tworzenia 
nowych organizacji pozarzadowych, wspieralismy je na poczatku ich drogi, organizujac m.in.tzw.regranting. Polegał 
ona na pozyskiwaniu funduszy przez nasza organizacje i w ramach konkursów przekazywaniu dotacji mniejszym 
organizacjom, grupom nieformalnym, radom sołeckim itp. na realizacje ich pomysłów, aktywizacje ich, integracje 
mieszkańców. Jesteśmy czlonkiem FIO w Warszawie oraz LGD Partnerstwo dla Krajny i Pałuk. W obu organizacjach 
nasi członkowie zasiadaja w ich zarządach i aktywnie działają na rzecz tych ngo. Stowarzyszenie podejmuje także 
działania zapobiegajace wykluczeniu społecznemu osób starszych i niepełnosprawnych. Integruje społeczeństwo 
wsi, podejmuje liczne akcje kulturalne, jest animatorem życia społecznego mieszkańców, buduje kapitał społeczny, 
korzystając z lokalnych zasobów.

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Marietta Błaszkiewicz Data wypełnienia sprawozdania 2020-10-06
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