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Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

FUNDACJA "FUNDUSZ LOKALNY ZIEMI PŁOCKIEJ-MŁODZI RAZEM"

Kraj          POLSKA Województwo     
MAZOWIECKIE

Powiat PŁOCKI

Gmina SŁUBICE Ulica Nr domu 1/2 Nr lokalu 

Miejscowość GRZYBÓW Kod pocztowy 09-533 Poczta SŁUBICE Nr telefonu 24-268-37-74

Nr faksu 24-268-37-74 E-mail 
fundusz@mlodzirazem.pl

Strona www www.mlodzirazem.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2005-12-01

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 61142648200000 6. Numer KRS 0000216768
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego)

Iwona Grażyna Marczak - Prezes Zarządu
Hanna Stańczyk - Członek Zarządu
Dariusz Grzegorz Winiarski - 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)

Rada Fundacji:
1. Ewa Anna Smuk-Stratenwerth - przewodnicząca Rady
2. Ludwik Jan Ryncarz – członek Rady
3. Joanna Maria Augustowska – członek Rady
4. Aleksandra Maria Głowacka – członek Rady
5. Dariusz Zalewski – członek Rady
6. Tomasz Marek Skorupski – sekretarz Rady
7. Leszek Tadeusz Uchniewski – członek Rady
8. Piotr Zgorzelski  – członek Rady

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Fundacji jest działalność na rzecz społecznie i gospodarczo 
użytecznych celów, w sferze pożytku publicznego, w szczególności 
w zakresie: 
1.Ochrony zdrowia, pomocy społecznej i rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych.
2.Edukacji, kultury, tradycji, kultury fizycznej i sportu.
3.Programów naukowo - badawczych, oświaty, edukacji i 
wychowania.
4.Poprawy infrastruktury cywilizacyjnej regionu.
5.Ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
6.Turystyki i krajoznawstwa;
7.Prac społecznych.
8.Ochrony praw człowieka.
9.Promocji i organizacji wolontariatu.
10.Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania 
kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych 
organizacji na podstawie statutu organizacji)                       
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Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1.Wyszukiwanie i wsparcie merytoryczne oraz finansowe dobrych 
inicjatyw grup młodzieży z
terenu powiatu płockiego, miasta Płocka i gmin ościennych.
2.Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży ze wsi i małych 
miejscowości poprzez
organizowanie szkoleń, warsztatów, plenerów, konkursów itp.
3.Promowanie rozwoju zrównoważonego, jako wizji przyszłości.
4.Tworzenie i finansowanie programów przeciwdziałania patologiom 
społecznym, 
w szczególności alkoholizmowi, narkomanii i przestępczości 
młodzieży.
5.Organizowanie, finansowanie i wspieranie kształcenia personelu i 
wolontariuszy służby zdrowia.
6.Organizowanie, wspieranie i finansowanie programów rehabilitacji 
zdrowotnej, społecznej 
i zawodowej osób niepełnosprawnych. Finansowanie organizacji i 
instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych.
7.Organizowanie, wspieranie i finansowanie imprez, programów i 
wydarzeń z zakresu kultury, sztuki, folkloru, tradycji i kultury 
regionu, służących lokalnej społeczności. Pomoc finansową dla 
organizacji i instytucji działających w tym zakresie.
8.Pomoc finansową dla organizacji i instytucji zajmujących się 
sportem i turystyką. Finansowanie imprez sportowych i 
turystycznych organizowanych dla społeczności regionu.
9.Organizowanie i wsparcie finansowe projektów rozbudowy 
infrastruktury kulturalnej, sportowej i turystycznej w regionie.
10.Organizowanie, wspieranie i finansowanie działań służących 
ochronie przyrody, środowiska 
i krajobrazu regionu.
11.Organizowanie, wspieranie i finansowanie akcji propagującej 
ochronę środowiska oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
12.Organizowanie i finansowanie stypendiów dla dzieci i młodzieży 
szczególnie uzdolnionych.
13.Wsparcie finansowe programów naukowych i badawczych 
służących rozwojowi społecznemu, gospodarczemu i 
cywilizacyjnemu regionu.
14.Organizowanie, wspieranie i finansowanie nowatorskich 
programów edukacyjnych i nowych form kształcenia w regionie.
15.Wspieranie finansowe instytucji i organizacji mających zbieżne z 
Fundacją cele w regionie.
16.Organizowanie, wspieranie i finansowanie szkoleń dla osób 
bezrobotnych i niepełnosprawnych. 
17.Organizowanie, wspieranie i finansowanie kształcenia 
nauczycieli i osób zajmujących się edukacją oświatą i 
wychowaniem w regionie.
18.Organizowanie, wspieranie i finansowanie szkoleń wolontariuszy 
organizacji pozarządowych, których cele i programy są zbieżne z 
celami Fundacji.
19.Prowadzenie działalności wydawniczej.
20.Rozszerzenie grona aktywnych edukatorów propagujących ideę 
zrównoważonego rozwoju.
21.Gromadzenie materiałów propagandowych, programów, 
podręczników dotyczących rozwoju zrównoważonego.

