
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 6 ustawy o 

rachunkowości 

za okres od 2019-01-01 do 2019-12-31

Data sporządzenia: 2020-03-27

Dagmara Wróbel

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Andrzej Marchewicz, Karolina Bilska-Andryszczyk, Wioletta 
Garbowska, Anna Piotrowska, Włodzimierz Gajda

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

LUDOWY KLUB JEŹDZIECKI "OSTROGA"
45-836 OPOLE
WROCŁAWSKA 172 
0000084808

Stan na koniec

Pozycja Wyszczególnienie roku 
poprzedniego

roku 
bieżącego

1 2 3 4

A. Przychody z działalności statutowej 540 799,77 1 149 656,07

I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 4 638,20 5 792,60

II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 0,00

III. Przychody z pozostałej działalności statutowej 536 161,57 1 143 863,47

B. Koszty działalności statutowej 597 082,56 712 172,06

I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 0,00

II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 0,00

III. Koszty pozostałej działalności statutowej 597 082,56 712 172,06

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) -56 282,79 437 484,01

D. Przychody z działalności gospodarczej 0,00 0,00

E. Koszty działalności gospodarczej 0,00 0,00

F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E) 0,00 0,00

G. Koszty ogólnego zarządu 0,00 0,00

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) -56 282,79 437 484,01

I. Pozostałe przychody operacyjne 184 036,36 40 096,33

J. Pozostałe koszty operacyjne 1 802,40 4 808,92

K. Przychody finansowe 1 161,32 1 101,21

L. Koszty finansowe 4 104,90 11 208,94

M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) 123 007,59 462 663,69

N. Podatek dochodowy 0,00 0,00

O. Zysk (strata) netto (M-N) 123 007,59 462 663,69

Data zatwierdzenia: 2020-10-07
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BILANS
zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości 

sporządzony na dzień: 2019-12-31

Data sporządzenia: 2020-03-27

Dagmara Wróbel

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Andrzej Marchewicz, Karolina Bilska-Andryszczyk, Wioletta 
Garbowska, Anna Piotrowska, Włodzimierz Gajda

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

LUDOWY KLUB JEŹDZIECKI "OSTROGA"
45-836 OPOLE
WROCŁAWSKA 172 
0000084808

Stan na

2019-01-01 2019-12-31

AKTYWA

A. Aktywa trwałe 161 197,52 697 863,28

I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

II. Rzeczowe aktywa trwałe 161 197,52 697 863,28

III. Należności długoterminowe 0,00 0,00

IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

B. Aktywa obrotowe 243 094,23 158 689,58

I. Zapasy 3 838,59 12 385,59

II. Należności krótkoterminowe 59 778,93 64 727,84

III. Inwestycje krótkoterminowe 175 486,55 77 504,61

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 990,16 4 071,54

C. Należne wpłaty na fundusz statutowy 0,00 0,00

AKTYWA razem 404 291,75 856 552,86

PASYWA

A. Fundusz własny 318 697,43 781 361,12

I. Fundusz statutowy 198 531,72 195 689,84

II. Pozostałe fundusze 0,00 0,00

III. Zysk (strata) z lat ubiegłych -2 841,88 123 007,59

IV. Zysk (strata) netto 123 007,59 462 663,69

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 85 594,32 75 191,74

I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00

II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00

III. Zobowiązania krótkoterminowe 85 594,32 74 996,74

IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 195,00

PASYWA razem 404 291,75 856 552,86

Data zatwierdzenia: 2020-10-07

Druk: NIW-CRSO



Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne 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 2020-10-08

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     OPOLSKIE

Gmina M. OPOLE

Powiat M. OPOLE

Ulica WROCŁAWSKA Nr domu 172 Nr lokalu 

Miejscowość OPOLE Kod pocztowy 45-836 Poczta OPOLE Nr telefonu 609250754

Nr faksu 77 457 23 31 E-mail biuro@ostroga.opole.pl Strona www www.ostroga.opole.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2002-01-23

2017-01-18

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 53050381900000 6. Numer KRS 0000084808

