
 

Roczne sprawozdanie merytoryczne  

z działalności organizacji pożytku publicznego za 2011 rok 

 

I. Dane organizacji pożytku publicznego 

1. Nazwa organizacji: Stowarzyszenie „Trójka” 

2. Adres siedziby i dane kontaktowe: 

Kraj  

Polska 
Województwo 

mazowieckie 
Powiat 

wołomiński 
Gmina 

Kobyłka 
Ulica  

Załuskiego 
Nr domu 

57 
Nr lokalu 

57 
Miejscowość 

Kobyłka 
Kod pocztowy 

05 - 230 
Poczta 

Kobyłka 
Nr telefonu 

22 786 15 71 
Nr faksu 

22 786 15 72 
E – mail 

stow.trojka@gmail.com 
Strona www  

www. zsp3.edu.pl 

 

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym: 29 sierpnia 2006 r. 

4. Data uzyskania statusu organizacji pozarządowej: 19 grudnia 2008 r. 

5. Numer REGON: 140698242 

6.  Numer KRS: 0000262645 

7. Skład organu zarządzającego organizacji: 

Zarząd  
Prezes – Marta Ludwiniak 

Zastępca prezesa – Agnieszka Gut 

Skarbnik – Elżbieta Turkowicz 

Sekretarz – Agnieszka Harasimik 

Członek – Jolanta Skrzypkowska 

Członek – Iwona Aftewicz do dn. 12.12.2011 r. 

 

8. Skład organu nadzoru organizacji: 

 

Komisja Rewizyjna 

Przewodniczący – Grażyna Niewirowicz 

Zastępca przewodniczącego – Hanna Wieliczko 

Sekretarz – Katarzyna Chojnacka 

 

9. Cele statutowe organizacji (na podstawie statutu organizacji): 

1) cele oświatowe, 

2) działalność dobroczynna, 

3) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży 



 

 

 

10. Sposób realizacji celów statutowych (na podstawie statutu organizacji): 

 

1) wspieranie wyposażania pomieszczeń i pracowni szkolnych w sprzęt i pomoce dydaktyczne, 

2) finansowe wspomaganie remontów, inwestycji i rozbudowy szkół i innych placówek 

    oświatowych 

3) organizowanie zajęć dodatkowych mających na celu upowszechnianie kultury fizycznej  

    i sportu, 

4) propagowanie zdrowego stylu życia, 

5) organizowanie zajęć pozalekcyjnych wspierających uczniów z trudnościami w nauce,  

    oraz rozwijanie odkrytych talentów, 

6) dofinansowywanie wycieczek i imprez szkolnych,  

7) przyznawanie stypendiów naukowych i socjalnych, 

8) współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania,  

9) inne działania służące realizacji celów statutowych. 

 

11. Najważniejsze sfery działalności pożytku publicznego: 

 

1) działania na rzecz edukacji, oświaty i wychowania, 

2) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, 

3) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży. 

 

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

 

1. Opis działalności pożytku publicznego 

a) Opis głównych działań podjętych przez organizację: 

W 2011 roku stowarzyszenie „Trójka” uczestniczyło w realizacji 9 projektów (środki pozyskane  

na realizację zadań publicznych w ramach konkursów ofert), których zleceniodawcą byli m.in.:  

Gmina Kobyłka, Starostwo Powiatu Wołomińskiego, Mazowieckie Centrum Pomocy Społecznej  

w Warszawie, Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA. 

W ramach projektów odbywały się warsztaty tematyczne, zajęcia sportowe, konkursy (szkolne  

i powiatowe) oraz wycieczki – wyjazdy na zawody sportowe, do teatru, kina oraz miejsc 

związanych z kulturą i sztuką. Adresaci projektów to przede wszystkim dzieci i młodzież z gminy 

Kobyłka. 

b)  Zasięg terytorialny prowadzonej przez opp działalności pożytku publicznego: 

Powiat wołomiński 

2. Informacja dotycząca prowadzących przez opp placówek w okresie sprawozdawczym 

Stowarzyszenie „Trójka” nie prowadziło placówek zapewniających całodobową opiekę  

o charakterze określonych w przepisach o pomocy społecznej, o systemie oświaty oraz 

niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej. 

