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Data zamieszczenia sprawozdania 2019-07-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     POMORSKIE

Gmina KWIDZYN

Powiat KWIDZYŃSKI

Ulica MIŁOSNA Nr domu 1 Nr lokalu 

Miejscowość KWIDZYN Kod pocztowy 82-500 Poczta KWIDZYN Nr telefonu 55-261-22-16

Nr faksu 55-261-22-16 E-mail sekretariat@ekokwidzyn.pl Strona www www.ekokwidzyn.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2004-05-27

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 19207758000000 6. Numer KRS 0000005069

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

Ewa Romanow-Pękal Prezes TAK

Maciej Kozłowski Członek Zarządu TAK

Adam Mariusz Juźwiak 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

Maciej Frycze Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Katarzyna Drelich Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Janusz Kowalak Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

STOWARZYSZENIE "EKO-INICJATYWA"

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2019-07-15 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Uznając prawo każdej osoby do życia w czystym środowisku oraz w swoich 
działaniach, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju, Stowarzyszenie 
wyznacza sobie misję wpływania na poprawę stanu środowiska 
naturalnego, ochrony przyrody i zdrowia człowieka dążąc do dominacji 
działań prewencyjnych nad innymi koniecznymi formami ochrony i 
ratowania środowiska. Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność na rzecz 
ogółu społeczności ze szczególnym uwzględnieniem grup mających 
szczególnie trudną sytuację życiową i materialną (osoby bezrobotne, 
osoby mieszkające na terenach byłych gospodarstw PGR, osoby 
niepełnosprawne i wykluczone społecznie).
Stowarzyszenie określa sobie następujące cele:
1. Integrowanie lokalnych społeczności w działaniach na rzecz ochrony 
środowiska.
2. Inicjowanie lokalnych, regionalnych oraz ponadregionalnych 
przedsięwzięć ekologicznych.
3. Podnoszenie świadomości ekologicznej ludności.
4. Popularyzacja wiedzy przyrodniczej.
5. Promocja zdrowego stylu życia i postaw przyjaznych środowisku.
6. Wspieranie i tworzenie ruchów ekologicznych.
7. Rozbudzanie tożsamości regionalnej.
8. Zwalczanie bezrobocia.
9. Rozwój lokalnej aktywności społecznej.
10. Działalność na rzecz integracji społecznej osób niepełnosprawnych.
11. Promocja i wspieranie idei filantropii oraz pracy wolontarystycznej.
12. Wspieranie rozwoju wsi zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.
13. Promocja i wspieranie edukacji

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1.Budowę lokalnych i pozalokalnych koalicji i partnerstw.
2.Edukację, w tym organizację konferencji, seminariów, spotkań, szkoleń, 
wystaw.
3.Usługi szkoleniowo-doradcze.
4.Ogłaszanie konkursów o tematyce ekologicznej i innej, zgodnej z celami 
działalności.
5.Organizowanie i prowadzenie kolonii, obozów, biwaków i innych imprez 
turystycznych posiadających program edukacyjno-ekologiczny.
6.Koordynowanie lokalnych, regionalnych oraz ponadregionalnych 
przedsięwzięć ekologicznych i innych zgodnych z celami działalności 
Stowarzyszenia.
7.Współudziałw lokalnych, regionalnych oraz ponadregionalnych 
przedsięwzięciach ekologicznych i innych zgodnych z celami działalności 
Stowarzyszenia.
8.Współpracę z instytucjami samorządowymi i państwowymi, 
organizacjami pozarządowymi oraz sektorem prywatnym w zakresie 
objętym celami Stowarzyszenia.
9.Promowanie technik i nowych rozwiązań proekologicznych.
10.Publikowanie własnych materiałów.
11.Współpracę z krajowymi i zagranicznymi podmiotami 
zainteresowanymi celami Stowarzyszenia.
12.Inicjowanie, wspieranie i włączanie się w programy zajmujące się 
problematyką zatrudnienia i zwalczania bezrobocia.
13.Rozwijanie współpracy z organizacjami społecznymi, zwłaszcza 
ekologicznymi z krajów Unii Europejskiej oraz Państw mających przystąpić 
do Unii Europejskiej