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

Andrzej Marchewicz Prezes Zarządu TAK

Karolina Bilska-Andryszczyk V-ce Prezes Zarządu TAK

Wioletta Garbowska Skarbnik TAK

Anna Piotrowska Sekretarz Zarządu TAK

Włodzimierz Gajda 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

Małgorzata Żółtańska Przewodnicząca Komisji TAK

Katarzyna Bryksa - 
Tomanek

Członek Komisji TAK

Jarosław Kmiecik Członek Komisji TAK

LUDOWY KLUB JEŹDZIECKI "OSTROGA"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem LKJ „Ostroga” jest:     
1.   popularyzacja jeździectwa sportowego i rekreacyjnego, 
2.   nauczanie jazdy konnej, 
3.   upowszechnianie wiedzy o używaniu, chowie, hodowli i obchodzeniu 
się z końmi,
4.   prowadzenie inicjatyw skierowanych na rzecz rozwoju województwa 
opolskiego i   miasta Opole
5.   podejmowanie inicjatyw służących aktywizacji młodych ludzi i 
zachęcających do pasji i zdolności,
6.  wspieranie inicjatyw ukierunkowanych na aktywizację i poprawę 
warunków życia   ludzi starszych, osób niepełnosprawnych oraz 
wykluczonych społecznie oraz  zachęcających do rozwijania ich pasji i 
zdolności, 
7.  wspieranie i inicjowanie działań ukierunkowanych na poprawę 
warunków życia ludzi – działań   charytatywnych i dobroczynnych,
8.  angażowanie się w tworzenie pozytywnych warunków do rozwoju 
potencjału gospodarczego, społecznego i kulturalnego województwa 
opolskiego oraz stolicy  Regionu,
9.   podejmowanie inicjatyw na rzecz ochrony środowiska naturalnego, 
rozwoju terenów  zielonych oraz wspierania obszarów chronionych na 
terenie województwa opolskiego i miasta Opole,
10. propagowanie wiedzy o historii terenów dzisiejszego województwa 
opolskiego, jego mieszkańców, ich dorobku i odrębnej tożsamości, a także 
propagowanie kultury oraz   sztuki związanych z tematyką hippiczna,
11. praca na rzecz organizacji mniejszości narodowych i etnicznych oraz 
organizacji wspierających ich działania,
12.  promowanie zdrowego stylu życia,
13.  angażowanie się w rozwój infrastruktury sportowej i klubów 
sportowych na terenie  województwa opolskiego oraz podejmowanie 
inicjatyw na rzecz aktywizacji sportowej   mieszkańców,
14.  wspieranie i inicjowanie działań społeczności zaangażowanych w 
pracę na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych położonych na terenie 
województwa opolskiego, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek 
posiadających oddziały    
       konne.
15.   promowanie walorów turystycznych województwa opolskiego i 
stolicy Regionu,
16.  promowanie działalności stowarzyszenia na terenie Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz poza  granicami kraju,
17.  popularyzowanie europejskich programów wsparcia finansowego 
kierowanych do  mieszkańców województwa opolskiego,
18.  świadczenie pomocy szkoleniowo-doradczej, prawnej oraz 
mentorskiej lokalnym społecznościom oraz organizacjom działającym na 
terenie województwa opolskiego, celem realizacji zadań zbieżnych z 
celami statutowymi
       Stowarzyszenia
19.  informowanie społeczności lokalnych województwa opolskiego i 
miasta Opole o  inicjatywach wartych uwagi, mających cele zbieżne z 
niniejszym statutem, 
20.  podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, 
pielęgnowania polskości oraz  rozwoju świadomości narodowej, 
obywatelskiej, kulturowej i europejskiej, propagowanie tradycji 
kawaleryjskich
21.  organizowanie i koordynowanie samopomocy wśród członków LKJ 
„Ostroga”.
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10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1) Organizowanie zawodów i innych imprez jeździeckich, w tym 
krajoznawczych,
2) Udział w zawodach jeździeckich organizowanych przez inne kluby,
3) Organizowanie i prowadzenia nauki jazdy konnej w szkółkach 
jeździeckich oraz doszkalanie jeźdźców,
4) Organizowanie szkoleń dla instruktorów jeździectwa oraz warsztatów i 
szkoleń wspomagających prowadzenia działalności, w tym gospodarczej ,
5) Organizowanie i prowadzenie zajęć z zakresu hipoterapii,
6) Udostępnianie koni dla celów sportowo-rekreacyjnych osobom 
posiadającym umiejętności jazdy konnej,
7) Chów koni i prowadzenia pensjonatu dla koni będących własnością 
osób trzecich
8) Współdziałanie z innymi organizacjami w zakresie ekologii i ochrony 
zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i środowiska 
naturalnego,
9) Podejmowanie działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia, 
profilaktyki uzależnień i niedostosowania społecznego,
10) Promocję i organizację wolontariatu,
11) Podejmowanie innej działalności zmierzającej do realizacji celów LKJ 
„Ostroga”, w tym działalności gospodarczej zgodnej z obowiązującymi 
przepisami.
12)  Wykonywanie usług reklamowych w siedzibie klubu oraz w czasie 
trwania imprez o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.
13).Współpracę z organami władzy samorządowej oraz innymi 
organizacjami  obywatelskimi na terenie województwa opolskiego i miasta 
Opole,
14).Przeprowadzanie, opracowywanie i prezentację w imieniu i na rzecz 
społeczności l lokalnych:  opinii, ekspertyz i sondaży w zakresie zbieżnym z 
celami  Stowarzyszenia,
15).Prowadzenie działalności integrującej członków LKJ „Ostroga” poprzez 
aktywność  kulturalną, rekreacyjną i towarzyską,
16).Prowadzenie działalności dobroczynnej przez organizowanie pomocy, 
zbiórek i  gromadzenie funduszy w celu realizacji inicjatyw społeczności 
lokalnych,
17). Organizowanie i wspieranie wykładów, debat, konferencji, 
sympozjów, imprez kulturalnych  w celu propagowania celów LKJ 
„Ostroga”,
18). Inicjowanie wydawnictw zgodnych z celami „LKJ Ostroga”, 
organizowanie szkoleń,  konferencji , konkursów, wystaw,
19).Promocję, organizację i koordynację wolontariatu na rzecz realizacji 
celów statutowych LKJ „Ostroga”,
20).Pozyskiwanie i udzielanie pomocy doradczo-szkoleniowej, 
informacyjnej lub prawnej   przy realizacji inicjatyw, mających na celu 
działalność wynikającą wprost z zadań  statutowych LKJ „Ostroga”,
21).Pozyskiwanie funduszy europejskich, grantów, dofinansowań oraz 
darowizn na realizację   celów statutowych LKJ „Ostroga”.
22).Podejmowanie działań własnych , oraz na rzecz wspierania kultury ora

