Sygnatura sprawozdania (wypełnia MPiPS)

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego
Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

za rok 2011

 Formularz należy wypełnić w języku polskim, drukowanymi literami;
 Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
 We wszystkich pytaniach, w których istnieje możliwość wyboru odpowiedzi, należy zaznaczyć właściwe odpowiedzi znakiem
X;
 We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (-);

Miejsce na notatki MPiPS

Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego
1. Nazwa organizacji
2. Adres siedziby i dane
kontaktowe

Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody
Kraj Polska

Województwo Małopolskie

Powiat Kraków

Gmina Kraków

Ulica Krowoderska

Nr domu 49

Nr lokalu 1

Miejscowość Kraków

Kod pocztowy 31-158

Poczta Kraków

Nr telefonu 12 427 22 52

Nr faxu 12 427 22 52

E-mail trop@wp.pl

Strona WWW WWW.tnrop.most.org.pl

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji
pożytku publicznego
5. Numer REGON

28.09.2011
10.03.2009

351426247

6. Numer KRS

0000047970

Mariusz Waszkiewicz prezes
7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o
funkcji pełnionej przez poszczególnych członków organu
zarządzającego)

Beata Snopek wiceprezes
Jarosław Snopek skarbnik

Bogusław Wójcik przewodniczący komisji rewizyjnej
8. Skład organu kontroli lub nadzoru
organizacji

Bogusław Dudała członek komisji rewizyjnej

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o
funkcji pełnionej przez poszczególnych członków organu
kontroli lub nadzoru)

Tomasz Stanek członek komisji rewizyjnej

9. Cele statutowe organizacji

1. ochrona przyrody,
2. ochrona środowiska,
3. ochrona zwierząt
4. ochrona krajobrazu
5. ochrona wartości kulturowych,
6. pobudzanie
aktywności
lokalnej
oraz
społecznego udziału w podejmowaniu decyzji.

zwiększanie

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.

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)

popularyzowanie zasad ochrony środowiska,
popularyzowanie wiedzy przyrodniczej ze szczególnym
uwzględnieniem znaczenia i celów ochrony przyrody,
zwiększenie aktywności obywateli,
prowadzenie we własnym zakresie badań skażenia
środowiska,
organizowanie sesji i sympozjów, konferencji popularnonaukowych,
współpracę z instytucjami naukowymi, specjalistami w
zakresie ochrony środowiska,
współpracę z organizacjami, stowarzyszeniami społecznymi
i służbami zawodowymi działającymi w zakresie ochrony
przyrody,
prowadzenie działalności informacyjno-propagandowej i
edukacyjnej, przy wykorzystaniu środków masowego
przekazu, własnych wydawnictw, prelekcji, odczytów,
wycieczek, obozów szkoleniowych,
organizowanie imprez i akcji społecznych w zakresie
ochrony:
przyrody,
środowiska,
zwierząt,
wartości
kulturowych
prowadzenie akcji w zakresie zadrzewiania, zalesiania,
porządkowania lasów i oczyszczania wód,
podejmowanie działań interwencyjnych na rzecz ochrony
przyrody,
powołanie przy Towarzystwie Straży Ochrony Przyrody,
formułowanie publicznych opinii i ocen dotyczących
środowiska i rozwoju gospodarczego,
udzielanie pomocy technicznej, szkoleniowej, informacyjnej i
finansowej organizacjom pozarządowym w działaniach w
zakresie ochrony: przyrody, środowiska, zwierząt, wartości
kulturowych

1. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa
przyrodniczego
2. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
3.

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1.Opis działalności pożytku publicznego