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

W 2018 roku "rozkwitła działalność edukacyjna w nowym budynku edukacyjny, którego budowa rozpoczęła się już w 2016 r. 
Fundusze na inwestycję pochodziły z budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, 
środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz budżetu Miasta Kwidzyn. 
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Sztandarowa akcja edukacyjna Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa "Kwitnące Wakacje", realizowana już po raz 21, a w 2018 roku po 
raz drugi odbyła się w oparciu o nowe zaplecze edukacyjne. Dużym zainteresowaniem mieszkańców cieszyły się wydarzenia 
weekendowe skierowane do całych rodzin. 
Jednym z wiodących nurtów działalności Eko-Inicjatywy w 2018 roku, jak w latach poprzednich była edukacja ekologiczna 
skierowana do różnych grup odbiorców, głównie dzieci w wieku szkolnym 
i przedszkolnym, ale także do urzędników, seniorów, całych rodzin. Główne wydarzenia edukacyjne skupione były w projekcie 
"Edukacja ekologiczna mieszkańców Kwidzyna", który jest elementem wieloletniego programu. Poza edukacją przyrodniczą, 
istotną kwestią poruszaną podczas prowadzonych warsztatów i innych akcji edukacyjnych, była tematyka odpadowa oraz 
przeciwdziałanie spalaniu odpadów w domowych piecach, przeciwdziałanie smogowi. Dzięki wsparciu w ramach RPO WP, z 
licznych zajęć mogły korzystać także grupy spoza Kwidzyna. Możliwość realizacji licznych działań z wykorzystaniem nowego 
zaplecza znacznie podniosła jakość prowadzonych zajęć i stworzyła nowe możliwości dalszego doskonalenia metodologii pracy, 
podejmowania nowych inicjatyw. 
Konsekwentnie rozwijana jest działalność na rzecz zachowania drzew w krajobrazach otwartych. W 2018 roku kontynuowano 
realizację projektu na rzecz drzew w krajobrazach otwartych "Drzewa jako element zielonej infrastruktury Europy". Projekt ten 
finansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu LIFE+ oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Liderem projektu jest Fundacja Eko-Rozwoju z Wrocławia, a Stowarzyszenie Eko-
Inicjatywa i niemiecka organizacja ekologiczna BUND są partnerami regionalnymi. Do głównych zadań Eko-Inicjatywy należy 
wypracowanie regionalnych rozwiązań współpracy pomiędzy zarządcami drzew przydrożnych i innych instytucji 
odpowiedzialnych za los drzew. W 2017 roku przeanalizowano programy IT służące do inwentaryzacji drzew, gromadzenia 
danych o drzewach i wspomagających zarządzanie zasobami drzew. Podjęto decyzję o adaptacji do polskich potrzeb czeskiego 
programu Check Trees. Wśród wyzwań, które która stoją przed Eko-Inicjatywą, a są ważne dla skutecznego zarządzania 
drzewami są głównie: standardy w diagnostyce drzew, wprowadzenie standardów nowych nasadzeń i ich dalszej pielęgnacji oraz 
monitorowania. Istotne jest także budowanie zrozumienia dla drzew wśród społeczności lokalnych. Temu służyć mają, 
zaplanowane na 2018 rok, szkolenia dla animatorów społecznych i liderów. Przygotowania do cyklu szkoleń "Drzewa jako 
narzędzie animacji społecznej" zaowocowało wprowadzeniem tematyki drzew do dyskusji na forum animatorów społecznych 
związanych z ogólnopolskim ruchem CAL oraz innowatorów społecznych ASHOKA. 