1.Fundacja realizując cele statutowe, podejmuje również 
współpracę z innymi instytucjami, środowiskami i osobami, a w 
szczególności z:
  1)organizacjami rządowej i samorządowej administracji,
  2)środowiskiem gospodarki, nauki, kultury i sportu w kraju i za 
granicą,
  3)innymi krajowymi  oraz zagranicznymi  osobami fizycznymi, 
prawnymi  i jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi 
osobowości prawnej stawiającymi sobie podobne cele.
2.Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez prowadzenie 
działalności na zasadach nieodpłatnych.
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11. Najważniejsze sfery działalności pożytku 
publicznego

(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(Dz. U. z 2010 r. Nr 
234, poz. 1536), zaczynając od najważniejszej)

promocja i organizacja wolontariatu

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

W roku 2011 zrealizowaliśmy następujące projekty: 

I działanie: Projekt pn. „My dla regionu”
Finansujący: Samorząd Województwa Mazowieckiego.
Cel: budowanie świadomości regionalnej wśród dzieci, młodzieży i w 
społecznościach lokalnych na terenie powiatów płockiego, sierpeckiego, 
sochaczewskiego, gostynińskiego, płońskiego i miasta Płocka.
Uczestnicząca w projekcie młodzież „odnalazła” w swoim regionie osoby, które 
tworzyły fakty historyczne, są autorami licznych dzieł, są działaczami 
społecznymi czy politykami, bohaterami opowieści, lektur. Często jest tak, iż nic 
nie wiemy o ludziach, którzy żyli w naszym regionie. Dlatego w projekcie 
mówiliśmy o wydarzeniach ważnych dla naszego regionu, wskazaliśmy tych co 
tworzyli naszą regionalną historię,  ciekawe i ważne historycznie  miejsca 
regionu. Uczestnicy projektu na podstawie literatury, wywiadów, rozmów, 
spotkań z  ciekawymi, historycznymi ludźmi regionu - ludźmi tworzącymi historię 
stworzyli prace, które opublikowane są na mapie na stronie www.mlodzirazem.pl 
oraz w publikacji pn. „My dla regionu”.
W efekcie powstało 28 opracowań o bohaterach i miejscach nam bliskich. 
Wszystkie prace są umieszczone na stronie internetowej www.mlodzirazem.pl w 
zakładce „My dla regionu”. Tu powstała mapa promująca osobowości i miejsca 
regionu. Wszystkie prace znajdują się także w publikacji pn. „My dla regionu”. 
Publikacja przedstawia prace o bohaterach i miejscach nam bliskich opracowane 
przez uczestników projektu oraz prezentuje powiaty: płocki, sierpecki, 
sochaczewski, gostyniński, płoński i miasto Płock z terenu z którego 
rekrutowaliśmy uczestników.
Dokonano wyboru wykonawcy zadania (druk)zgodnie z przepisami Ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – Drukarnia ARVENS 
Julian Justyński, 09-402 Płock, ul. Królewiecka 14, lok. nr 3.
Zrealizowaliśmy warsztaty i zainicjowaliśmy młodzież do samodzielnej pracy w 
ich środowiskach lokalnych. 
Pośrednimi odbiorcami projektu była cała społeczność w szkołach i ośrodkach 
uczestniczących w projekcie. Zespoły uczniów uczestniczących w projekcie 
opracowały prace, które następnie zostały zaprezentowane podczas szkolnych 
uroczystości, lokalnych festynów oraz na podsumwoaniu projektu w dniu 16 
grudnia 2011 roku w Muzeum Wsi Mazowieckiej.