ZADANIE „DLA ZIEMI, DLA SIEBIE”
Celem zadania było prowadzenie szeroko pojętych działań pro–ekologicznych wśród dzieci z
przedszkoli i szkół podstawowych.
W zadaniu aktywny udział wzięło 8 placówek edukacyjno-wychowawczych (przedszkola „Bajka”
w Krakowie /z os. Uroczego, os. Piastów, ul. Kurzei, ul. Skośnej/, Szkoła Podstawowa w
Brzeziu, Szkoła Podstawowa w Czajowicach, Katolickia Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny z
Nazaretu z Krakowa, świetlica międzypokoleniowa Modrzejówki z Krakowa) - razem 500 dzieci.
Zrealizowane działania:
"Edukacja ekologiczna - scenariusze przedstawień teatralnych dla dzieci"
Wydanie publikacji "Edukacja ekologiczna - scenariusze przedstawień teatralnych dla dzieci"
w nakładzie 500 szt. Publikacja kolportowana wśród przedszkoli i szkół podstawowych.
Przedszkola „BAJKA”
Działania realizowane w przedszkolach „BAJKA” w Krakowie (os. Urocze, os. Piastów,
ul. Kurzei, ul. Skośna) od lutego do końca października 2011r. Wszystkie działania pro–
ekologiczne prowadzone w przedszkolach wpłynęły na podnoszenie świadomości ekologicznej
dzieci, ich rodziców i personelu przedszkoli. Wzbogacona baza przedszkoli stanowiła podstawę
ciekawszych i atrakcyjniejszych zajęć, zabaw, czy doświadczeń przyrodniczych. Dzieci rozbudziły
swoją wyobraźnię, inicjatywę i twórczość, a jakość nauczania w obszarze edukacji ekologicznej
znacznie wzrosła. Edukacja ekologiczna w w/wym. przedszkolach prowadzona w przystępnej
formie zajęć, zabaw, quizów, wycieczek, spacerów, happeningów - kształtowała wśród dzieci,
rodziców i najbliższego środowiska lokalnego – świadomość poszanowania przyrody, promowała
ekologiczny styl życia – powodujący jak najmniejsze uciążliwości dla środowiska i rozwijała więzi
emocjonalne z przyrodą. Dzieci dzięki tym działaniom stały się strażnikami przyrody i zrozumiały
sens jej ochrony. W zajęciach brało udział 300 dzieci z 4 przedszkoli
1. Cykl zajęć pro-ekologicznych: „Przedwiośnie - zimę żegnamy, bo na wiosnę czekamy”;
„Mali przyjaciele przyrody”, „Ekologiczny tydzień” – rozmowy, zajęcia i zabawy badawcze
2. Obchody „Święta powitania wiosny”
 wykonanie kukły Marzanny, poznanie tradycji związanych z dniem 21 marcakalendarzowej wiosny
1. Opis głównych
 „Kolorowy pochód dzieci z Marzanną” na łąki nowohuckie, propagowanie haseł
działań podjętych
ekologicznych wśród mieszkańców Nowej Huty
przez organizację
 Powitanie wiosny piosenką i pląsem
 „Przyrodnicze zabawy i doświadczenia w plenerze”,
3. „Śmieci mniej, Ziemi lżej – odzyskiwanie „skarbów” ze śmieci”, poznanie sposobów
przetwarzania odpadów, zapoznanie z pojęciem „recyklingu”,
 Udział w akcji „Sprzątamy osiedle - chcemy mieszkać w czystym środowisku”
oczyszczanie terenu wokół przedszkola: alejki, skwerki; segregowanie śmieci i wrzucenie
ich do kolorowych pojemników
 wyjście do pobliskich punktów segregowanie odpadów (na odpady z papieru, ze szkła,
plastiku)
 Warsztaty z rodzicami „Zabawka ekologiczna z odpadów”
 Zbiórka zużytych baterii, makulatury, butelek plastikowych.
4. Teatrzyki w przedszkolach:
 Zaprezentowanie przedstawienia - „Żabki”
 Przygotowanie teatrzyku, pt . „Jak mały skowronek zadziwił świat”
 Spektakl Teatru Bajdurka uczący poszanowania otaczającej
O niegrzecznym Filipku-

nas

przyrody

5. Konkurs plastyczny – „Chrońmy żabki i żaby”, uświadomienie znaczenia płazów w przyrodzie
oraz potrzeby ich ochrony
6. „Kolorowy świat przyrody” - zabawy plastyczne przy sztalugach w plenerze.
7. Obchody Światowego Dnia Ziemi – zajęcia o tematyce przyrodniczej i ekologicznej
przygotowywanie plakatów i transparentów, marsz ekologiczny







Pochód – marsz ekologiczny
Konkurs ekologiczny dla przedszkolaków Las całkiem blisko nas
Blok tematyczny Chrońmy naszą planetę
Zajęcia otwarte oraz warsztaty dla rodziców o tematyce ekologicznej
Wystawa ekologiczna po warsztatach
Blok tematyczny Jestem przyjacielem przyrody