Dużym doświadczeniem dla zespołu specjalistów Eko-Inicjatywy była inwentaryzacja i diagnostyka zabytkowej alei w Rzucewie. 
Aleja ta, składająca się z prawie 300 drzew skupia w sobie wszystkie wyzwania związane z zadrzewieniami przydrożnymi. Przy tej 
alei jak i wielu innych rdzą się pytania, na które znalezienie odpowiedzi wymaga dużego zaangażowania wszystkich stron, 
zarówno zarządców dróg (właścicieli drzew), ekspertów przyrodników, projektantów: Jak pogodzić remont drogi z zachowaniem 
drzew?  Jak dbać o sędziwe drzewa? Jak uzupełniać nasadzenia w istniejących alejach, tak aby nowe drzewa stanowiły 
kontinuum z dawnymi nasadzeniami? 
W dużej mierze dzięki działaniom Eko-Inicjatywy zasoby przyrodniczo- kulturowe alej zaczęły być doceniane, lub przynajmniej 
dostrzegane, przez środowiska decydentów. Świadectwem ważności tematu może być kalendarz "Aleje woj. pomorskiego", 
który został wydany przez Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych i Marszałka Województwa jako wizytówka woj. pomorskiego 
na 2018r. Kalendarz wydano przy współpracy ze Stowarzyszeniem Eko-Inicjatywa. 
Bardzo duże zainteresowanie grup spoza Kwidzyna warsztatami prowadzonymi w oparciu o nowy budynek i ogród edukacyjny, 
rodzi potrzeby poszukiwania nowych źródeł finansowania i tworzenia nowego modelu strategicznego finansowania działalności 
organizacji, co staje się jednym z wyzwań na 2019 rok. 
Nową inicjatywą są dofinansowania do zakładanych w Kwidzynie instalacji fotowoltaicznych. Projekt pod nazwą "Słoneczne 
dachy Kwidzyna" formalnie rozpoczął się pod koniec 2018 r, jednak jego realizacja przypada na rok 2019. Urząd Marszałkowski 
Województwa Pomorskiego w 2017 r. ogłosił konkurs na wsparcie odnawialnych źródeł energii. Do konkursu zgłosił się też 
Kwidzyn w partnerstwie ze stowarzyszeniem „Eko-Inicjatywa". W ramach projektu zostaną wykonanie i zamontowane instalacje 
fotowoltaiczne w 105 budynkach mieszkalnych i 7 budynkach użyteczności publicznej. Do konkursu zgłoszono 255 projektów na 
łączną wartość ponad 660 mln. Projekt „Słoneczne dachy Kwidzyna" znalazł się w grupie 24 projektów, które zostaną 
dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego. Wartość projektu wynosi 
ponad 3 mln 600 tysiące złotych, zaś dofinansowanie unijne wynosić będzie 79% wartości projektu, tj. 2 mln 886 tysięcy.

Sprawozdania z poszczególnych inicjatyw/ projektów 

Edukacja ekologiczna mieszkańców Kwidzyna – myśl i działaj EKOlogicznie

Zadanie polegało na realizacji działań z zakresu edukacji ekologicznej skierowanych do mieszkańców Kwidzyna. Opierało się na 
stosowaniu aktywnych metod edukacji ekologicznej – warsztatów, spotkań, happeningów, konkursów, półkolonii zimowych i 
letnich oraz szkoleń. Działania edukacyjne, ich tematyka oraz metody pracy zostały tak dobrane, aby spełnić oczekiwania 
różnych pod względem wiekowym odbiorców. Grupy odbiorców, to uczniowie kwidzyńskich przedszkoli i szkół wszystkich 
szczebli. Do tych odbiorców również skierowane były konkursy przyrodnicze, półkolonie zimowe (Ferie z Eko-Inicjatywą) oraz 
półkolonie letnie „Kwitnące Wakacje” (20 edycja). Prowadzono cykliczne szkolenia ornitologiczne (Ptasia Inicjatywa). 
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Problemem, jakim chcieliśmy się zająć w tym działaniu był niedobór, często podstawowej wiedzy przyrodniczej i problemów w 
rozumieniu ekologicznej i kulturotwórczej roli ptaków, wśród młodzieży, jak i dorosłych. Festyny w których braliśmy udział 
realizując stoiska edukacyjne były bardzo udaną formą komunikacji i cieszyły się ogromnym zainteresowaniem uczestników. 
Realizowano także działania promocyjne wydając materiały takie jak torby, koszulki, smycze czy kalendarz na biurko. Materiały 
te były kierowane do odbiorców działań merytorycznych. 

Działania były podzielone na cztery kategorie zawierające poddziałania uszczegóławiające sposób realizacji elementów 
głównych. 

I. Bezpośrednia edukacja ekologiczna

I.1 Warsztaty edukacyjne – 227 warsztatów na 120 zaplanowanych - zajęcia edukacyjne z zakresu nieformalnej edukacji 
przyrodniczej dla grup przedszkolnych i szkolnych.

I.2 Kwitnące Wakacje i Ferie z Eko-Inicjatywą - ekologiczne półkolonie dla dzieci w trakcie ferii zimowych (2 turnusy – 60 dzieci) i 
przerwy wakacyjnej – 8 turnusów – 264 dzieci.