Rezultaty bezpośrednie: 
1.Zaktualizowanie mapy promującej osobowości i miejsca regionu – (strona 
www.mlodzirazem.pl) informacji o osobach - autorytetach o których należy 
pamiętać, miejsc które warto odwiedzić. Na mapie zostały zamieszczone 
również prezentacje o powiecie: płockim, sierpeckim, gostynińskim, 
sochaczewskim i mieście Płocku.
2.Powstanie 28 prezentacji promujących osobowości, autorytety i miejsca 
regionu zaprezentowanych na podsumowaniu projektu (zaprezentowano 6 
prezentacji ze względu na ograniczony czas), jak również na forum szkół, 
podczas lokalnych uroczystości.
3.Zrealizowanie 28 lokalnych inicjatyw - jako efekt prowadzonych działań przez 
młodzieżowe grupy (spotkania z ludźmi z regionu, wywiady z najstarszymi 
mieszkańcami, ludźmi tworzącymi historię regionu).
4.Udział 37 osób w warsztatach pn. „ W hołdzie dla przeszłości z myślą o 

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
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przyszłości”.
5.Udział 26 osób w warsztatach pn. „Zielono nam”.
6.Poszerzanie wiedzy historycznej, świadomości regionalnej u ponad 2000 osób 
bezpośrednio i pośrednio związanych z realizacją projektu (apele szkolne, 
przedstawienia, festyny na których prezentowano prezentacje opracowane i 
przygotowane przez młodzież).
7.Udział w podsumowaniu projektu oraz w warsztatach nt. „Sytuacji dziecka 
wiejskiego na przełomie XIX/XX wieku w Muzeum Wsi Mazowieckiej” 147 osób.
8.Organizacja konkursu pn. „My dla regionu”. Wybór 3 laureatów i 7 
wyróżnionych.
9.Zwiedzenie i zapoznanie się z ekspozycją stałą Muzeum Wsi Mazowieckiej 
147 osób.
10.Opracowanie i wydrukowanie publikacji pt. „My dla regionu” w nakładzie 500 
egz. W publikacji zostały zawarte informacje o miejscach i ludziach tworzących 
historię regionu płockiego.
11.Zwiększenie świadomości regionalnej wśród dzieci, młodzieży i w 
społecznościach lokalnych na terenie powiatów płockiego, sierpeckiego, 
sochaczewskiego, gostynińskiego, płońskiego i miasta Płocka.
12.Rozszerzenie wiedzy historycznej, świadomości regionalnej osób nie tylko 
bezpośrednio związanych z realizacją projektu, ale także wszystkich 
uczestników podczas prezentacji prac przez osoby bezpośrednio zaangażowane 
w realizację projektu.
13.Rozwinięcie tożsamości regionalnej osób które zapoznają się z publikacją pn. 
„My dla regionu”.
  
Rezultaty pośrednie:
Pośrednimi odbiorcami projektu była społeczność w szkołach, organizacjach 
pozarządowych  i ośrodkach kultury. Powstałe opracowania młodzież 
prezentowała podczas szkolnych uroczystości, na forum klasy jak również w 
trakcie lokalnych np. festynów.

Zainicjowanie spotkań młodzieży z ciekawymi, historycznymi ludźmi regionu 
(ludźmi tworzącymi historię, najstarszymi mieszkańcami) - osobami starszymi, 
którzy stanowią prawdziwą „kopalnię wiedzy” o historii regionu.
Pośrednimi odbiorcami projektu była cała społeczność w szkołach i ośrodkach 
uczestniczących w projekcie. Zespoły uczniów uczestniczących w projekcie 
opracowały prace, które następnie zostały prezentowały podczas szkolnych 
uroczystości, lokalnych festynów oraz na podsumowaniu w dniu 16 grudnia 2011
 roku w Muzeum Wsi Mazowieckiej.

II działanie: Projekt pn. „Młodzieżowa Akademia Aktywności” 
Finansujący: Polsko - Amerykańska Fundacja Wolności w ramach 
ogólnopolskiego programu Działaj Lokalnie VII - realizowanego przez Akademię 
Rozwoju Filantropii w Polsce oraz RCEE w Płocku.
CEL PROJEKTU:
-propagowanie idei wolontariatu, 
-organizacja działań o charakterze charytatywnym, kulturalnym, społecznym i 
sportowym angażujących wolontariuszy.
-kształtowanie właściwych postaw wolontariuszy,
-zdobycie wiedzy i umiejętności do prawidłowego angażowania się w 
wolontariat,
-przeprowadzenie warsztatów dla wolontariuszy, osób związanych z 
organizacjami pozarządowymi, osób współpracujących z wolontariuszami, osób 
nie będących wolontariuszami, ale chcących podjąć się pracy wolontarystycznej,
-uczenie nowych umiejętności psychospołecznych potrzebnych w pracy 
społecznej,
-zaangażowanie ludzi młodych do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej 
pomocy innym.

