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Ministerstwo Pracy  
i Polityki Społecznej 

 
Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności  

organizacji pożytku publicznego 

 
 
 
 

 

 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 

1. Nazwa organizacji Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Koczała 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe 

Kraj Polska Województwo pomorskie Powiat człuchowski 

Gmina  Koczała Ulica Człuchowska Nr domu  29 Nr lokalu  - 

Miejscowość  Koczała Kod pocztowy  77-220 Poczta  Koczała Nr telefonu  - 

 Nr faksu   - E-mail spgkoczala@gmail.com Strona WWW spgkoczala@pl 

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym 

2007-06-28 

4. Data uzyskania statusu organizacji 
pożytku publicznego 

2010-11-25 

5. Numer REGON 220455240 6. Numer KRS  0000283788 

za rok 2016 

 



 
 
 

2 

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 

Janusz Wiesław 
Zieliński 

 
Prezes 
 

   

 

Ryszard Jan 
Drzewiecki 

Wiceprezes 
 
 
 

   

 

Zdzisława Bublewicz Sekretarz    

 

Halina Białek Skarbnik  

 

Jolanta Sylwia 
Wysocka 

Członek Zarządu  

 

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 

Zbigniew Jawień  Przewodniczący     

 

Krzysztof Kurpiejewski  Wiceprzewodniczący     

 

Halina Kaciniel  Członek 

    

 

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym 

1.Opis działalności pożytku publicznego  

 

 

  tak 

  tak 

  tak 

  tak 

  tak 

  tak 

  tak 

  tak 
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1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację 
 

 W roku 2016 nasze Stowarzyszenie zrealizowało następujące zadania: 

 Kulig: Kulig odbył się dnia 24.01.2016r. Uczestniczyło w nim 19 osób. Trasa przejazdu 

wiodła wśród pięknych lasów leśnictwa Pustowo, Stara Brda Pilska i Żołna. Kulig zakończył 

się ogniskiem pod wiatą przy leśniczówce w Starej Brdzie Pilskiej. 

 Rodzinne popołudnie ze sportem: W niedzielę 14 sierpnia 2016 roku o godz.14.30 na 

boisku Orlik przy Zespole Kształcenia i Wychowania w Koczale odbyła się impreza sportowa 

pod hasłem „Rodzinne Popołudnie ze Sportem” zorganizowana przez animatorów Orlika 

wspólnie ze Stowarzyszeniem. Celem imprezy było zintegrowanie rodziców oraz dzieci 

poprzez włączenie do wspólnej zabawy, uczciwej rywalizacji sportowej oraz zmagań w 

konkurencjach zespołowych. Podczas imprezy panowała rodzinna radosna atmosfera, 

pełna emocji i dobrej zabawy. Duża różnorodność zaproponowanych konkurencji oraz 

animacji dla dzieci sprawiła, że każdy mógł znaleźć coś interesującego dla siebie. Były 

również inne atrakcje, jak trampolina dla dzieci, malowanie twarzy oraz konkurs malarski. W 

imprezie uczestniczyło około 120 osób. 

 Spływ kajakowy: W dniu 3 września 2016 r. odbył się doroczny spływ kajakowy rzeką Brdą 

ze Starej Brdy do Żołny. W spływie uczestniczyło 19 osób. Po spływie odbyło się spotkanie 

przy ognisku i pysznym poczęstunku. 

 Udział w dożynkach. W dniu 10.09.2016r. w Koczale odbyły się dożynki gminne. Jak co 

roku członkowie SPGK włączyli się w organizację i obsługę stoiska promującego naszą 

gminę. 

 Memoriał wędkarski im. Eugeniusza Paukszty. W dniu 8.10.2016 roku odbył się doroczny 

Memoriał wędkarski im. Eugeniusza Paukszty. Uczestniczyły w nim 32 osoby. Tradycyjnie 

miejscem zawodów było jezioro Zielone. Wędkowanie odbywało się metodą spinningową, 

na tzw. „żywej rybie”. Jak co roku gościem honorowym był syn pisarza p. Dominik Paukszta.  

W tym roku, z okazji 100-ej rocznicy urodzin Eugeniusza Paukszty, miało miejsce 

szczególne wydarzenie. Po raz pierwszy gościliśmy p. Tomasza Ogrodowczyka z Ośrodka 

Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu. Przywiózł On ze sobą 

nagranie video z czytanymi specjalnie na nasz memoriał fragmentami „Wiatrołomów 

Eugeniusza Paukszty, odtworzonymi nad jeziorem na dużym ekranie. Aktor Wiktor 

Zborowski, czytający wspomniane fragmenty, przekazał na ręce Dominika Paukszty 

pozdrowienia dla uczestników memoriału. Dla osób, które zajęły pierwsze trzy miejsca 

puchary ufundowali jak zwykle Dominik Paukszta, Dariusz Łęgowski i Janusz Zieliński. Dla 

nich też nagrodą były podarowane przez wydawnictwo roczne prenumeraty „Wiadomości 

wędkarskich” oraz do wyboru wędka lub kołowrotek sfinansowane przez firmę JAXON i 

Ośrodek Jaworowy Dwór Stanisława Kluska.. Każdy z uczestników otrzymał również 

akcesoria wędkarskie przekazane przez firmę JAXON i zakupione przez SPGK. Jak zwykle 

memoriał cieszył się ogromnym zainteresowaniem wędkarzy nie tylko z terenu naszej 

gminy.  