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Druk: NIW-CRSO 3



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

3000

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

1. 14-25.01.2019 - Ferie e siodle ( 2 turnusy)
2. 17 i 24.01.2019 - BiałaZima - pokazy jeździeckie, oprowadzanie na koniach.Org. MOSiR Opole/LKJ Ostroga
3. 23.02.2019 - Halowe Zawody Regionalne i Towarzyskie - B
4. 9.03.2019 - Halowe Zawody Regionalne i Towarzyskie - B
5. 30.03.2019 - Halowe Zawody Regionalne i Towarzyskie - A
6. 6.04.2019 - Halowe Zawody Regionalne i Towarzyskie - B  
7. 22.04.2019 - Kucyki LKJ Ostroga w skansenie podczas Jarmarku Wielkanocnego Org. Skansen Wsi opolskiej
8. 22.04.2019 - Wiosenny pokaz Drobnego Inwentarza Org. Opolskie Towarzystwo Hodowców Drobnego Inwentarza
9. 27.04.2019 - Egzamin na powszechna odznakę jeździecką PZJ brązową, srebrną, złotą 
10. 2-3.05.2019 - Majówka Kawaleryjska na Osiedlu AK Org. LKJ Ostroga/ Ochotniczy Szwadron Kawalerii Ziemi Opolskiej/ MDK 
Opole
11.8.06.2019 - Dzień Dziecka w LKJ Ostroga - Sekcja Kawaleryjska
12.15.06.2019 - Sparing jeździecki - ujeżdżenie
13.22.06.2019 - udział koni w Festynie dzielnicy Bierkowice
14.29.06.2019 - udział w imprezie w Centrum Wystawienniczo- Kongresowym
15.1.07-30.08.2019 - Wakacje w Siodle 9 turnusów
16.6.07.2019 - Piknik Rodzinny nad Odrą org. Urząd Miasta Opole
17.1.09.2019 - udział koni w Święcie Lata - org. Urząd Miasta Opole
18.5.10.2019 - Egzamin na powszechna odznake jeździecka PZJ brązową, srebrną, złotą
19.20.19.10.2019 - Hubertus 2019
21.26.10.2019 - Halowe Zawody Regionalne i Towarzyskie -B
22.16.11.2019 - Halowe Zawody Regionalne i Towarzyskie - B
23.7.12.2019 - Halowe Zawody Regionalne i Tpwarzyskie - B
23.22.12.2019 - Wigilia Bożego Narodzenia - spotkanie opłatkowe w stajni