W ramach projektu przeprowadziliśmy następujące działania:
1.  Zorganizowaliśmy cykl  spotkań z wolontariuszami w celu szczegółowego 
zaplanowania prac związanych ze Sprzątaniem Skrwy Prawej (organizacja 
wolontariuszy; młodzieży oraz pracowników Fabryki Levi’s w Płocku, 
zapewnienie kajaków, uzgodnienia z przedstawicielami BPK).
2. Objęliśmy swoimi działaniami teren Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w 
Płocku, akwenu Sobótki i Wisły.
3. Zorganizowaliśmy warsztaty pn. „Warto zostać wolontariuszem! skierowany 
do wolontariuszy, zarówno młodzieżowych jak i dorosłych. 
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Zakres tematyczny warsztatów:
•Motywacja i potencjał wolontariusza. 
•Komunikacja w zespole wolontariuszy w organizacji pozarządowej. 
•Sukcesy i porażki wolontariusza. 
•Autoprezentacja.
4. Przeprowadziliśmy konkurs pn. „Wolontariat – budowanie lokalnej solidarności 
społecznej.
Laureaci konkursu pn. „Wolontariat – budowanie lokalnej solidarności 
społecznej.
I kategoria „Wolontariat indywidualny” - 2 laureatów.
II kategoria „Wolontariat grupowy” - 4 laureatów.

III działanie: 3. Zadanie pn. „Wolontariat pracowniczy”.
Termin realizacji: wrzesień 2011 roku.
Partnerami oraz uczestnikami akcji byli:
- wolontariusze - pracownicy płockiej Fabryki Levi Strauss Poland Sp. z o.o. w 
Płocku oraz wolontariusze Fundacji. 
- Nadleśnictwo Płock.
- Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku.
- Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku.
 - Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych, 
- Urząd Miasta Płocka .
Celem działań było propagowanie idei wolontariatu pracowniczego a przede 
wszystkim wykonanie prac społecznie użytecznych na rzecz Regionu Płockiego, 
poprzez:
- sprzątanie terenu wzdłuż linii brzegowej akwenu Sobótki i Wisły, 
- prace remontowo-porządkowe na rzecz Miejskiego Ogrodu zoologicznego w 
Płocku -  malowanie, pielenie oraz sprzątanie terenu ogrodu,
- sprzątanie doliny Skrwy Prawej na odcinku: Parzeń – Radotki oraz teren 
Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego.
Łącznie w akcji wzięło udział ponad 150 osób.

IV Działanie: zadanie pn. „Ekologiczne soboty – aktywna edukacja terenowa”.
Finansujacy: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Warszawie.
Działania:
1. Warsztaty pn. „Bogaty świat przyrody, przyrodnicza różnorodność gatunkowa 
flory i fauny w  Brudzeńskim Parku Krajobrazowym”. 
Cel: Przekazanie młodzieży wiedzy z zakresu:
•funkcjonowania stacji meteorologicznej,
•funkcjonowania urządzeń ochrony środowiska (solary, przydomowa 
oczyszczalnia ścieków,
•walorów przyrodniczych Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego, roli służby 
parku krajobrazowego oraz innych form ochrony przyrody.
Program:
•Wizyta w Mazowieckim Ośrodku Geograficznym UW w Murzynowie,
•Zajęcia na dydaktycznej ścieżce ornitologicznej Murzynowo-Biskupice,
•Zajęcia na dydaktycznej ścieżce Nadleśnictwa Płock w Sikorzu (rezerwat 
przyrody Sikórz, obszar Natura 2000),
•ognisko, zabawa w pytania i odpowiedzi – Sikórz. 