 Spotkanie Wigilijne i ubieranie choinki. 17 grudnia 2016 r. o godz. 14.00 w siedzibie 

Stowarzyszenia odbyło się spotkanie Wigilijne członków naszego Stowarzyszenia. 

Zgodnie z tradycją najpierw zostało przystrojone drzewko na zewnątrz budynku. Kiedy 

zapłonęły na nim lampki wszyscy udali się do siedziby, aby zasiąść przy pięknie przybranym 

stole wigilijnym, na którym stały pyszne potrawy – barszczyk, paszteciki, ryby, sałatki, 

pierogi i inne pyszności. Był też opłatek, życzenia i  prezenty od Mikołaja. W spotkaniu 

uczestniczyło 21 osób. 

Z wyjątkiem spotkania wigilijnego, które było skierowane tylko do członków SPGK, wszystkie 

pozostałe działania miały charakter otwarty dla wszystkich chętnych. 

 30 marca 2016r. został zakończony i rozliczony projekt opracowany przez Klub Seniora 

w Koczale pod nazwą „Nasz klub- połączą nas wspólne chwile dzięki Poldanorowi”. 

Realizacja tego projektu rozpoczęła się w roku 2015. 

 24 maja 2016r. nastąpiło uroczyste podpisanie umowy na projekt w ramach Funduszu 

Akumulator Społeczny 2016. Projekt pod nazwą „Ławeczki w parku stawiamy i tam się 

spotykamy” opracowany i realizowany przez Sołectwo Pietrzykowo w terminie 23.05 do 

15.09.2016r. Projekt opiewał na kwotę 3.320,00 zł., dotacja 1950,00 zł.. Dzięki dotacji w 

parku w Pietrzykowie wykonano ławeczki i zorganizowano miejsca do wypoczynku. 
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1.2. Zasięg terytorialny faktycznie 
prowadzonej przez organizację działalności 
pożytku publicznego 
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji) 

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

x gmina                                             województwo                    

 
 kilka gmin                                      kilka województw 

                                              
 powiat                                           cały kraj  

 
 kilka powiatów                              poza granicami kraju                          

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 200 

 

Osoby prawne 0 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego  

 

  

 

3.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy 

najważniejsze, pod względem wielkości 
Sfera działalności pożytku 

publicznego 
Przedmiot działalności 

 tak 



 
 
 

5 

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 (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, 

poz. 1536, z późn. zm.), zaczynając od 

najważniejszej wraz z odnoszącym się do 

nich przedmiotem działalności 

Działalność wspomagająca 
rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnych 

Udział w dożynkach gminnych, 
rodzinne popołudnie ze 
sportem.  

W dniu 10.09.2016r. w Koczale  

odbyły się dożynki gminne. Jak 

co roku członkowie SPGK 

włączyli się w organizację i 

obsługę stoiska promującego 

naszą gminę. Na stoisku 

eksponowane były różne 

przedmioty z naszego regionu 

oraz zdjęcia starej i nowej 

Koczały. Odwiedzających gości 

częstowaliśmy owocami, ciastem 

i innymi regionalnymi specjałami 

W niedzielę 14 sierpnia 2016 

roku o godz.14.30 na boisku 

Orlik przy Zespole Kształcenia i 

Wychowania w Koczale odbyła 

się impreza sportowa pod 

hasłem „Rodzinne Popołudnie ze 

Sportem” zorganizowana przez 

animatorów Orlika wspólnie ze 

Stowarzyszeniem. Celem 

imprezy było zintegrowanie 

rodziców oraz dzieci poprzez 

włączenie do wspólnej zabawy, 

uczciwej rywalizacji sportowej 

oraz zmagań w konkurencjach 

zespołowych. Podczas imprezy 

panowała rodzinna radosna 

atmosfera, pełna emocji i dobrej 

zabawy. Duża różnorodność 

zaproponowanych konkurencji 

oraz animacji dla dzieci sprawiła, 

że każdy mógł znaleźć coś 

interesującego dla siebie. Były 

również inne atrakcje, jak 

trampolina dla dzieci, malowanie 

twarzy oraz konkurs malarski. W 

imprezie uczestniczyło koło 120 

osób. 
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Wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej 

