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Data zamieszczenia sprawozdania 2020-09-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŁÓDZKIE

Gmina ŁASK

Powiat ŁASKI

Ulica 9 MAJA Nr domu 6 Nr lokalu 

Miejscowość ŁASK Kod pocztowy 98-100 Poczta ŁASK Nr telefonu 436753527

Nr faksu E-mail towarzystwotpzl@gmail.com Strona www 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2004-03-05

2014-01-24

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 73102046500000 6. Numer KRS 0000198329

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

Sławomir Janisław 
Tralewski

Przewodniczący Zarządu TAK

Ewa Katarzyna Buss Wiceprzewodniczący 
Zarządu

TAK

Lidia Zofia Olszewska Sekretarz TAK

Jan Adam Książczyk Skarbnik TAK

Bożena Trocka-Dąbrowa Członek Zarządu TAK

Grażyna Śliwińska Członek Zarządu TAK

Bogdan Lisiecki 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)

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI ŁASKIEJ
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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)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Leopold Rozwandowicz Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Władysław Stanisław 
Wajszczyk

Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Ryszard Stanisław 
Poradowski

Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

Główne działania prowadzone były w oparciu o umowę z Gminą Łask z dnia 15 kwietnia 2019 r. na wsparcie 
realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod tytułem 
„Organizacja wydarzeń kulturalnych w szczególności w formie wystaw, konkursów, spotkań z twórcami, działalność 
wydawnicza”.
W Muzeum Historii Łasku w okresie od 18 maja do 31 sierpnia  czynna była wystawa „Właściciele dóbr łaskich”. 
Opracowano projekt i wizualizację graficzną plakatów, zaproszeń i folderu okolicznościowego.
W Noc Muzeów, 18 maja, odbyło się w Muzeum Historii Łasku spotkanie z Arturem Nadolskim – dziennikarzem, 
publicystą i autorem książek historycznych nt.  Samuela Nadolskiego, zarządzającego dobrami łaskimi przez 
kilkanaście lat, pod tytułem  „Od Kłuszyna do Łasku – Samuel Nadolski”.
Zrealizowano projekt „Młody Łask – komiksologicznie” poprzez zaprezentowanie młodych twórców i ich twórczości 
na scenie podczas Jarmarku  w dniu  czerwca. Opracowano graficzne wzory plakatów, zaproszeń i  folderu komiksu.
 Dnia 23 października odbył się wieczór poezji Światopełka Karpińskiego  w „Sali z fortepianem” ŁDK, połączony z 
promocją książki  Andrzeja Sznajdera „Potargane życie Światka”. Autor przybliżył zebranym sylwetek poety 
związanego z ziemią łaską. Literaci włączeni w spektakl otrzymali gadżety w postaci promowanej książki. Wszyscy 
uczestnicy spotkania mogli skorzystać z przygotowanego poczęstunku. Uzupełnieniem wizerunku Światopełka 
Karpińskiego była specjalna wystawa mu poświęcona w „Galerii pod Korabiem” Biblioteki Publicznej w Łasku w 
okresie od 23 października do 30 listopada.
25 października odbył się wernisaż wystawy fotografii Rafała Stasiaka „Islandia” w holu ŁDK. Zebrani mogli 
podziwiać zimowe krajobrazy północnej Europy w ciekawych ujęciach. Wolontariusze przygotowali skromy 
poczęstunek dla przybyłych gości. 
Dnia 8 listopada dr Paweł Migasiewicz – autor książki „Rzeźbiarz Stanisław Wolnowicz (ok. 1670-1738)” wygłosił 
prelekcję przybliżającą postać artysty baroku związanego z Łaskiem, która cieszyła się dużym zainteresowaniem 
mieszkańców Łasku.
Dnia 28 listopada zrealizowane zostało zadanie „Łascy poeci – kto zna?”, podczas którego w „Sali z fortepianem” 
ŁDK młodzież licealna spotkała się z raperem Marcinem Adamkiewiczem- tworzącym własne teksty literackie. Z 
zakupionych produktów spożywczych przygotowano poczęstunek dla kilkudziesięciu uczestników spotkania.
Ostatnim zadaniem ujętym w planie było wydanie książki „Kolumna: Miasto Las Kolumna, Osiedle Kolumna Las, 
Dzielnica Łasku”. Towarzystwo oddało w ręce czytelników publikację o Kolumnie, niegdyś odrębnej miejscowości, a 
dziś – dzielnicy Łasku. Ogólny nakład to 1000 egzemplarzy.