2. Warsztaty pn. „Zielono nam …”
Cel: wzmocnienie związków emocjonalnych uczestników zajęć ze środowiskiem 
lokalnym i regionem, jego przyrodą i tradycją, rozwijaniu aktywności artystycznej 
i naturalnego poczucia estetyki.
Program: 
-Młody ekolog – uczestnicy zapoznają się z całym procesem powstawania 
papieru czerpanego: od zrobienia surowca poprzez wytwarzanie i kompozycje 
strony, do suszenia i prasowania.
-Śniadanie z produktów zakupionych w okolicznych gospodarstwach.
-Kolorowy świat – nauka wyrabiania prostych ozdób z różnych materiałów 
(bransoletki, kolczyki, naszyjniki ze sznurka, rzemieni, koralików: glinianych, 
drewnianych, szklanych).
-„Zaczarowany kołowrotek” - jedna z najstarszych umiejętności człowieka jaką 
jest przędzenie wełny, spowodowała rewolucję w codziennym życiu naszych 
przodków. Uczestnicy dowiedzieli się o historii przędzenia na kołowrotku i tkania 
na bartko oraz sami mieli okazję wcielić się w rolę rzemieślników zajmujących 
się niegdyś wyrabianiem tkanin.
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-Raz na wozie raz ….. – obserwowanie wsi dowiadują się jak kiedyś wyglądał 
transport, jak podkuwano konia i jak wyrabiano koła.
-Warsztaty pn. „Aktywne warsztaty w gospodarstwie  ekologicznym w 
Grzybowie”.
Cel: 
Celem warsztatów jest danie uczestnikom instrumentu do ręki, który im w 
przyszłości pozwoli dokonać świadomego wyboru produktu zdrowego i którego 
produkcja idzie w zgodzie z ochroną przyrody i sensownym wykorzystaniem 
zasobów naturalnych.
Gospodarstwo ekologiczne w Grzybowie prowadzone jest od 1989 roku 
początkowo na niespełna 5 hektarach, obecnie 17 hektarach. Gospodarstwo jest 
w 100% ekologiczne. Gospodarstwo składa się głownie z łąki pastwiska. 
Uprawiane są także zboża na potrzeby własnej piekarni ekologicznej. W piekarni 
wypiekanych jest ok. 1200 bochenków chleba tygodniowo dla sklepów w 
Warszawie, Łodzi, Płocku, Sosnowcu, Gliwicach. Są to przede wszystkim chleby 
pełnoziarniste ze zboża pochodzącego z ekologicznej produkcji. Większość 
zboża pochodzi z innych certyfikowanych gospodarstw ekologicznych.
Program: 
-Przyjazd do gospodarstwa ekologicznego w Grzybowie.
-Śniadanie z produktów ekologicznych.
-Zasady funkcjonowania gospodarstwa ekologicznego, poznanie pracy rolnika.
-Zasady zrównoważonej konsumpcji.
-Skąd pochodzą podstawowe produkty żywnościowe: mleko, jaja, jak robi się 
sery, masło, śmietanę
-Obiad z produktów ekologicznych.
-Zboża, rodzaje mąki, mielenie ziarna, wypieki bułki razowej, chlebka lub 
podpłomyka – zajęcia w Biopiekarni.
-Od ziarenka do chleba - warsztaty plastyczne.
-Wykonanie świec z wosku pszczelego – poznanie tajników życia pszczół. 

3. Warsztaty pn. „Zielone lekcje” – aktywna edukacja terenowa - warsztaty 
dwudniowe.
Cel: Zmiana postaw społecznych wobec środowiska otaczającego człowieka, 
przez wytwarzanie właściwych relacji: człowiek - przyroda – środowisko oraz 
podnoszenie jego poziomu w tym zakresie. Uczestnik definiuje pojęcia: kolektor 
słoneczny, biomasa, oczyszczalnia hydroponiczna, poznał zasady działania 
kolektorów słonecznych, oczyszczalni hydroponicznej, kotłowni na biomasę, 
poznał przykłady odnawialnych źródeł energii. Dostrzega znaczenie kolektorów 
słonecznych, oczyszczalni hydroponicznej, kotłowni na biomasę , miał 
bezpośredni kontakt z przyrodą. Ponadto uczestnicy warsztatów przybliżyli sobie 
pojęcia jak np.: odpady, recykling, utylizacja, surowce wtórne, zapoznali się z 
metodami przeciwdziałania nadmiernej produkcji odpadów, nabyli umiejętności 
segregowania odpadów i zrozumieli jak ważna jest segregacja odpadów w 
każdym domu i przede wszystkim poznali metody zagospodarowania niektórych 
odpadów. 
Program: 
I dzień: 
-Przywitanie uczestników warsztatów i omówienie regulaminu Zielonej Szkoły w 
Sendeniu.
-Urządzenia ekologiczne przyjazne dla środowiska w „SSM – Zielonej Szkole” w 
Sendeniu.
-Urządzenia ekologiczne przyjazne dla środowiska w „SSM – Zielonej Szkole” w 
Sendeniu – cd.
-Pięknym być”- warsztaty robienia biżuterii.
-Ekologia na wesoło – konkursy ekologiczne.

II dzień: 
-Recykling zaczyna się już w domu – warsztaty merytoryczne.
-Przerwa obiadowa.
-Recykling zaczyna się już w domu – warsztaty praktyczne. (Wykonanie 
opakowań z makulatury, wykonanie taboretu z butelek plastikowych, wykonanie 
domku z kartonowych opakowań itp.).
-Podsumowanie warsztatów. Wystawa prac.