8. Warsztaty przyrodnicze:
 zalew przy ul. Bulwarowej- prowadzenie obserwacji przyrodniczych nad zalewem i rzeką
Dłubią, zebranie materiału przyrodniczego plener i zabawy badawcze na Łąkach Nowohuckich
 Wycieczka do Aquarium i Muzeum Przyrodniczego w Krakowie,
 Ogród Botaniczny ,
9. Mali ekolodzy- zajęcia w ogrodzie przedszkolnym:
 sprzątanie ogrodu ( usuwanie patyków, śmieci, jesienią liści),
 „Nasze kolorowe i zdrowe uprawy” - wysiew nasion kwiatów i warzyw na działkach
doświadczalnych
 zabawy badawcze z użyciem lup i mikroskopu, badanie i podglądanie przyrody
 rozwiązywanie zagadek o tematyce przyrodniczej
 zabawa „Segregujemy śmieci”
10. „Majowa i czerwcowa przygoda z przyrodą”
 Konkurs na najciekawszy, oryginalny strój po hasłem: „Dzieci-kwiaty i dzieci-zwierzątka”
przygotowują rodzice w domu, propagowanie idei ochrony zwierząt i roślin
 Przeprowadzenie zabaw badawczych i tropiących w ogrodzie- Mali mieszkańcy naszego
ogrodu,
 Indywidualne wypowiedzi na temat: Co niszczy przyrodę? (spaliny, dymy, śmieci,
zanieczyszczenia, kłusownictwo itd.), Jak możemy ją chronić?
 Ćwiczenia wizualizacyjne „Jestem drzewem (do opowiadania nauczyciela) – wcielanie się
drzewo, wczuwanie się w jego przeżycia, gdy jest niszczone
 Prezentowanie zdjęć chronionych gatunków roślin oraz zwierząt
 Quiz wiedzy ekologicznej
 Konkurs recytatorski– „Przyroda wierszem malowana”

11. Warsztaty z dziećmi i rodzicami:


1. Opis głównych
działań podjętych
przez organizację





„Wiosenne spotkanie z ekologią”
Warsztaty w grupach- wspólne przygotowanie „Zielnika przedszkolnego” z roślin
dostępnych w ogrodzie przedszkolnym lub zebranych przez dzieci z rodzicami
„Przyjaciele przyrody”
„Zielona Planeta”
„Zabawka ekologiczna”

Szkoła Podstawowa w Brzeziu
W realizacji projektu brało udział 104 uczniów szkoły.
Zrealizowano następujące zadania:
1. Przygotowano i zorganizowano przedstawienia teatralne w wykonaniu dzieci:
 „O krakowskim smoku na narciarskim stoku”
 „Zielony Kapturek” – 29.04.2011 r.
 prezentacje muzyczne „ Taniec kwiatów” , „Żywioły”, „Skrzaty leśne”
2.





Przeprowadzono konkursy plastyczne:
„Ubieramy smoka” – wykorzystanie surowców wtórnych
„Piękna jest nasza Ziemia- środowiska ekologiczne”-klasy 0-VI
„Ptaki cudaki”klasy I-VI
„Barwy przyrody”, „Muzyka Przyrody” klasy 0- VI

3.

Przeprowadzono konkurs literacki „Jak moja rodzina dba o środowisko naturalne”klasy
IV-VI

4.

Przygotowano i przeprowadzono konkursy wiedzy o przyrodzie i ochronie środowiska
 I etap klasowy– przeprowadzony wśród wszystkich uczniów w klasach IV-VIII
 etap szkolny- klasy I-VI

5.

Przeprowadzono: Konkurs na hasło pro-ekologiczne Opracowanie i wykonanie
krzyżówek

6. Uczniowie brali udział w warsztatach ekologicznych na Rowerowym szlaku brzozowym”
7. W ramach projektu przeprowadzono w zajęcia „Spotkanie z przyroda”, „Życzenia dla Pani
Ziemi”, „Chrońmy środowisko”

