
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2020

• 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 2021-10-13

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

2015-06-26

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 zarządu TAK

Łukasz Milczarek skarbnik TAK

Magdalena Chludzińska 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

Anna Kulesza przewodnicząca komisji 
rewizyjnej

TAK

Sławomir Gerc wiceprzewodniczący 
komisji rewizyjnej

TAK

Marcin Drzewiecki sekretarz komisji 
rewizyjnej

TAK

STOWARZYSZENIE NASZE SILNO

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-10-13 1



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

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)

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

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Nasze Silno w roku 2020

W dniu 27.03.2020 zamontowaliśmy radarowy wyświetlacz prędkości , zakupiony dzięki realizacji projektu pn. 
„Światło to moc" w ramach akcji prewencyjnej "Pomoc to Moc" organizowanej przez PZU ŻYCIE SA.
Realizacja projektu wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w najbardziej ruchliwym punkcie wsi, gdzie znajduje się 
pętla autobusu szkolnego, oraz mało widoczne wjazdy z bocznych ulic
Maj- wrzesień 2020 "Nadwiślańskie spotkania teatralne" zadanie realizowane w ramach otwartego
konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych z zakresu kultury Powiatu Toruńskiego.
To coroczne, cykliczne wydarzenie daje wiele radości dla dzieci i rodziców. W tym roku chcieliśmy podkreślić 
nadwiślański charakter naszej miejscowości
Czerwiec-wrzesień 2020 Realizacja projektu Sileńska Krypa realizowanego w ramach XII edycji konkursu Patriotyzm 
Jutra organizowanego przez Muzeum Historii Polski w Warszawie..
Naszym zadaniem było także  przypomnienie niedawnej historii, początku XX wieku i początku odzyskania 
niepodległości, okresu wspominanego jako czasu tolerancji wielu narodowości przerwanego wybuchem II Wojny 
Światowej. 
Dzięki projektowi społeczność naszej miejscowości dowiedział się o znaczeniu naszej miejscowości w okresie 
zaborów. W naszej miejscowości była komora celna na Wiśle, miedzy zaborem pruskim i rosyjskim, była szkutnia tu 
wymyślonych i  produkowanych łodzi pomorskich. W ramach projektu wykonaliśmy łódź pomorską, która stanęła w 
najbardziej eksponowanej części nasze wsi, powstała też publikacja o szkutni.
19 września 2020. Festyn Wiślany w Silnie, zadanie realizowane w ramach otwartego konkursu ofert z
zakresu ekologii Powiatu Toruńskiego. Coroczne wydarzenie gromadzi nad Wisła miłośników przyrody, pasjonatów 
ornitologii, ludzi Wisły.
Grudzień 2020, udział w akcji "Szlachetna paczka", przygotowanie prezentów oraz organizacja i dostarczenie paczki 
dla potrzebującej rodziny z terenu naszej gminy.

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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Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery

1 ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona 
dziedzictwa przyrodniczego

Wiślany Festyn Przyrodniczy, już po raz szósty, coroczny 
festiwal odbył się w strefie nadwiślańskiej należącej do 
obszaru Natura 2000 - Nieszawska Dolina Wisły.  W 
trakcie festynu zostały wręczone nagrody w ogłoszonym 
wcześniej konkursie fotograficznym. 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

2 kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego

Zrealizowaliśmy projekt finansowany ze środków 
Muzeum Historii Polski w ramach konkursu Patriotyzma 
Jutra o nazwie „Sileńska Krypa”, który dotyczył 
znajdującej się w Silnie, a znanej szeroko szkutni łodzi 
pomorskie.
Naszym zadaniem było także  przypomnienie niedawnej 
historii, początku XX wieku i początku odzyskania 
niepodległości, okresu wspominanego jako czasu 
tolerancji wielu narodowości przerwanego wybuchem II 
Wojny Światowej. Przedstawimy historię naszego Silna, 
wsi w której znajdowała się komora celna na Wiśle 
dzieląca zbór pruski i rosyjski. Historię widzianą z 
perspektywy flisaka płynącego Wisłą, ocierającego się o 
wspomnienia drzemiące na obu brzegach.

0,00 zł

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
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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) 44 099,70 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 212,90 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) 43 886,80 zł

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

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

2 220,19 zł

39 782,00 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

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 0,00 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 42 002,19 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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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 142,90 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. 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.

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

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 2 097,51 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

7 957,00 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
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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

5 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

4 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 4 750,00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 4 750,00 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)

79,16 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

1 550,00 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
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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

Marek Skowroński Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2021-10-13

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