4.  Konkurs: „Piękno i bogactwo mazowieckiej przyrody”.
Cele konkursu:
•Wzbudzanie i rozwijanie zainteresowań przyrodą oraz krajobrazem Mazowsza.
•Doskonalenie umiejętności obserwacji, analizowania i wnioskowania.
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•Pobudzanie wrażliwości na piękno przyrody oraz umacnianie poczucia 
tożsamości z otaczająca nas naturą.
•Kształtowanie właściwej postawy młodzieży wobec przyrody oraz inspirowanie 
uczniów do podejmowania praktycznych działań na rzecz jej ochrony.
•Promowanie nauczycieli i szkół wspierających uczniów uzdolnionych i 
kreatywnych.
Założenia organizacyjne:
 Organizator konkursu:
-Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem”.

Uczestnicy konkursu 
– uczniowie szkół podstawowych I kategoria, 
- uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych II kategoria,  
z terenu powiatów: płockiego, sierpeckiego, gostynińskiego, sochaczewskiego, 
płońskiego oraz miasta Płocka.

Przedmiot konkursu:
a.Przedmiotem konkursu są fotografie przedstawiające szczególne wartości 
przyrodnicze, krajobrazowe, kulturowe Ziemi Płockiej wraz z 1-stronicowym 
(minimum) opisem dotyczącym miejsca wykonania zdjęcia oraz opisem wartości 
przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych danego miejsca. 
W dniu 10 listopada 2011r. zebrała się Komisja Konkursowa powołana przez 
Zarząd Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” w celu 
rozstrzygnięcia konkursu ekologicznego „Piękno i bogactwo mazowieckiej 
przyrody” realizowanego w ramach projektu pn. „Ekologiczne soboty”.
Łącznie w konkursie oceniono 32 prace; z pierwszej kategorii: 12 i z drugiej 21. 

Nagrodzono po trzy prace w każdej kategorii i przyznano po trzy wyróżnienia w 
każdej kategorii, przyznając łącznie 6 nagród i 6 wyróżnień. 

5.Wydawnictwo pn. „Spacer po Ziemi Płockiej” 
Format: 15 x 21
Druk - kolor
Okładka: kolor
Objętość około 36 stron.
Nakład 1000 egz.
Termin: IV kwartał 2011r.
Cele: 
•Promocja cennych walorów przyrodniczych Ziemi Płockiej.
•Poznanie dziedzictwa przyrodniczego, środowiska krajobrazowego 
i kulturowego Ziemi Płockiej przez dzieci i młodzież.
•Wzrost świadomości dzieci i młodzieży na temat ochrony środowiska 
i zrównoważonego rozwoju.

Odbiorcy: dzieci i młodzież, nauczyciele, uczestnicy projektu, mieszkańcy 
Mazowsza.
Strona tytułowa: 
•logo WFOŚiGW w Warszawie. 
•logo FLZP „Młodzi Razem”.
Dokonano wyboru wykonawcy zadania zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – Drukarnia ARVENS Julian 
Justyński, 09-402 Płock, ul. Królewiecka 14, lok. nr 3.

V działanie: 5. Projekt pn. „Zielony salon”.
Projekt realizowany przez grupę inicjatywną "Zielony salon" w ramach 
ogólnopolskiego programu Działaj Lokalnie VII Polsko - Amerykańskiej Fundacji 
Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

Celem głównym projektu  było stworzenie na terenie Rodzinnego Domu Dziecka 
„ Nowy Start” w Ruszkowie przyjaznego miejsca integracyjnego dla dzieci i 
młodzieży na powietrzu. Wykorzystano wolny teren przy budynku RDDZ 
zabudowując go specjalną konstrukcją z metal oraz wykorzystaniem zadaszenia 
wykonanego ze specjalnego tworzywa.
Dzieci, młodzież z RDD w Ruszkowie i kadra placówki opracowały projekt 
przedsięwzięcia, zaplanowali zakup materiałów i harmonogramu prac przy 
zakupie materiałów, wykonania „Zielonego Salonu”. W Wykonaniu „Zielonego 
Salonu” oprócz specjalnej firmy „Edmot”, brali również udział chłopcy i 
wychowawca Rodzinnego Domu Dziecka ( m.in. przycinanie drewna, 
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malowanie, zakładanie zadaszenia altany). Kadra RDD zaaranżowała 
wyposażanie altany, sposób organizacji zajęć w niej z udziałem dzieci i 
młodzieży z Ruszkowa, Solca i okolicznych miejscowości - głównie organizację 
konkursów, gier i zabaw, zwłaszcza w okresie wiosny i lata – kiedy na zewnątrz 
panują odpowiednie warunki atmosferyczne. „Zielony Salon” jest także miejscem 
organizacji zajęć edukacyjnych. 