Czajowice
W działaniach wzięło udział:
- 20 dzieci z Czajowic
- 70 dzieci ze szkoły z Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Św. Rodziny z Nazaretu z Krakowa,
-rodzice 12 osób
-świetlica międzypokoleniowa Modrzejówki z Krakowa - 10 osób wraz z 3 opiekunami
1. Warsztaty edukacyjne
Zajęcia z uczniami Publicznej Szkoły Podstawowej w Czajowicach (40 godzin, 20 dzieci)
2. Dzień dziecka
Dnia 1.06.2011 uczniowie wraz z opiekunami Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Św. Rodziny
z Nazaretu z Krakowa przyjechali do Publicznej Szkoły Podstawowej w Czajowicach.
Po wspólnym śniadaniu - przyjezdnych gości i uczniów szkoły w Czajowicach - miała miejsce
prelekcja Pana Janusza Glanowskiego z Ojcowskiego Parku Narodowego na temat fauny oraz
flory Ojcowskiego Parku Narodowego. Zdjęcia roślin i zwierząt OPN zachwyciły wszystkich
uczestników. Następnie dzieci zostały podzielone na grupy i wraz z opiekunami udały się do sal,
gdzie z wielkim entuzjazmem przebrały się w stroje pomocników pór roku. Cały orszak „widzówaktorów„ udał się na przedstawienie w plenerze. Przy dźwiękach muzyki do pomocników
dołączyły „Pory Roku”. Dzieci brały czynny udział w spektaklu: towarzyszyły wychodzącej
„Porze Roku” na scenę, śpiewały piosenki, odpowiadały na pytania, naśladowały odgłosy
ptaków oraz owadów. Koniec przedstawienia wieńczył wspólny śpiew i posiłek darów Pani
Jesieni w postaci jabłek. Po zdjęciu kostiumów, czas wolny został przeznaczony m.in. na
międzyszkolną grę w piłkę nożną, upiększanie chodników przy pomocy kredy, czytanie bajek.
Następnie wszyscy udali się na obiad „pod chmurką”. Wzmocnieni posiłkiem i pełni energii
uczestnicy w grupach: Piraci, Red Bull oraz Wiślacy, przystąpili do poszukiwania „Skarbu Piratapamiętnika”. W zaczarowanym liście odnaleziono wskazówki do zadań, dzięki którym
poszczególne grupy mogły wykazać się wiedzą i umiejętnościami z muzyki, przyrody,
gimnastyki. Po rozwiązaniu wszystkich zagadek Piraci, Red Bulle, Wiślacy podliczyli zdobyte
punkty. W napiętym oczekiwaniu na uroczyste wręczenie nagród, dzieci umilały sobie czas
wspólnymi grami, zabawami oraz aerobikiem prowadzonym przez Panią Martę Sarotę.
Zwycięzcami w kategorii najszybszego rozwiązywania zagadek była grupa Wiślaków,
odnalezienia „Skarbu Pirata”- grupa Red Bulli, a w dokładnym wykonywaniu ćwiczeń
gimnastycznych - grupa Piratów. Uroczyste wręczenie nagród oraz serdeczne podziękowania
dla uczestników i organizatorów zakończyły ten wspaniały słoneczny dzień.
3. Dnia 20.08.2011 Piknik Rodzinny„W zdrowym ciele zdrowy duch!”
Po przywitaniu zebranych gości, piknik rozpoczęto uroczystym odśpiewaniem hymnu „Będę
Zdrowy”. Następnie wraz z zespołem odbyły się pląsy, tańce, śpiewy i wybryki dzieci oraz ich
opiekunów. W kolejnym punkcie swoją prelekcję przeprowadzili przedstawiciele Ochotniczej
Straży Pożarnej z Czajowic i Policji z Krakowa- Zielonek. Panowie mundurowi zapoznali
i przypomnieli zebranym w jaki sposób powinno się postępować z niebezpiecznym zwierzęciem,
nieznaną osobą oraz jak rozpoznać prawdziwego policjanta i strażaka, a także jak wezwać
pomoc w razie konieczności. Las rąk pojawił się, gdy nasi goście zaproponowali dzieciom
obejrzenie radiowozu i wozu strażackiego wraz z jego wyposażeniem. W zachwycie młodzi
uczestnicy przyglądali i przysłuchiwali się sygnałom świetlnymi i dźwiękowym z pojazdów
służbowych policji i straży pożarnej. Następnie młodzi uczestnicy mogli sprawdzić w praktyce,
jak udzielić pierwszej pomocy osobie poszkodowanej. Wielkim zaskoczeniem okazało się
przybycie niezwykłego gościa, Artura Dziurmana- założyciela Teatru Scena Moliere. Artyści z
owego teatru wystąpili na naszej scenie, prezentując „Wróżkowe opowieści” czyli znaną poezję
m.in. Rzepkę, Kaczkę Dziwaczkę, Skowronka, Żurawia i Czaplę. Dzieci z radością brały udział
w inscenizacji poszczególnych wierszy. W kolejnym punkcie programu Pani psycholog, trener
rodzinny Irena Mydlarz prezentowała rodzicom sposoby radzenia sobie z małym złośnikiem w
wykładzie pt. „Pułapki złości, czyli poskromienie złośnicy” oraz udzielała indywidualnych porad.
Następnie każdy, mały czy duży mógł rozprostować nogi w aerobiku przygotowanym przez
pania Martę Sarotę, Beatę Trześniewską, Marlenę Kuciapa. Na pikniku było też coś dla umysłu.
Młodzi zapaleńcy gry w warcaby wzięli udział w turnieju przeprowadzonym przez panią Anetę
Kościuk, zdobywając indywidualne dyplomy i nagrody. Zwycięzcą okazał się Krystian Sroka,
który wygrał wszystkie pojedynki. Gdy zapadł zmierzch na scenę wkroczyli artyści Monika
Stolarczyk i Marek Jesionowski z krakowskiego Teatru Mandragora. Z zachwytem podziwiani
byli za piękny i niebezpieczny taniec z ogniem, jak również i jego połykanie! Na zakończenie w
iście ognistej atmosferze uczestnicy biesiadowali przy ognisku i pysznych kiełbaskach. Cały
dzień upłynął nam przy pięknej i słonecznej pogodzie w towarzystwie wesołego clowna, który
puszczał bańki i zabawiał gości. Każdy także mógł skosztować zdrowych, ekologicznych
produktów wraz z świeżo wyciśniętym sokiem z marchwi i jabłek.

