
Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

za rok 2013

• 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

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     OPOLSKIE

Gmina KLUCZBORK

Powiat KLUCZBORSKI

Ulica KATOWICKA Nr domu 1 Nr lokalu 

Miejscowość KLUCZBORK Kod pocztowy 46-200 Poczta KLUCZBORK Nr telefonu 77-418-52-18

Nr faksu 77-418-65-20 E-mail kolot@op.pl Strona www www.kolot.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2004-12-08

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 53230165200000 6. Numer KRS 0000079532

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

Maria Żurek Prezes TAK

Renata Płaczek-Zielona Wiceprezes TAK

Krystyna Janik Wiceprezes TAK

Barbara Stodoła Skarbnik TAK

Henryk Zug Sekretarz 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

Bożena Olejnik Przewodniczaca Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Antoni Polak Sekretarz TAK

Małgorzata Kondracka Członek TAK

Janusz Jasiński Członek TAK

Tadeusz Dubiel Członek TAK

KLUCZBORSKO-OLESKA LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

Druk: MPiPS 1



1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

- W styczniu KOLOT złozył ofertę do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego pn. 
„Monitoring ruchu turystycznego i promocja Ziemi  Kluczborsko-Oleskiej” do otwartego konkursu ofert 
na dotacje wspierające realizację zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa przez 
organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
- Złożono sprawozdanie z realizacji zadania publicznego pn. „Dojrzały – aktywny, młody – sprawny”, 
dofinansowanego z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
-Złożono ofertę  pn. „Senior i junior – ramię w ramię” do otwartego konkursu ofert na najlepsze 
projekty dofinansowywane w 2013 roku ze środków krajowego Programu Operacyjnego Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO) ogłoszonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
- Komisja Rewizyjna dokonała kontroli działalności statutowej i finansowej KOLOT. Pracę Zarządu 
oceniono pozytywnie, wnosząc jednocześnie o absolutorium dla jego działalności.
- W styczniu w Kluczborku odbyło się także Walne Zebranie Członków KOLOT, podczas którego 
podsumowano działania stowarzyszenia podejmowane w 2012 roku. 

- W marcu złożono ofertę pn. „Kultura i tradycja Ziemi Kluczborskiej na Targach Turystycznych  
w Opolu” do otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Gminę Kluczbork z zakresu kultury, sztuki, 
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
- KOLOT złożył ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Wiecznie młodzi, bo aktywni” w II edycji 
otwartego konkursu ofert w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób 
Starszych na lata 2012-2013.

- Podpisano umowę z Zarządem Województwa Opolskiego na realizację projektu  pt „Monitoring ruchu 
turystycznego i promocja Ziemi Kluczborsko-Oleskiej” na zadanie publiczne z zakresu turystyki i 
krajoznawstwa. Projekt potrwał do końca listopada 2013 roku. Projekt zakładał udział stowarzyszenia w 
Międzynarodowych Targach Turystycznych w Opolu oraz działania związane z przeprowadzeniem 
wstępnego monitoringu ruchu turystycznego na terenie obu powiatów. Wszystko po to, aby uzyskać 
odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu oferowane przez lokalnych gestorów usługi: noclegowe, 
żywieniowe, turystyczno-rekreacyjno-sportowe zaspokajają oczekiwania turystów krajowych i 
zagranicznych. W tym celu w okresie wakacyjnym (czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień) zostały 
przeprowadzone badania ankietowe wśród turystów przebywających w naszym rejonie oraz 
kwestionariusze wywiadów wśród właścicieli obiektów. Wyniki zostały opracowane i wydane w wersji 
elektronicznej na płycie CD. Materiał można także pobrać ze strony internetowej stowarzyszenia. 

- W maju miała miejsce wizyta przedstawicieli samorządu z Bielska-Białej w działającym w ramach 
stowarzyszenia, Klastrze Turystycznym „Kraina Miodu i Mleka” w celu podpatrzenia dobrych praktyk. W 
ramach dwudniowych odwiedzin zaplanowano spotkania, wizyty studyjne w obiektach klastrowiczów 
oraz udział gości w Międzynarodowych Targach Turystycznych w Opolu.
- Udział w XIII Międzynarodowych Targach Turystycznych „W Stronę Słońca” w Opolu  w ramach 
projektu pt. „Monitoring ruchu turystycznego i promocja Ziemi Kluczborsko-Oleskiej”.