VI działanie - Program stypendiów pomostowych 2010/2011.
Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” we współpracy z Fundacją 
Edukacyjną Przedsiębiorczości realizował kolejną edycję programu Stypendiów 
Pomostowych 2010/2011. 
Segment II skierowany był do maturzystów 2010, ze szkół objętych programami 
stypendialnymi organizacji lokalnych skupionych wokół Fundacji im. Stefana 
Batorego i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.
Decyzją Komisji Stypendialnej, spośród nadesłanych kandydatów przez Fundusz 
Lokalny Ziemi Płockiej "Młodzi Razem", stypendia otrzymały 3 osoby:
Żaklina Krysiak - Nieborzyn
Magdalena Domańska - Bledzewo
Ewa Strześniewska - St. Proboszczewice

VII. działanie. Program Stypendialny „Agrafka Agory” 2010/2011

Program Stypendialny skierowany jest do studentów uczących się w uczelniach 
wyższych publicznych i niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły 
publicznej, zamieszkującej powiaty: płocki, sierpecki, gostyniński i sochaczewski, 
mających szczególne osiągnięcia w nauce oraz udzielających się społecznie.  
Cele Programu:
-Pomoc w kształceniu wybitnie uzdolnionej i aktywnej młodzieży, znajdującej się 
w trudnej sytuacji materialnej, pochodzącej z małych miast i wsi, a także 
motywowanie studentów do dalszej pracy i rozwoju. 
-Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz wsparcie młodzieży w pokonaniu 
wyjątkowo trudnej dla niej bariery związanej z kontynuowaniem nauki w szkole 
wyższej poprzez ufundowanie stypendiów „Agrafka Agory”. 
O stypendia Programu stypendialnego „Agrafka Agory” 2010/2011 ubiegali się 
studenci, którzy spełnili następujące warunki: 
-Zamieszkują stale na terenie działania Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej 
„Młodzi Razem” tj. w powiecie płockim, sierpeckim, gostynińskim i 
sochaczewskim,
-Uzyskali średnią ocen co najmniej 4,0 z dwóch ostatnich semestrów. 
-Mają udokumentowane szczególne osiągnięcia w nauce, są finalistami olimpiad 
przedmiotowych, konkursów, itp. 
-Aktywnie uczestniczą w życiu społecznym. 
-Znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. 

W roku  akademickim 2010/2011Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej 
"Młodzi Razem" przyznała stypendia Programu stypendialnego „Agrafka Agory”  
następującym osobom:
•Kamila Nowicka  - Studzieniec (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w 
Płocku, Instytut Matematyki i Informatyki, ul. Pl. Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock
•Kamil Warzyński  - Gozdowo (Szkoła Główna Handlowa, Finanse i 
Rachunkowość, Al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa).
Uczestnikami programu są studenci uczelni wyższych.

VIII. działanie. Program stypendiów pomostowych 2011/2012. 

Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” we współpracy z Fundacją 
Edukacyjną Przedsiębiorczości realizuje kolejną edycję programu Stypendiów 
Pomostowych 2011/2012. 

Segment II skierowany jest do maturzystów 2011, ze szkół objętych programami 
stypendialnymi organizacji lokalnych skupionych wokół Fundacji im. Stefana 
Batorego i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, którzy spełnili kryteria 
konkursowe.
W dniu 3 października 2011 Komisja Stypendialna przyznała 7 stypendiów 
pomostowych:
•Krzysztof Kwiatkowski - Sierpc
•Rafał Wierzbicki - Przasnysz
•Dawid Szewczyk - Zawady
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•Bartłomiej Sieradzki - Helenów
•Magdalena Krajewska - Mlice-Kostery
•Karolina Bielecka - Wymyśle Polskie 
•Damian Cieślak - Gródek Rządowy

IX działanie. Program stypendialny AGRAFKA 2011/2012
Adresowany jest do uczniów gimnazjów, liceów i studentów (w wyjątkowych 
przypadkach również uczniów szkół podstawowych) wybitnie utalentowanych w 
określonej dziedzinie: nauk ścisłych, humanistycznych i  artystycznych, 
pochodzących z niezbyt zamożnej rodziny, przede wszystkim mieszkających w 
małej miejscowości.
Stypendium w wysokości  300 zł miesięcznie otrzymała: Katarzyna Joanna 
Fetlińska - Przążewo
Osiągnięcia Naszej Stypendystki w okresie 01.10.2011r. - 30.01.2012r.
Jej głównym osiągnięciem była wygrana w Połowie Literackim 2011 
organizowanym przez wydawnictwo Biuro Literackie. Jej zestaw konkursowych 
wierszy został wyłoniony z setek zgłoszeń, wraz z dziewiętnastoma innymi 
zestawami. Wzięła udział w finale odbywającym się we Wrocławiu i została jego 
laureatką, wraz z 9 innymi osobami. 
W marcu 2012r. ukażą się nakładem wydawnictwa almanach z uhonorowanymi 
zestawami wierszy, będzie dostępny we wszystkich większych księgarniach 
Polski (w tym salonach Empik). W kwietniu 2012r. nastąpi prezentacja jej  
twórczości na międzynarodowym festiwalu literackim - Port Wrocław. W marcu 
2012r., w kwartalniku Szafa ukażą się jej niepublikowane nigdzie wiersze. 
Dużo uwagi poświęca pracy nad własną książką.