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

sprawozdawczym 



Liczba odbiorców działań organizacji (osoby fizyczne): około 700 (głównie dzieci i młodzież  

w wieku szkolnym) 

 

4. Informacja dotycząca nieodpłatnej działalności pożytku publicznego organizacji w okresie 

sprawozdawczym  

1. Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) 

1) KOD PKD 9499Z – Organizowanie zajęć pozalekcyjnych wspierających uczniów z trudnościami  

                                      w nauce oraz rozwijające odkrytych talentów; 

2) KOD PKD 9499Z – Organizowanie zajęć dodatkowych mających na celu upowszechnianie  

                                      kultury i sportu wśród dzieci i młodzieży; 

3) KOD PKD 9499Z – Propagowanie zdrowego stylu życia. 

2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację nieodpłatnej działalności pożytku publicznego  

Powiat wołomiński 

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności 

gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym  

1. Stowarzyszenie „Trójka” nie prowadziło działalności odpłatnej pożytku publicznego. 

2. Stowarzyszenie „Trójka” nie prowadziło działalności gospodarczej. 

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/strat): 

93 662,39 zł 

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji:  

- Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego: 64 540 zł 

- Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych: 16 068,20 zł 

Ze źródeł publicznych ogółem: 81 608,20 zł 

- Składki członkowskie określone statutem: 2010 zł 

- Z innych źródeł:  

Przychody finansowe – odsetki bankowe: 170,52 zł 

Wynik finansowy z 2010 r. – kwota zwiększająca przychody stowarzyszenia „Trójka”  

w 2011 roku”: 10 873,67 zł 

2. Informacja 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: 9 381,02 zł 



 

 

3. Informacja o koszach poniesionych w okresie sprawozdawczym 

1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym: 67 288,50 zł 

- Koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego: 59 021,17 zł 

- Koszty administracyjne: 

Usługi obce: 911,81 zł 

Podatki i opłaty: 3 300 zł (w ramach realizacji zadań publicznych) 

Ubezpieczenia społeczne: 4055,62 zł (w ramach realizacji zadań publicznych) 

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym 

Stowarzyszenie „Trójka” nie korzystało z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki 

publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności pożytku publicznego.  

Stowarzyszenie „Trójka” realizowało swoje działania statutowe na mocy porozumienia zawartego  

z dyrektorem Zespołu Szkół Publicznych nr 3 im. Karola Wojtyły w Kobyłce o udostępnieniu 

pomieszczeń z wyposażeniem oraz bazą dydaktyczną: 

- sale gimnastyczne,  

- pracownie przedmiotowe, 

- pracownie komputerowe, 

- biblioteka wraz z centrum multimedialnym. 

 

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 

1. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej 

(umowa zlecenie): 14 

2. Członkowie organizacji 

- Liczba członków stowarzyszenia „Trójka” wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego:  

35 osób fizycznych 

- Zmiana członkowstwa w organizacji: 

Organizacja pozyskała 11 członków. 

Z organizacji wystąpiła 1 osoba. 

 

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym 

Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy  

niż 30 dni: 10 osób  

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym 

1. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację osobom świadczącym usługi  

na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowa zlecenie)  w związku z prowadzoną działalnością 

nieodpłatną pożytku publicznego: 46 594,40 zł 



 

VII . Informacja o udzielanych przez organizację pożytku publicznego pożyczek pieniężnych 

w okresie sprawozdawczym 

Stowarzyszenie „Trójka” nie udzielało pożyczek pieniężnych. 

VIII. Informacja o działalności zleconej opp przez administrację publiczną w okresie 

sprawozdawczym 

Stowarzyszenie „Trójka” realizowało zadanie zlecone przez Zespół Szkół Publicznych nr 3  

im. Karola Wojtyły w Kobyłce. Nazwa zadania: Lato w Trójce – wypoczynek letni dla dzieci  

i młodzieży z Zespołu Szkół Publicznych nr 3 im. Karola Wojtyły w Kobyłce  

Kwota uzyskana na realizację zadania: 10 000 zł 

IX.  Informacja dotycząca realizowanych przez opp zamówień publicznych w okresie 

sprawozdawczym 

Zadania realizowane w ramach konkursów ofert: 