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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Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Hipoterapia. Prowadzenie zajęć hipoterapii na 
koniach będących własnością Klubu "Ostroga", 
na terenie LKJ Ostroga- na krytej ujeżdżalni bądź 
na otwartym, wydzielonym do jazd terenie na 2-
4 koniach .Formy zajęć: fizjoterapia na koniu, 
różne zadania gimnastyczne na koniu 
poruszającym się stepem. Psychopedagogiczna 
jazda konna, terapeutyczna jazda konna, 
rekreacyjna jazda konna dla osób 
niepełnosprawnych.
Częstotliwość zajęć: 2-4 razy w tygodniu, wg 
indywidualnego programu opracowanego dla 
każdego uczestnika zajęć. Jednorazowo w 
zajęciach uczestniczy 1 niepełnosprawny, 1 
instruktor, 1 asysten - w razie potrzeby 
wolontariusze. Każdy uczestnik korzysta z zajęć 
przez cały rok średnio 1-2 razy w tygodniu.

88.99.Z 0,00 zł

2 ochrona i promocja zdrowia

Promowanie zdrowego stylu życia poprzez sport:
1. Prowadzenie nauki jazdy konnej od podstaw 
aż do osiągnięcia dobrych wyników sportowych 
w jeździectwie poprzez prowadzenie szkółek 
jeździeckich, jazd doszkalających i treningów 
sportowych.
2.Organizacja regionalnych i amatorskich 
zawodów jeździeckich w skokach przez 
przeszkody i w ujeżdżeniu oraz sparingów 
jeździeckich na terenie LKJ Ostroga. Uczestnicy - 
osoby uprawiające jeździectwo rekreacyjnie, 
które planują dopiero rozpoczęcie startów w 
zawodach, zawodnicy amatorzy - bez licencji. 
Cel: umozliwienie wszystkim chetnym, 
jeżdżacym konno udziału w zawodach 
rekreacyjno-sportowych: zaprezentowanie 
sportu jeździeckiego jako skutecznej formy 
profilaktyki uzależnień: wykształcenie 
prozdrowotnych, sportowych postaw już od 
najmłodszych lat.

86.90.E 0,00 zł

3

podtrzymywanie i upowszechnianie 
tradycji narodowej, pielęgnowanie 
polskości oraz rozwój świadomości 
narodowej, obywatelskiej i 
kulturowej

Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji 
narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój 
świadomości narodowe, obywatelskiej 
kulturowej poprzez organizowanie cyklicznych i 
okazjonalnych imprez z udziałem koni  dla 
mieszkańców miasta. Prowadzenie treningów a 
nastepnie prezentacja wyszkolenia 
kawaleryjskiego - musztry kawaleryjskiej, 
umiejętności władania szablą i lancą z konia. 
Organizacja i udział w zawodach "military" 
przeprowadzanych zgodnie zhistorycznymi 
zasadami. Nauczania historii w ciekawy i 
przystępny sposób poprzez: prezentację 
umundurowania i replik wyposażenia 
kawaleryjskiego, przyblizanie ciekawych historii 
o miejscach zwiazanych z z polską kawaleria. 
Współpraca Klubu i jego Sekcji Kawaleryjskiej w 
w/w zakresiez: Ochotniczym Szawdronem 
Kawalerii Ziemi opolskiej, Młodzieżowym 
Domem Kultury w Opolu, opolskimi 
stowarzyszeniami kawaleryjskimi i 
wojskiem.Przedsięwzięcia są realizowane w 
formie otwartych, ogólnodostępnych imprez dla 
wszystkich mieszkańców Opolszczyzny