I.3 Spływy kajakowe dla mieszkańców połączone z realizacją zajęć w trakcie spływu – zrealizowano 8 spływów -136 osób

I.4. Konkursy przyrodnicze i ekologiczne- zrealizowano trzy konkursy dla mieszkańców- konkurs plastyczny dla przedszkoli pt: „W 
krainie białych niedźwiedzi”, konkurs wiedzy przyrodniczej dla szkół podstawowych – „Jestem badaczem przyrody”, konkurs w 
mediach społecznościach Facebook dla gimnazjalistów i licealistów.
I.5.Ptasia Inicjatywa - szkolenia były realizowane przez cały rok, ich tematyka dotyczyła rozpoznawania, ochrony ptaków 
bytujących w miastach. Uczestnikami były osoby zainteresowane tematyką, w tym całe rodziny. Odbyło się 5 szkoleń: „XIII 
Zimowe Ptakoliczenie”, „Ptaki szponiaste – identyfikacja i metodyka badań”, „II Rodzinna Benowska Noc Sów”, „Warsztat 
terenowy „SOS dla sów”, „Europejskie Dni Ptaków”.
II. Wydarzenia i kampanie ekologiczne

II.1 Udział w happeningach i akcjach otwartych dla mieszkańców Kwidzyna - udział w czterech wydarzeniach w formie stoisk 
edukacyjnych – „Dobry Wybór”, „Dzień Papiernika”, „Festyn Rodzinny w Szkole Podstawowej nr 4”, „I Półmaraton z Traktor 
Team”.

II.2 Kampania dotycząca gospodarki odpadami komunalnymi - organizacja akcji „Sprzątanie Świata”, strona internetowa, 
wydanie ulotek o tematyce odpadowej – 2500 sztuk

III. Promocja i informacja o projekcie.

III.1 Materiały promocyjne - koszulki (300 sztuk) i torby (600 sztuk)- dla uczestników półkolonii Kwitnące Wakacje,  smycze z 
materiałów recyklingowych (1000 sztuk), układanka „wiewiórka”(300 sztuk) , parasole (20 sztuk), leżaki (10 sztuk), 500 
ołówków, 100 kompletów kredek świecowych, 50 notesów z ekologicznym długopisem, 50 zestawów kredek ołówkowych z 
temperówką, kartki ze zdjęciami ptaków oraz zakładki do książek (2000 sztuk), certyfikaty dla uczestników szkoleń oraz dyplomy 
dla uczestników półkolonii letnich i zimowych (format A4 500 sztuk, format A5 1000 sztuk), ulotka z ofertą edukacyjną (1000 
sztuk)

III.2 Kalendarz na biurko - wydano kalendarz tematyczny: „Przyroda okolic Kwidzyna”- nakład 1000 egzemplarzy.

III.3 Strona internetowa www.ekokwidzyn.pl i strona na Facebooku (1170 stałych odbiorców na FB)

Kluczowe efekty
W okresie sprawozdawczym zrealizowano 227 warsztatów na 120 zaplanowanych. Oferta edukacyjna została poszerzona w 
odniesieniu do roku poprzedniego o nowe bloki tematyczne. Na rozszerzenie oferty edukacyjnej wpłynęło oddanie do użytku 
nowo wybudowanego budynku, w którym umieszczono instalacje edukacyjne (modele owadów, cykl życia drzewa, 
profesjonalnie wyposażony warsztat papieru czerpanego, i inne.) Pozostałe tematy to te które w ofercie już funkcjonowały i 
nadal cieszyły się dużym zainteresowaniem odbiorców. W odniesieniu do lat poprzednich zwiększona została ilość zajęć 
dotyczących zagadnień przyrodniczych takich, gdzie uczestnicy bezpośrednio poznają otaczające środowisko- warsztaty 
realizowane w ogrodzie edukacyjnym, w okolicznym lesie, nad rzeką.  Zajęć o charakterze artystycznym (też korespondującym z 
ekologią) było mniej. 
Jako istotne należy wyróżnić współpracę ze Szkołą Podstawową nr 5. W placówce tej odbyły się dwie aktywności „Dobry Wybór” 
oraz konkurs przyrodniczy „Jestem badaczem przyrody”.  
W ramach projektu po raz pierwszy przygotowane zostało stoisko edukacyjne podczas wydarzenia sportowego jakim był I 
Półmaraton Traktor Team organizowanego w Parku Przemysłowo-Technologicznym. Spotkało się ono z dużym zainteresowanie 
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ze strony odwiedzających, co wskazuje na celowość kontynuacji tego działania w roku następnym. 
W toku realizacji projektu wydano materiały edukacyjno -informacyjne dla mieszkańców 2500 sztuk). W tym roku ulotka 
informacyjna dotyczyła aż dwóch zagadnień: poprawnej segregacji odpadów oraz szkodliwości spalania śmieci w piecach 
przydomowych.
Przy wydawaniu materiałów promocyjnych zwracano uwagę na ich edukacyjny aspekt (np. torba informująca o zakazie 
zabierania podlotów: „Nie zabieraj nas do domu. Nasi rodzice są niedaleko”).
W 2018 roku na bieżąco aktualizowano stronę internetową www.ekokwidzyn.pl oraz realizowano ciągłą promocję wydarzeń na 
Facebooku, stanowiącym dodatkowe źródło kontaktu i informacji dla mieszkańców. O ważnych wydarzeniach informowano 
mieszkańców również za pośrednictwem newslettera wydawanego przez Urząd Miasta Kwidzyna

