
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2018

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (--–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2019-07-08

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     KUJAWSKO-
POMORSKIE

Gmina OBROWO

Powiat TORUŃSKI

Ulica UL. TORUŃSKA Nr domu 22 Nr lokalu 

Miejscowość SILNO Kod pocztowy 87-125 Poczta SILNO Nr telefonu 601932786

Nr faksu . E-mail st@naszesilno.org Strona www www.naszesilno.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2017-08-09

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 36186621100000 6. Numer KRS 0000564782

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

Małgorzata Grobelniak prezes zarządu TAK

Marek Skowroński wiceprezes zarzadu TAK

Łukasz Milczarek skarbnik TAK

Magdalena Chludzińska członek zarzadu 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

Anna Kulesza przewodniczaca komiski 
rewizyjnej

TAK

Sławomir Gerc wiceprzewodniczacy 
komiski rewizyjnej

TAK

Marcin Drzewiecki sekretarz komiski 
rewizyjnej

TAK

STOWARZYSZENIE NASZE SILNO

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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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 faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

W roku 2018  Stowarzyszenie Nasze Silno podjęło następujące działania:
1. Zrealizowaliśmy projekt z puli lokalnej budżetu obywatelskiego Powiatu Toruńskiego polegający na  doposażeniu 
plac zabaw w Silnie w stół do piłkarzyków oraz karuzelę;
2. Z okazji dnia ziemi przeprowadziliśmy akcję „czyste Silno”- zbierając śmieci na terenie całego Silna. W akcję 
włączyło się spontaniczne wielu mieszkańców;
3. Razem z artystami Związku Polskich Artystów Plastyków zorganizowaliśmy w specjalne zaaranżowanym „Galerii 
pod strzechą” wernisaż „Sztuka bliżej natury”.
4. Informowaliśmy mieszkańców o planowanych inwestycjach na najbliższe lata - budowa infrastruktura 
wodociągowa i sanitarna wsi oraz przekazywaliśmy dobre informacje z mediów opisująca naszą gminę, jako pełną 
szans i możliwości, jedną z najładniejszych w powiecie toruńskim;
5. Złożyliśmy projekty do Gminy Obrowo i Powiatu Toruńskiego na realizacje zadań publicznych - razem pięć 
projektów;
6. Otrzymaliśmy dofinansowanie i zrealizowaliśmy cztery projekty w ramach zadań samorządu powiatowego w 2018 
roku:
6.1. Tytuł projektu „Zaczarowany świat teatru w Silnie”, rodzaj zadania „Kultura, sztuka, ochrony dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego”;
6.2. Tytuł projektu „Integracja poprzez sport i rekreację”, rodzaj zadania „Wspieranie i upowszechnianie kultury 
fizycznej”;
6.3. Tytuł projektu „Wiślany festyn przyrodniczy”, rodzaj zadania „Ekologia”;
6.4. Tytuł projektu „Wędruj z nami” Cykl pieszych i rowerowych wycieczek do ciekawych miejsc powiatu toruńskiego, 
rodzaj zadania „Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa”. 
7.  W ramach realizacji zadania publicznego „Upowszechnianie kultury fizycznej i rozwój sportu Gminy Obrowo 
zrealizowaliśmy projekt z  ”Turniej tenisa stołowego”, w dniu i  z okazji Dnia Niepodległości. 
8. W ramach Wiślanego Festynu Przyrodniczego zorganizowaliśmy  konkurs fotograficzny promujący przyrodę 
nadwiślańską powiatu toruńskiego. Konkursy zostały podzielone na dwa tematy:
8.1. „Leśne krajobrazy”;
8.2. „Nadwiślańskie krajobrazy”.
9. Poprzez profil na FB oraz stronę internetową informowaliśmy o imprezach, ciekawych wydarzeniach wokół nas;
10. Złożyliśmy projekt i otrzymaliśmy grant w wysokości 5000,00 zł, w konkursie „Moje miejsce na Ziemi” 
organizowanym przez Fundację „ORLEN – DAR SERCA”. Tytuł zwycięskiego projektu – „Razem do wód – Integracja 
poprzez sport i rekreację mieszkańców. W ramach projektu odbyły się wycieczki integracyjne do wód termalnych;
11. Złożyliśmy projekt i otrzymaliśmy grant w wysokości 1500,00 zł, w konkursie Małe granty dla zrównoważonego 
rozwoju. Tytuł projektu. „Dokarmiamy nasze ptaki”;
12. Otrzymaliśmy dofinansowanie na kwotę 80 tys. 785 zł. w ramach akcji prewencyjnej Pomoc To Moc, 
organizowanej przez PZU SA, na realizację projektu „Zakup i montaż 8 lamp solarnych w najbardziej nieoświetlonych 
rejonach miejscowości Silno”. Realizacja projektu nastąpi w roku przyszłym;
13. Przygotowaliśmy prezentację i stanęliśmy do konkursu ”Najciekawsza Inicjatywa Społeczna”, zorganizowanego 
w ramach Powiatowego Forum Organizacji Pozarządowych i Grup Nieformalnych, które odbyło sie w Urzędzie 
Marszałkowskim, w Toruniu.