94.99.Z 0,00 zł
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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. 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

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Hipoterapia. Prowadzenie zajęć hipoterapii 
na koniach będących własnością Klubu 
"Ostroga", na terenie LKJ Ostroga- na krytej 
ujeżdżalni bądź na otwartym, wydzielonym 
do jazd terenie na 2-4 koniach .Formy zajęć: 
fizjoterapia na koniu, różne zadania 
gimnastyczne na koniu poruszającym się 
stepem. Psychopedagogiczna jazda konna, 
terapeutyczna jazda konna, rekreacyjna 
jazda konna dla osób niepełnosprawnych. 
Częstotliwość zajęć: 2-4 razy w tygodniu, wg 
indywidualnego programu opracowanego 
dla każdego uczestnika zajęć. Jednorazowo 
w zajęciach uczestniczy 1 niepełnosprawny, 
1 instruktor, 1 asysten - w razie potrzeby 
wolontariusze. Każdy uczestnik korzysta z 
zajęć przez cały rok średnio 1-2 razy w 
tygodniu.

88.99.Z 0,00 zł

2 wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej

Organizowanie zawodów i innych imprez 
jeździeckich, udział w zawodach 
jeździeckich organizowanych przez inne 
ośrodki jeździeckie. Organizowanie i 
prowadzenie nauki jazdy konnej w ramach 
szkółek jeździeckich oraz doszkalanie 
jeźdzców. Organizowanie szkoleń dla 
instruktorów jeździectwa, oraz warsztatów i 
szkoleń wspomagajacych prowadzenie 
działalności.
Udostepnianie koni dla celów sportowo-
rekreacyjnych osobom posiadającym 
umiejetności jazdy konnej.
Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji 
narodowej, pielegnowanie polskości, 
propagowanie tradycji kawaleryjskich.

93.11.Z 0,00 zł
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5 792,60 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 628 463,00 zł

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) 1 190 853,61 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 5 792,60 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 1 101,21 zł

e) pozostałe przychody 1 183 959,80 zł

3
ekologia i ochrona zwierząt oraz 
ochrona dziedzictwa 
przyrodniczego

Prowadzenie w czasie wakacji zajęć dla 
dzieci, młodzieży i osób dorosłych, ktore 
chca swój wolny czas spedziś w harmonii z 
naturą-na swieżym powietrzu w 
towarzystwie koni.Są to zajecia sportowo-
rekreacyjne z udziałem koni oraz zajecia 
edukacyjne dotyczące ekologii. Sa to 5-
dniowe turnusy po 3 godz. dziennie i liczące 
średnio 5-6 uczestników.
Elementy zajęć:
-jazda konna - nauka, doskonalenie, 
konkursy sprawnościowe w formie zabawy.
-konkurszy tematyczne edukacyjne ( 
przyroda,ekologia, konie).
-pokazy metod pracy z koniem zgodnych z 
jego natura.
-animacje dla dzieci - ekozabawy, zagadki, 
warsztaty plastyczne,
Jazda konna trwa 1 godz. lekcyjna dziennie, 
pozostałe zajecia 2 godz. dziennie. zajecia 
odbywają się na terenie LKJ Ostroga z 
wykorzystaniem ujeżdżalni, łaki i swietlicy, 
na koniach stanowiących wlasność LKJ 
Ostroga.

94.99.Z 0,00 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, 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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 26 384,00 zł

2.4. Z innych źródeł 530 214,01 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 0,00 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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 728 189,92 zł 0,00 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

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

11 208,94 zł

w 
tym:

0,00 zł

239 850,00 zł

388 613,00 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:

20 125,00 zł

6 259,00 zł

0,00 zł

0,00 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 5 792,60 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

0,00 zł

716 980,98 zł 0,00 zł

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)

4 osób

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

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

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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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)

3,50 etatów

17 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

126 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)

33 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

3 osób

30 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 251 832,00 zł

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

251 832,00 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)  

2 331,77 zł

0 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)

3 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 3 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