Projekt jest kontynuowany w 2019 roku w formie zbliżonej do lat poprzednich, 
z uwzględnieniem zmian dostosowujących go do potrzeb mieszkańców na działania z zakresu edukacji ekologicznej. 

Uczestnicy do których skierowano działania korzystali z przygotowanych form z dużym zainteresowaniem. Posiadanie 
wykwalifikowanej kadry edukatorów do realizacji warsztatów i szkoleń zapewniło ich wysoki standard. Uczestniczące grupy, jak i 
sami nauczyciele współpracujący ze Stowarzyszeniem „Eko-Inicjatywa” angażowali się w ich przebieg, często podkreślając 
atrakcyjność podjętych działań. Warsztaty edukacyjne wniosły znaczący wkład w zakres merytoryczny projektu. Powstanie 
nowego budynku wpłynęło pozytywnie na standard realizowanych warsztatów, zapewniając swobodę i zaplecze edukacyjne. W 
odniesieniu do działań takich jak półkolonie, ich rezultatem była wysoka ocena jakości realizacji zajęć przez dzieci jak i rodziców. 
Działania warsztatowe w trakcie festynów, czyli bezpośrednia forma edukacji i zwiększanie świadomości ekologicznej 
uczestników zostały osiągnięte, poprzez różnorodne formy zajęć proponowane przybyłym na te wydarzenia uczestnikom. 
Praktycznie żadne z działań, jakie zostało podjęte w toku projektu nie sprawiło trudności organizacyjnych, a zaplanowane 
wydatkowanie kosztów spełniło przewidywania 
z okresu składania oferty. 
Kierownik projektu: Eliza Borecka-Sobczak

Drzewa dla zielonej infrastruktury Europy 

Drzewa są jednym z najważniejszych, a jednocześnie najbardziej niedocenionych elementów zielonej infrastruktury w Europie. 
Ich obecność warunkuje utrzymanie jakości życia oraz dostarczanie ludziom całego wachlarza usług. Właściwa praktyka 
gospodarowania drzewami tworzącymi zieloną infrastrukturę pozwoli optymalizować korzyści, jakie społeczeństwo i przyroda 
mogą czerpać z tego elementu krajobrazu. 

Podstawowym celem polsko-niemieckiego projektu jest poprawa gospodarowania drzewami stanowiącymi zieloną 
infrastrukturę w obu krajach. Nastąpi to poprzez opracowanie i rozpowszechnianie wytycznych i dobrych praktyk utrzymania 
drzew, jak też pozyskanie wsparcia społeczeństwa oraz decydentów. Dorobek projektu będzie rozpowszechniany także w innych 
krajach Unii Europejskiej

Głównym nurtem działań w projekcie jest opracowanie wytycznych i dobrych praktyk utrzymania drzew jako zielonej 
infrastruktury. Powstają one przy udziale ekspertów oraz przedstawicieli instytucji, którym mają służyć. Zamierzamy pracować 
nad następującymi głównymi obszarami tematycznymi dotyczącymi drzew jako zielonej infrastruktury:
• Drzewa w miastach – jak maksymalizować pożytki z nich płynące dla mieszkańców.
• Drzewa w krajobrazie rolniczym – ich rola w sprzyjaniu produkcji rolnej.
• Drzewa przydrożne – jak je optymalnie utrzymywać i jak poprawić bezpieczeństwo ruchu w alejach.
• Wyzwania dla utrzymania drzew wynikające ze zmian klimatycznych i globalnego handlu, w tym inwazyjne choroby i szkodniki.
• Drzewa wzdłuż szlaków wodnych – czyli zielona infrastruktura wzdłuż błękitnej infrastruktury.