ZADANIE „OCHRONA PRZYRODY W GMINIE”
W ramach zadania przeprowadzone były następujące działania:
1. Wydanie folderu „Chrońmy drzewa” w
nakładzie 3.000 szt. + wersja internetowa
umieszczona na stronie www.chronmydrzewa.pl Folder zawierający informacje m.in. nt. roli
drzew dla człowieka, możliwości ich ochrony, dostępu do informacji o środowisku, zasad
wycinania i pięlęgnacji drzew rozprowadzany wśród zainteresowanych osób, organizacji
społecznych przez członków i wolontariuszy Towarzystwa na Rzecz Ochrony Przyrody, inne
organizacje ekologiczne, rady dzielnic Krakowa.
2. Wykonanie strony internetowej poświęconej ochronie drzew www.chronmydrzewa.pl
Strona internetowa zawiera m.in. informacje nt. roli drzew dla człowieka i środowiska, zasad
tworzenia zadrzewień, przepisów prawnych dotyczących ochrony drzew, zabezpieczania
drzew na terenach inwestycyjnych, możliwości ochrony drzew, organizowanych akcji w
obronie drzew, akcji sadzenia drzew, pomników przyrody itp.
Utworzona została również grupa „Chrońmy drzewa” na portalu społecznościowym
Facebook.
3. Przeprowadzone akcje sadzenia drzew (akcja sadzenia drzew zorganizowane w miejscach i
z udziałem osób zgłoszonych podczas trwania zadania):
• w Zespole
Szkół
Specjalnych nr 11 w
Krakowie (Gimnazjum i Szkoła
Przysposabiająca do Pracy przy ul. Dobczyckiej 20) – wspólne sadzenie 9 drzew z
młodzieżą niepełnosprawną, prezentacja multimedialna dla młodziezy, happening w
wykonaniu artysty Christophera Graya;
• w Samorządowym Przedszkolu nr 114 w Krakowie - wspólne sadzenie 3 drzew z
dziećmi, prezentacja multimedialna dla dzieci, happening w wykonaniu
artysty
Christophera Graya;
• w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 w Tarnowie (50 drzew);
• na
Bulwarze
Inflandzkim w Krakowie (1 drzewo w ramach organizowanego
happpeningu).
4. Organizacja 25.09.2011 w Krakowie happeningu poświęconego ochronie drzew:
 Posadzenie symbolicznego drzewa na Bulwarze Inflandzkim w Krakowie
 Happening na pl. Św. Marii Magdaleny: happening artystyczny „365drzewo”, występ
grupy muzycznej, wystąpienie przedstawiciela Towarzystwa na Rzecz Ochrony
Przyrody, rozdawanie ulotek, prezentacja multimedialna, zbieranie podpisów pod
petycją w sprawie zagospodarowania terenu zieleni publicznej.
5. prowadzenie punktu bezpłatnych porad dotyczących ochrony przyrody – 42 godziny,
informacje
i porady
dla mieszkańców (bezpośrednio
w
siedzibie towarzystwa,
telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej – łącznie ok. 50 porad)
6. upublicznianie działań związanych z wycinaniem i pielęgnacją drzew na stronie internetowej
www.chronmydrzewa.pl,
portalach
społecznościowych
Facebook,
Krakoff.info,
Krakowrazem, wywiad dla Telewizji Kraków.
7. udział w 26 postępowaniach administracyjnych dotyczących usuwania drzew i krzewów oraz
inwestycji na terenach
zieleni (w tym udział w 10 komisyjnych wizjach lokalnych
organizowanych przez Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa).
Złożonych 16 wniosków do Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej o stwierdzenie
nieważności decyzji Regionalnego Dyrektora Gospodarki Wodnej w Krakowie w sprawie
usunięcia drzew w dolinach rzecznych
CZYNNA OCHRONA PŁAZÓW –
zabezpieczenie trasy migracyjnej płazów w Pieskowej Skale, kolportaż wśród turystów,
mieszkańców folderów informacyjnych nt prowadzonych działań ochronnych
Przeprowadzono akcje zabezpieczenia tras migracyjnych płazów w miejscowości Pieskowa
Skała. Akcja prowadzona była we współpracy z Ojcowskim Parkiem Narodowym. Przy drodze
zostały umieszczone znaki „Uwaga na płazy”. Na grobli pomiędzy stawami zainstalowany został
punkt informacyjno-edukacyjny.
Wzdłuż drogi zainstalowana została siatka oraz zostały wkopane wiadra, z których płazy były
przenoszone do stawów dwukrotnie w ciągu doby (rano i w godzinach wieczornych). Długość
zabezpieczonego odcinka wynosiła 600 m,
W godzinach wieczorno-nocnych płazy były również zbierane na odcinkach drogi, które ze
względu na usytuowanie nie mogły zostać zabezpieczone w formie siatki. Efektem działań było
bezpieczne przeniesienie 4146 zwierząt, z tego do stawów 3043 (3016 ropuch, 22 żaby trawne,
3 traszki zwyczajne, 2 traszki grzebieniaste), powracających 1103 (1078 ropuch, 25 żab)
W soboty i niedziele prowadzono działalność edukacyjną z młodzieżą szkolną i zwiedzającymi
Ojcowski Park Narodowy.