1) Kultura. Wspieranie inicjatyw kulturalnych ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń cyklicznych, 

angażujących w realizację różne środowiska i organizacje:  
VI Powiatowy Konkurs Poezji i Prozy Karola Wojtyły - dotacja Burmistrza Miasta Kobyłka 

Kwota dotacji: 2 000 zł 

2) Wiem, co jem! Krzewienie edukacji prozdrowotnej poprzez organizowanie akcji promujących 

zdrowe odżywianie. Realizacja zadania publicznego: Wspieranie inicjatyw edukacyjno - 
oświatowych (w zakresie oświaty i wychowania) – dotacja Burmistrza Miasta Kobyłka 

Kwota dotacji: 6 000 zł 

3) Ach, tworzyć… Realizacja zadania publicznego w zakresie kultury - dotacja Burmistrza Miasta 
Kobyłka 

Kwota dotacji: 4 000 zł 

4) V Bieg Niepodległości program z zakresu: Kultura i wspieranie inicjatyw oraz realizacja 
przedsięwzięć popularyzujących tradycję, historię i kulturę - dotacja Burmistrza Miasta Kobyłka 

Kwota dotacji: 3 000 zł 

5) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu: Rozwój zainteresowań piłką siatkową - dotacja 

Burmistrza Miasta Kobyłka 
Kwota dotacji: 6 000 zł 

6) LET’S TALK IN ENGLISH –small grants w ramach programu English Teaching Polsko – 

Amerykańskiej Fundacji Wolność (krajowym koordynatorem projektu jest Nidzicka Fundacja 
Rozwoju NIDA) 

Kwota dotacji: 11 960 zł 

7) Czy wiesz, co jesz? Organizowanie akcji promujących zdrowe odżywianie. II edycja  Realizacja 

programu dofinansowana przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego 
Kwota dotacji: 3 000 zł 

8) Dogadajmy się! Realizowanie programów skierowanych do dzieci i młodzieży oraz ich rodzin, 

dotyczących przeciwdziałania przemocy oraz promujących rozwiązywanie konfliktów bez 
przemocy. Realizacja programu dofinansowana przez Zarząd Województwa Mazowieckiego 

Kwota dotacji: 18 580 zł 

X. Informacje uzupełniające 

1.Informacje o kontrolach przeprowadzonych w stowarzyszeniu „Trójka” 

- Prawidłowość przyznania dotacji z budżetu Gminy Kobyłka w 2010 roku oraz prawidłowość 

wykorzystania i rozliczenia z otrzymanych środków finansowych przez stowarzyszenie „Trójka”. 

Kontrolę przeprowadziła pani Janina Majdak – Jakubowska na mocy upoważnienia  



nr BM 077.51.2011 wydanego przez Burmistrza Miasta Kobyłka.  

Data zakończenia kontroli: 14.07.2011 rok. 

- Prawidłowość wykorzystania środków z dotacji przekazanej przez Samorząd Województwa 

Mazowieckiego na realizację zadania publicznego w obszarze: Promocja zdrowia i polityka 

społeczna. Nazwa zadania: Dogadajmy się! Realizowanie programów skierowanych do dzieci  

i młodzieży oraz ich rodzin, dotyczących przeciwdziałania przemocy oraz promujących 

rozwiązywanie konfliktów bez przemocy. Kontrolę przeprowadził pan Jarosław Piekarski  

z upoważnienia nr MCPS.I./KZW/0211/105/11 wydanego przez Mazowieckie Centrum Polityki 

Społecznej w Warszawie. Data przeprowadzenia i zakończenia kontroli: 26.10.2011 rok. 

2. Organizacja nie przeprowadzała badania 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.) 

 i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 

sprawozdań finansowych opp (Dz. U.  Nr 285, poz. 2852). 

 

Data sporządzania sprawozdania: 7.02.2012 r. 

Zarząd Stowarzyszenia „Trójka” 

Prezes – Marta Ludwiniak 

Zastępca prezesa – Agnieszka Gut 

Skarbnik – Elżbieta Turkowicz 

Sekretarz – Agnieszka Harasimik 

Członek – Jolanta Skrzypkowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