Opracowane wytyczne i standardy będą rozpowszechniane i przekazywane praktykom do stosowania. Będziemy je 
rozpowszechniać także w innych krajach Europy i działać na rzecz większego docenienia znaczenia drzew w Unii Europejskiej.
Drugim kierunkiem działania jest wspieranie Przyjaciół drzew, czyli społeczników, którzy o drzewa dbają i nimi się opiekują. 
Będziemy ich zaopatrywać w wiedzę, żeby czynili to kompetentnie i żeby stawali się partnerami samorządów w wysiłkach na 
rzecz zazieleniania miast i wsi.
Partnerzy projektu
Projekt jest realizowany przez Fundację EkoRozwoju z Wrocławia w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Eko-Inicjatywa z Kwidzyna 
i oddziałem meklembursko-pomorskim BUND ze Schwerina. 

Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa jest odpowiedzialne w projekcie za:
-  Stworzenie narzędzia IT ułatwiającego inwentaryzację drzew, zbieranie danych i zarządzanie zasobami tych danych. 
- Przeprowadzenie cyklu szkoleń dla animatorów społecznych "Drzewa jako narzędzie animacji społecznej" 
- Wypracowanie regionalnego modelu zarządzania drzewami przydrożnymi, we współpracy z kluczowymi instytucjami 
regionalnymi odpowiedzialnymi za drzewa. 
Poza tym Eko-Inicjatywa angażuje się dyskusję nad rozwiązaniami chroniącymi drzewa przydrożne, w koniecznych przypadkach 
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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

7500

0

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

bierze udział w postępowaniach administracyjnych. 

Okres realizacji projektu
 2016 – 2020 (Eko-Inicjatywa: 2017 – 2020)
 
Budżet projektu 
8 026 452 zł (Eko-Inicjatywa: 1 009 708 zł)
 Strona projektu : www.drzewa.org.pl
 Osoby odpowiedzialne (Eko-Inicjatywa):
Ewa Romanow-Pękal  – kierownik regionalny (część merytoryczna) 
Dorota Olszuk- koordynator regionalny (sprawy techniczne) 
Robert Pipczyński – spcejalista ds. wdrażania narzędzia IT oraz do kontaktów z interesariuszami
Milena Kosiorek- animator społeczny 
Justyna Bakun – księgowość projektu
Projekt finansowany jest ze środków LIFE+ Unii Europejskiej Ponadto wsparcia finansowego udziela Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska w Gdańsku. 

Przedsięwzięcia w ramach działalności gospodarczej:

- Przenosiny pachnicy dębowej w ramach inwestycji liniowych
- Inwentaryzacja przyrodnicza doliny rzeki Liwy na potrzeby planowanej inwestycji 
- Warsztaty edukacyjne 
- Działalność wydawnicza

Słoneczne dachy Kwidzyna 

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ponad rok temu ogłosił konkurs na wsparcie odnawialnych źródeł energii. Do 
konkursu zgłosił się też Kwidzyn w partnerstwie ze stowarzyszeniem „Eko-Inicjatywa". W ramach projektu zostaną wykonanie i 
zamontowane instalacje fotowoltaiczne w 105 budynkach mieszkalnych i 7 budynkach użyteczności publicznej.
Do konkursu zgłoszono 255 projektów na łączną wartość ponad 660 mln. Projekt „Słoneczne dachy Kwidzyna" znalazł się w 
grupie 24 projektów, które zostaną dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 
Pomorskiego. Wartość projektu wynosi ponad 3 mln 600 tysiące złotych, zaś dofinansowanie unijne wynosić będzie 79% 
wartości projektu, tj. 2 mln 886 tysięcy.
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3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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