-

5.Opis przedmiotu działalności gospodarczej
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności
gospodarczej prowadzonej przez organizację w okresie
sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem kodu/ów PKD
2007 odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli
organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności
gospodarczej wg klasyfikacji PKD, należy podać informację
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego
przedmiotu działalności)

6.Zasięg terytorialny prowadzonej przez
organizację działalności gospodarczej

Kod PKD:

-

Kod PKD:

-

Kod PKD:

-

-

(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)

116790,52 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
1.Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego

116790,52 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego

-, - zł

3. Przychody z działalności gospodarczej

-, - zł

4. Przychody z działalności finansowej
5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
6. Ze źródeł publicznych ogółem:

w
tym:

0, 50 zł
3653, 20 zł
41926,82 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych

-, - zł

b) ze środków budżetu państwa

-, - zł

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego
d) z dotacji z funduszy celowych
7. Ze źródeł prywatnych ogółem:

41926,82

zł

-, - zł
69210,- zł

a) ze składek członkowskich
b) z darowizn od osób fizycznych

w
tym:

-, - zł
6750, - zł

c) z darowizn od osób prawnych

-,- zł

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

-,- zł

e) ze spadków, zapisów

-,- zł

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaż lub wynajem składników
majątkowych)

-, - zł

g) z nawiązek sądowych
h) ze świadczeń pieniężnych

59160,- zł
3300,- zł

8. Z innych źródeł

2000, - zł
2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku
publicznego w okresie sprawozdawczym
1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego

-, - zł

2. Wynik działalności gospodarczej

-, - zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową

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

-,- zł

3653,20 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
2

Zadanie „”Dla Ziemi, dla siebie”

Zadanie „ Ochrona przyrody w gminie”

3101,20

zł

552 , 0 zł

3

, zł

4

, zł

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
1

-

, zł

2

, zł

3

, zł

4

, zł