Program Agrafka jest bardzo dobrym programem stypendialnym dla bardzo 
uzdolnionej młodzieży. Kwota wypłacanego stypendium powinna być większa. 
Koszty studiowania, dalszej nauki w kierunku swoich zainteresowań są coraz 
większe.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację 
działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, 
„zagranica”)

cały kraj

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie 
sprawozdawczym

1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra integracji 
społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze określone w 
przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki publiczne określone w przepisach o 
systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1

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

Lp Nazwa placówki Miejscowość/ci, w której/ych 
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym

Druk: MPiPS 10



Liczba odbiorców działań organizacji

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

650

6

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

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

1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności)

Fundacja realizuje swoje cele na rzecz ogółu społeczności 
zwłaszcza na rzecz dzieci i młodzieży. 
Wszystkie działania realizowane przez Fundację prowadzone są 
w formie nieodpłatnej, poprzez warsztaty, konkursy, działalność 
wydawniczą, programy stypendialne. Skierowane są do dzieci i 
młodzieży.
Działania w formie wolontariatu pracowniczego skierowane są do 
osób dorosłych i prowadzone są również nieodpłatnie.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

cały kraj

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 94.99.z

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji 
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku 
publicznego

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli 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) Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
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3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli 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)

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

III.Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników / zysków 
i strat) 56,222.80 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 54,344.95 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 0.00 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 2,088.26 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 28,700.00 zł
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0.00 zł

15,700.00 zł

13,000.00 zł

0.00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 4,929.96 zł

0.00 zł

4,929.96 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

8. Z innych źródeł 20,504.58 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) z dotacji z funduszy celowych

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 sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych)

g) z nawiązek sądowych

h) ze świadczeń pieniężnych

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

                w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 0.00 zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych 0.00 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 2,088.26 zł

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 Projekt pn. „My dla regionu” 2,088.26 zł
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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 wydatkowała 
najwięcej środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 56,222.80 zł 2,088.26 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

w tym :

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, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia, amortyzacja

e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

f)pozostałe koszty ogółem:

53,049.77 zł 2,088.26 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

1,309.39 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

1,863.64 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki 
publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności 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)

1 Działalność statutowa 2,088.26 zł
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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 umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub 
użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości 
następujące prawo:

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

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)

0.0 osób

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)

0.0 etatów

15.0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

8.00 osób fizycznych
2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego

0.00 osób prawnych

organizacja pozyskała 0 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 0 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

1. Organi`zacja 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)
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150.00 osób

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

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 150.00 osób

18.00 osób

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
dłuższy niż 30 dni

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

8.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 10.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 8,200.00 zł

w 
tym:

a) z tytułu umów o pracę

wynagrodzenie zasadnicze

0.00 zł

0.00 zł

nagrody

premie

0.00 zł

0.00 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 8,200.00 zł

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

0.00 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 8,200.00 zł

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

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

0.00 zł
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5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

45.00 zł

VII.Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie 
sprawozdawczym

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

0.00 zł

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

9. 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

10. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń

(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami 
dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji 
wówczas należy wpisać te uwagi w przygotowane pole)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy 
administracji rządowej

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

IX.Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego zamówień publicznych w okresie 
sprawozdawczym

Lp Nazwa zadania Kwota

1 Projekt pn. „My dla regionu” 13,000.00 zł

2 Projekt pn.„Ekologiczne soboty – aktywna edukacja terenowa” 15,700.00 zł

Lp Nazwa zadania Kwota
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

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 (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) 
lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku 
badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 
2852)

5. Dodatkowe informacje

(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć

Lp Nazwa zadania Kwota

1 Zapytanie ofertowe na Wydawnictwo pn. „Spacer po Ziemi Płockiej” 5,000.00 zł

2 Zapytanie ofertowe na druk publikacji pn. „My dla regionu” 4,500.00 zł

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli
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