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.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 ekologia i ochrona zwierząt oraz 
ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Jednym z wiodących nurtów działalności Eko-
Inicjatywy w 2018 roku, jak w latach 
poprzednich była edukacja ekologiczna 
skierowana do różnych odbiorców, głównie 
dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym a także 
urzędników i seniorów. Główne wydarzenia 
edukacyjne skupione były w projekcie Edukacja 
Mieszkańców Kwidzyna, który jest elementem 
wieloletniego programu. Standartowa akcja, 
która przybrała formę półkolonii, w 2018 roku 
była realizowana już 21 raz „Kwitnące Wakacje” 
dobrze ilustrują  konsekwencje, jaka od wielu  
towarzyszy prowadzonej działalności  
edukacyjnej. Rekomendowaną  formą dla 
warsztatów i zajęć edukacyjnych   jest  
prowadzenie zajęć  terenowych – w lesie, na łące 
, przy drzewach

94.99.Z 4 000,00 zł

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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2 885,75 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 765 807,24 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) 1 071 882,98 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 774 843,98 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 294 706,52 zł

d) przychody finansowe 1 807,65 zł

e) pozostałe przychody 524,83 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 297 857,51 zł

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 18.13.Z

Działalność wydawnicza: Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa prowadzi działalność  skupioną wokół 
tematyki przyrodniczej i społeczno-edukacyjnej. Stowarzyszenie w 2018 r. wydało kalendarz 
ścienny o tematyce przyrodniczej zatytułowany „Ważki i motyle Pomorza”. Publikacja pod 
redakcją Ewy Romanow-Pękal to kolejne wydawnictwo z serii kalendarzy, które w przystępny 
sposób przybliża walory przyrodnicze województwa pomorskiego. Kalendarz został 
opracowany  przez Stowarzyszenie na zlecenie Pomorskiego Parku Krajobrazowego w Słupsku. 
Kalendarz został wydany w nakładzie 2 tysiące sztuk.

2 56.21.Z

Wykonanie zabiegów ochrony czynnej w obszarze Natura 2000: Dolina Wieprzy i Studnicy" w 
ramach projektu POIS.02.04.00-00-0108/16 pn.: Ochrona siedlisk i gatunków terenów 
nieleśnych zależnych od wód. Opracowano ekspertyzy przyrodnicze w zakresie występowania 
gatunków chronionych w obrębie drzewach planowanych do usunięcia przy okazji realizacji 
inwestycji drogowej. 
Zostały przeprowadzone wypasy zwierząt na murawach w rezerwatach przyrody Biała Góra i 
Kwidzyńskie Ostnice”. Celem zachowania muraw ciepłolubnych w rezerwatach.

3 58.11.Z

Działalność edukacyjna: 
Przygotowanie i przeprowadzenie jednodniowych warsztatów edukacyjnych na temat siedlisk 
kserotermicznych, celu ochrony i zagrożeń dla rezerwatu przyrody Kwidzyńskie Ostnice oaz 
przygotowanie i przeprowadzenie jednodniowych warsztatów edukacyjnych na temat siedlisk 
kserotermicznych, celu ochrony i zagrożeń dla rezerwatu przyrody Mechowiska Sulęczyńskie 
w ramach projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza". 
Stowarzyszenie prowadziło również warsztaty edukacyjno przyrodnicze.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

215 987,51 zł

0,00 zł

549 819,73 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
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2.4. Z innych źródeł 5 332,48 zł

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -5 571,48 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 4 000,00 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: 950 505,51 zł 4 000,00 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

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

780 415,46 zł 4 000,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

156 585,20 zł

10 749,60 zł

2 650,00 zł

105,25 zł 0,00 zł

1 letnia akcja dla dzieci "Kwitnące Wakacje" - transport 4 000,00 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł 0,00 zł

w 
tym:

260,00 zł

2 890,99 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)

294 706,52 złg) z działalności gospodarczej
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5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 138 121,32 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)

5 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. 0,50 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)

3,15 etatów

39 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)

5.3. Wynik działalności gospodarczej 138 121,32 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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2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

24 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)

4 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

0 osób

4 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 547 041,05 zł

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

452 572,05 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 

94 469,00 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)  

45 586,75 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)

0 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 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

117 140,10 zł

117 140,10 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 429 900,95 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 452 572,05 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)

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

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) 

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

1 Edukacja Ekologiczna 
Mieszkańców Kwidzyna - 
myśl i działaj Ekologiczne

Cele edukacyjne w dziedzinie 
ekologii

Urząd Miejski w Kwidzynie 376 358,00 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

4 314,23 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2019-07-15 13



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 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)

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Ewa Romanow-Pękal Data wypełnienia sprawozdania

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

2019-07-15
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