Kulig. Kulig odbył się dnia 

24.01.2016r. Uczestniczyło w 

nim 19 osób. Trasa przejazdu 

wiodła wśród pięknych lasów 

leśnictwa Pustowo, Stara 

Brda Pilska i Żołna. Kulig 

zakończył się ogniskiem pod 

wiatą przy leśnictwie w Starej 

Brdzie Pilskiej. Atmosfera 

tego spotkania była naprawdę 

wyjątkowa – na rozmowach i 

śpiewie w blasku ognia 

wszyscy spędzili czas miło i 

radośnie do późnych godzin 

wieczornych. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

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 trzy 

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 

Sfera działalności pożytku 
publicznego 

Przedmiot działalności 

Wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej 

Spływ kajakowy i memoriał 
wędkarski. 
W dniu 3 września 2016 r. odbył 
się doroczny spływ kajakowy 
rzeką Brdą ze Starej Brdy do 
Żołny. W spływie uczestniczyło 
19 osób. Po spływie odbyło się 
spotkanie przy ognisku i 
pysznym poczęstunku. 
W dniu 8.10.2016 roku odbył się 
doroczny Memoriał wędkarski 
im. Eugeniusza Paukszty. 
Tradycyjnie miejscem zawodów 
było jezioro Zielone. 
Wędkowanie odbywało się 
metodą spinningową, na tzw. 
„żywej rybie”. Zwycięzcy 
otrzymali puchary, roczną 
prenumeratę „Wiadomości 
wędkarskich” oraz do wyboru – 
wędkę lub kołowrotek. Wszyscy 
zawodnicy otrzymali upominki w 
postaci akcesoriów wędkarskich. 

  

 nie 

 tak 
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5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym  

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą 
 

 

 

  

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

Numer Kodu Przedmiot i opis działalności 

Kod PKD: 
- 

 

Kod PKD: 
- 

 

Kod PKD: 
 
 

- 
 

III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym  

1. Informacja o przychodach organizacji 

 
 
1.1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i 
strat) 
 
 

6068,30 zł 

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 5208,30zł 

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 860,00zł 

c) Przychody z działalności gospodarczej 0,00   zł 

d) Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 0,00 zł 

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 
 
 

0,00 zł 

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

2. Informacja o kosztach organizacji 

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 
 

                                
3193,86 zł 

2.2. Informacja o poniesionych kosztach: 

a) Koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 
2417,06  zł 

b) Koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego 
776,80  zł 

c) Koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej 
0,00  zł 

d) Koszty administracyjne 
0,00  zł 

 nie 

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm
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e) Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe) 
0,00  zł 

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego 
 w okresie sprawozdawczym 

2874,44  zł 

4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o sposobie 
wydatkowania  tych środków  

4.1. Przychody z 1% podatku 1828,30 zł 

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 
 

0,00  zł 

4.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz kwoty przeznaczone na te działania 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
- 

 
0,00   zł 

2 
- 

 
0,00  zł 

3 
 

- 
0,00 zł 

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym 

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień 
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji 
wraz z kwotą przyznanego zwolnienia) 
 
 
 

 

z podatku od nieruchomości
                     

 

z opłaty skarbowej
                                       

                                       

z innych zwolnień
 

-> jakich?__________________________          
 
    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 (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z późn. zm.)  

z podatku od towarów i usług 

tak   

z podatku od czynności cywilnoprawnych 

nie 

z op łat sądowych 

z podatku dochodowego od os ób prawnych 
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3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo: 
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji) 

 

 

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie
 

użyczenie
 

dzierżawa
 

 
 

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 
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na 
podstawie stosunku pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, 
nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji) 

0 osób 

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy 
w przeliczeniu na pełne etaty 
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby 
zatrudnione na podstawie stosunku pracy w poszczególnych miesiącach w 
okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 
0,5 w przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy 
zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik wpisać z dokładnością 
do 1 miejsca po przecinku) 

0  etatów 

1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy 
cywilnoprawnej 

   
0 osób 

  

2. Członkowie 

2.1. Organizacja posiada członków  

 

2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień okresu 
sprawozdawczego 

72 osoby fizyczne 

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) 

 
 

 
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) 

30 osób 

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym  

nie   

nie  korzystała  

 tak 

tak 



 
 
 

10 

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 

    0 , 00   zł 

a) z tytułu umów o pracę 0 , 00   zł 

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0 , 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 

0 ,00   zł 

3. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz 
osobom świadczącym 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 

L
p
. 

Organ kontrolujący Liczba kontroli 

1 - - 

2 - - 

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

- 

Czytelny podpis osoby 
upoważnionej lub podpisy 
osób upoważnionych do 

składania oświadczeń woli 
w imieniu organizacji 

 
 

 
 
 
 
 

(imię i nazwisko) 
 
 

Data wypełnienia sprawozdania 
 

 
 
 

14.03.2017r. 

 
Zarząd: 

Janusz Zieliński – Prezes    ……………………….             Ryszard Drzewiecki – Wiceprezes……………………… 

Zdzisława Bublewicz – Sekretarz ………………..              Halina Białek – Skarbnik ………………………………… 

Jolanta Sylwia Wysocka – Członek …………….. 

                                                                                                            

 

nie   

nie   