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

5000

3
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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)

Konserwacja eksponatów Muzeum Historii Łasku – zapłacono za restaurację „Księgi wypłat 
tygodniowych” z zakładu ślusarskiego Piotra Łyżwy  z okresu II wojny światowej ( 2000 zł)
Renowacja 4 nagrobków na cmentarzu parafialnym
 w Łasku ujętych w zasobie wojewódzkiej ewidencji zabytków: Marii Proskuro – Suszczyńskiej, 
Władysława Suchorskiego, księdza Józefa Kołdowskiego – ostatniego infułata łaskiego i kniazia 
Siergieja  Dmitriewicza  Czagadajewa.

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 kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego

Ochrona i dbałość o zabytkowe mogiły na łaskiej 
nekropolii. Renowacja 4 mogił – nagrobków z drugiej 
płowy XIX wieku i pierwszych lat następnego stulecia – 
łączny koszt to 21 894,00 zł.  
Zakończono konserwację „Księgi wypłat tygodniowych” 
z zakładu ślusarskiego Piotra Łyżwy  w Łasku z okresu II 
wojny światowej (2000,00 zł)
Towarzystwo zrealizowało 8 zadań powierzonych przez 
Gminę Łask, określonych w umowie z 15 kwietnia 2019 
r. – łączny koszt obsługi zdania publicznego wyniósł 19 
050,58 zł, w tym dotacja Gminy 9150,00 zł (więcej w 
punkcie 1.1)

2 000,00 zł

2 podtrzymywanie i upowszechnianie 
tradycji narodowej, pielęgnowanie 
polskości oraz rozwój świadomości 
narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Czynny udział członków Towarzystwa w uroczystościach 
gminnych, i powiatowych o charakterze państwowym i 
lokalnym. Składanie wiązanek kwiatów na cmentarzu i 
pod pomnikiem Niepodległości w Łasku, a także  w 
czasie uroczystości upamiętniającej poległych w Katyniu 
i Miednoje policjantów w Alei Dębów Pamięci.
Organizacja kwesty na odnowę  zabytkowych grobów na 
łaskim cmentarzu w dniach 1 i 2 listopada, w której 
udział wzięli członkowie Towarzystwa, harcerze i dorośli 
wolontariusze (łącznie 51 osób). Rezultat zbiórki 
publicznej to 13 206,52 zł

0,00 zł

3 działalność wspomagająca rozwój 
wspólnot i społeczności lokalnych

Wsparto działalność stowarzyszenia, które prowadzi 
działalność na rzecz popularyzowania w malarstwie 
lokalnego krajobrazu i zabytkowych obiektów. 
Dofinansowano organizację pleneru malarskiego  w 
czerwcu (środki pochodziły z indywidualnych, imiennych 
 wpłat wnoszonych przez darczyńców na fundusz 
1%pdof przez ostatnie lata.
Poprzez działania, o których w punkcie 1.1, 
popularyzowano historie Łasku i ludzi z nim związanych. 
Zwiększono u mieszkańców poczucie, że jest się 
członkiem wspólnoty samorządowej. Na szczególna 
uwagę zasługuje wydanie książki o Kolumnie.

649,00 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) 27 385,72 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 27 028,72 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 357,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 0,00 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 2 391,50 zł

2. Informacja o kosztach organizacji

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 9 150,00 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 

1 kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego

Dużym osiągnięciem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi 
Łaskiej było wydanie książki o Kolumnie. Sprzedaż 
książki pozwala na uzyskanie środków na pokrycie 
kosztów opracowania i druku wydawnictwa oraz 
na kolejne wznowienia w miarę potrzeb. Wydanie 
książki było możliwe dzięki wkładowi społeczności 
lokalnej, która udostępniła unikalne dokumenty, 
fotografie a także wspomnienia. Książka jest 
pierwszym opracowaniem na temat dziejów 
Kolumny, jej walorów rekreacyjnych i piękna tej 
wyjątkowej miejscowości. Pozwala młodym 
mieszkańcom poznać historię swojego miasta.

0,00 zł
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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 1 680,70 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 2 649,00 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

2.2. 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)

38 517,37 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

9,00 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.

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 38 526,37 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym -11 140,65 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

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
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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

1 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

43 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)

64 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 1 000,00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 1 000,00 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)

0,00 zł
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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

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

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

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Sławomir Tralewski, Ewa Buss, 
Lidia Olszewska, Jan Książczyk, 
Bożena Trocka-Dąbrowa,

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2020-09-15

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