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

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

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

8000

0
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3.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności pożytku publicznego, o których mowa 
w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

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

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery

1 turystyka i krajoznawstwo Ogólnodostępne piesze i rowerowe wycieczki 
turystyczno-krajoznawcze dla mieszkańców powiatu 
toruńskiego odbywały się w wybrane niedziele, w 
okresie letim, na rowerze, pieszo z kijkami nordic 
walking lub bez. Wycieczki organizowane przez 
Stowarzyszenie „Nasze Silno”, ze szczególnym 
uwzględnieniem dzieci i młodzieży oraz całych rodzin. 
Promujące zdrowy styl życia oraz ukazujące 
najciekawsze i najatrakcyjniejsze miejsca powiatu 
toruńskiego. Uczestnicy poznali piękne szlaki i ścieżki 
turystyczno-rowerowe powiatu toruńskiego, ucząc się 
też bezpiecznego wędrowania i poruszania, nawiązując 
nowe kontakty towarzyskie ,docierając do ciekawych 
miejsc naszego powiatu, a przy tym pogłębiając wiedzę 
historyczną i architektoniczną naszego regionu.

0,00 zł

2 ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona 
dziedzictwa przyrodniczego

Spotkania w formie festynu, to możliwość skupienia 
mieszkańców oraz organizacji pozarządowych wokół 
tematyki ochrony przyrody nadwiślańskich gmin: 
Obrowo, Czernikowo, Lubicz oraz częściowo Wlk. 
Nieszawka znajdujących się w strefie nadwiślańskiej 
należącej do obszaru Natura 2000 - Nieszawska Dolina 
Wisły oraz poznania lasów naszego powiatu. W trakcie 
festynu zostały wręczone nagrody w ogłoszonym 
wcześniej konkursie fotograficznym, o temacie: 
„Nadwiślańskie krajobrazy” oraz „Leśnekrajobrazy” . 
Luźna formuła spotkania - zabawy połączonej z 
edukacją, to sposób na zintegrowaniu osób z naszego 
powiatu zainteresowanych problemami przyrody, 
ekologii oraz zachęcanie mieszkańców (szczególnie 
młodzieży) do aktywnego uczestnictwa w działaniach 
ochronnych. Dla trzech organizacji pozarządowych z 
powiatu toruńskiego przygotowano skromne 
dofinansowanie na urządzenie stoiska o tematyce 
związanej z ochrona przyrody naszego powiatu. 
Możliwość bezpośredniego kontaktu z zaproszonymi 
naukowcami oraz młodymi pasjonatami przyrody, to 
wielka szansa na rozbudzanie pasji przyrodniczych 
wśród mieszkańców. To także sposób na lepsze 
poznanie miejscowości położonych w bezpośrednim 
sąsiedztwie obszarów cennych przyrodniczo.

0,00 zł
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 23 348,89 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 697,50 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 21 651,39 zł

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

3 wspieranie i upowszechnianie kultury 
fizycznej

Integracja społeczności lokalnej poprzez realizację 
wspólnych inicjatyw sportowych zorganizowanych dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców gmin 
Powiatu Toruńskiego. Najbardziej popularne dyscypliny 
sportu to piłka nożna, koszykówka, siatkówka, pozostałe 
dyscypliny nie są promowane, przez co mieszkańcy 
Powiatu Toruńskiego ich nie uprawiają. Młode osoby 
niezbyt często uprawiają sport – wolą spędzać wolny 
czas przed komputerem – przez co nie są dobrze 
rozwinięci fizycznie. Wiele problemów w tym zakresie 
jest niezauważanych bądź pomijanych. Popularyzacja 
wśród mieszkańców Powiatu Toruńskiego tenisa 
stołowego, to sposób na integrację oraz rozwój fizyczny, 
a także umysłowy – trzeba zrozumieć wiele technik i 
umieć je zastosować aby wygrać. Powstanie placu 
zabaw oraz siłowni napowietrznej, konkursów, zabaw, 
spacerów nordic walking oraz innych rodzajów 
aktywności sportowej, podczas realizacji zadań 
publicznych, to wkład naszej organizacji w dbałość o 
rozwój fizyczny oraz integrację mieszkańców.

0,00 zł

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności pożytku publicznego, o których mowa 
w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

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

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

4.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 1 577,50 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 0,00 zł

4.3. 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 kwoty przeznaczone na te działania

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

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

e) pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

528,76 zł

18 564,00 zł

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.

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 21 480,00 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 19 092,76 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 4 256,13 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 - dodatkowo podać kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

4 377,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług
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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)

0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

7 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0 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 
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)

0 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 3 460,00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

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
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b) z tytułu umów cywilnoprawnych 3 460,00 zł

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

41,19 zł

3. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

800,00 zł

VII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

VIII. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Małgorzata Grobelniak
Marek Skowroński
Łukasz Milczarek

Magdalena Chludzińska
Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2019-07-08

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