- W lipcu złożono wniosek do Konkursu „Najlepszy produkt turystyczny Województwa Opolskiego – 
CERTYFIKAT OROT” etap regionalny konkursu „Najlepszy produkt turystyczny – CERTYFIKAT Polskiej 
Organizacji Turystycznej” w kategorii produkt turystyczny – obszar pn. Kraina Miodu i Mleka na 
weekend.

- W okresie sprawozdawczym przygotowano także dodruk publikacji „Ziemia Kluczborsko-Oleska na 
weekend. Zapraszamy”. Materiał został wzbogacony o oferty nowych członków, a jego wydanie zostało 
współfinansowane ze środków powiatu kluczborskiego i oleskiego.
We wrześniu członków KOLOT wzięli udział w Jarmarku Ziemi Kluczborskiej w ramach Europejskich Dni 
Dziedzictwa 2013 „Nie od razu Polskę zbudowano”.

- W październiku przedstawiciele KOLOT uczestniczyli w Kongresie Turystyki z okazji 10-lecia OROT w 
Nysie. KOLOT otrzymał Odznakę Honorową Ministra Sportu i Turystyki "Za Zasługi dla Turystyki" oraz 
Certyfikat Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej 2013 dla Najlepszego Produktu Turystycznego 
Województwa Opolskiego za produkt "Kraina Miodu i Mleka na weekend". Prezes KOLOT Maria Żurek 
została uhonorowana również Odznaką Honorową Ministra Sportu i Turystyki "Za Zasługi dla Turystyki" 
oraz dodatkowo Medalem za zasługi dla OROT.
- Podsumowano sezon wycieczek rowerowych organizowanych przez Polski Związek Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Kluczborku. Najbardziej aktywni cykliści zostali uhonorowani 
dyplomami i nagrodami. Patronat honorowy nad wydarzeniem obok Starosty Kluczborskiego i 
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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)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

78000

120

Osoby fizyczne

Osoby prawne

3.2. 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, z późn. zm.), zaczynając od 
najważniejszej wraz z odnoszącym się do nich przedmiotem 
działalności

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

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

turystyka i krajoznawstwo Wspieranie rozwoju i 
promocja turystyki.

działalność wspomagająca rozwój 
gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości

Promocja lokalnych 
produktów i atrakcji 
turystycznych, wspieranie 
inicjatyw klastrowych w 
branży turystycznej.

4.2. 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, zaczynając od najważniejszej wraz z odnoszącym 
się do nich przedmiotem działalności

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

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

Burmistrza Kluczborka objęła Prezes KOLOT. 

- Złożono ofertę do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego pn. „Promocja Krainy Miodem 
i Mlekiem płynącej” w otwartym konkursie ofert na dotacje wspierające realizację zadań publicznych w 
zakresie turystyki i krajoznawstwa przez organizacje  i inne uprawnione podmioty prowadzące 
działalność pożytku publicznego.
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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 wyników/zysków i strat) 31,489.32 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0.00 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) 31,489.32 zł

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 sposobie wydatkowania  tych 
środków

4.1. Przychody z 1% podatku 504.00 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 504.00 zł

4.3. 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 szacunkowe 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)

11,953.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

5,816.89 zł

160.51 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. 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

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 7,000.00 zł

17,930.40 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 17,930.40 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym

13,558.92 zł

Druk: MPiPS 4
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IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

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 (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

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

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
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku 
pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w 
organizacji)

0.0 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 1 miejsca po przecinku)

0.0 etatów

0.0 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

1 statutowe stowarzyszenia 504.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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27.00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

55.00 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)

0.00 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 0.00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0.00 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

0.00 zł

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

0.00 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

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Maria Żurek - Prezes
Barbara Stodoła - Skarbnik

19.05.2014 r. Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

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