0 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

130 772,00 zł

84 628,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

36 739,00 zł

- inne świadczenia 9 405,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 121 060,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 251 832,00 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)

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

1 Regionalne i towarzyskie 
zawody w skokach przez 
przeszkody

Ufundowanie nagród dla 
zawodników pokrycie kosztów 
administracyjnych

Urząd Marszałkowski 10 000,00 zł

2 Modernizacja sanitariatów modernizacja sanitariatów pod 
potrzeby osób 
niepełnosprawnych

Urząd Marszałkowski 54 000,00 zł

3 Hipoterapia osób 
niepełnosprawnych

Poprawa sprawnosci fizycznej 
osób niepełnosprawnych 
poprzez zajecia z hipoterapii. 
Integracja społeczna

Urząd Marszałkowski 66 668,00 zł

4 Halowe zawody w skokach 
przez przeszkody

Wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej

Urząd Marszałkowski 10 000,00 zł

5 Przygotowanie i udział 
zawodników w zawodach 
jeżdzieckich

pomoc w przygotowaniu sie 
zawodników do zawodów 
jeździeckich

Urząd Marszałkowski 50 000,00 zł

6 Rozwój sportu jeździeckiego 
na terenie woj. opolskiego

Dofinansowanie sportu 
jeździeckiego w woj. opolskim

Urząd Marszałkowski 150 000,00 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

3 781,43 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)

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 

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

7 Budowa placu 
konkursowego na terenie LKJ 
Ostroga

Dofinansowanie do dotacji z 
MSiT na nowy hipodrom w LKJ 
Ostroga

Urząd Marszałkowski 50 000,00 zł

8 Poszerzenie drzwi i budowa 
podjazdów

Dostosowanie obiektu pod 
potrzeby osób 
niepełnosprawnych 
poruszających sie na wózkach

Prezydent Miasta Opole 15 000,00 zł

9 Halowe zawody regionalne 
w skokach przez przeszkody

Ufundowanie nagróg Prezydent Miasta Opole 2 000,00 zł

10 Halowe zawody regionalne 
w ujeżdżeniu

ufundowanie nagród dla 
zwycięsców

Prezydent miasta Opole 6 000,00 zł

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 Remont wielofunkcyjnego 
placu widowiskowo-
sportowego na terenie LKJ 
Ostroga

Modernizacja hipodromu Ministerstwo Sportu i Turystyki 239 850,00 zł
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Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Andrzej Marchewicz 
Wioletta Garbowska Data wypełnienia sprawozdania 2020-10-08
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Informacja dodatkowa

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub
zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

Zobowiązania warunkowe, w tym udzielone gwarancje i poręczenia wekslowe w Stowarzyszeniu nie wystąpiły.

2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem
oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich
imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

Nie wystąpiły

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Nie dokonano nakładów na niefinansowe aktywa trwałe i ochronę środowiska.

Stowarzyszenie nie posiada długoterminowych aktywów trwałych.

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach
wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o
przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

Wszystkie przychody w 2020 r Stowarzyszenie osiągnęło z działalności statutowej.

Największe wartości to;

pensjonaty       189 855,00

jazdy konne     212 753,00

organizacje imprez sportowych 76 580,50

dotacje            628 463,00

składki członkowskie  20 125,00

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Informacja o strukturze kosztów:

Amortyzacja                                   6.570,21,-

Zużycie materiałów i energii      151.024,77,-

Usługi obce                                241.182,96,-

Podatki i opłaty                              6.179,93,-

Wynagrodzenia                          270.462,61,-

Ubezpieczenia społ.                     34.916,29,-

Pozostałe koszty                            6.644,21,-

Koszty finansowe                         11.208,94,-   

 

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy : 195.689,84,-
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7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów
i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1%
podatku dochodowego od osób fizycznych

Przychody z 1% 5 792,60

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik
finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości, o ile występują w jednostce

nie dotyczy

Data sporządzenia: 2020-03-27

Data zatwierdzenia: 2020-10-07

Dagmara Wróbel Andrzej Marchewicz, Karolina Bilska-Andryszczyk, Wioletta
Garbowska, Anna Piotrowska, Włodzimierz Gajda

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

        Druk: NIW-CRSO


