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Ministerstwo Pracy  
i Polityki Społecznej 

 

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności  
organizacji pożytku publicznego 

 
 
 
 

 

 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 

1. Nazwa organizacji Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna  

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe 

Kraj 

Polska 

Województwo 

mazowieckie 

Powiat 

Płock 

Gmina 

Płock 

Ulica 

Stary Rynek 

Nr domu 

8 

Nr lokalu 

--- 

Miejscowość 

Płock 

Kod pocztowy 

09-400 

Poczta 

Płock 

Nr telefonu 

24 364 99 90 

 Nr faksu 

24 367 19 44 

E-mail 

biuro@turystykaplock.eu 

Strona www 

www.turystykaplock.eu 

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym 06.08.2009 r. 

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 12.07.2012 r. 

5. Numer REGON 141952659 6. Numer KRS  0000334562 

za rok 2020 
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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 

Iwona Krajewska Prezes Zarządu   
 nie

 

Joanna Janina Żabka  Wiceprezes Zarządu   

 
 nie

 

Joanna Banasiak Skarbnik   
 nie

 

Kinga Bielicka Członek Zarządu  
 nie

 

Krzysztof Kelman Członek Zarządu 
 

 nie
 

Andrzej Józef Melkowski Członek Zarządu 
 

 nie
 

Michał Stańczak  Członek Zarządu 
 

 nie
 

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 

Leonard Sobieraj Przewodniczący      
 nie

 

Aneta Kajak – 
Kołodziejska  Sekretarz      

 nie
 

Mieczysław Marian 
Kamiński  Członek Komisji      

 nie
 

9. Cele statutowe organizacji 
(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji) 

      Celem Płockiej LOT jest realizacja następujących zadań, z zakresu: 
1. Kreowania i promowania pozytywnego i atrakcyjnego 

wizerunku miasta Płocka oraz regionu płockiego. 
2. Wspierania rozwoju turystyki. 
3. Integracji środowiska turystycznego regionu płockiego. 
4. Inicjowania, opiniowania i wspomagania planów rozwoju 

turystyki oraz wspomaganie ich realizacji. 
5. Inicjowania i stwarzania warunków do działań społecznych i 

gospodarczych na rzecz wzrostu znaczenia turystyki. 

 tak 

 tak 

 tak 

 tak 

 tak 

 tak 

 tak 

 tak 

 tak 

 tak 
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 6. Doskonalenia kadr w zakresie planowania i realizacji wspólnych 
przedsięwzięć turystycznych regionu, w tym szkolenia 
przewodników i pilotów. 

7. Prowadzenia badań marketingowych w zakresie turystyki oraz 
opracowywanie ich analizy. 

8. Inicjowania i współtworzenia produktów turystycznych regionu. 
9. Wspierania i nawiązywanie współpracy z podmiotami branży 

turystycznej i innymi podmiotami działającymi na rzecz rozwoju 
turystyki, kultury, ekologii i sportu. 

10. Doradztwa, organizowania warsztatów, szkoleń i wyjazdów 
studyjnych oraz udzielania wsparcia podmiotom gospodarczym, 
ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów działających w 
obszarze turystyki. 

11. Prowadzenia informacji turystycznej na terenie działania 
Płockiej LOT. 

12. Wspierania rozwoju turystyki dla niepełnosprawnych. 
13. Realizacji i koordynacji przedsięwzięć z zakresu: 

a) ekologii i ochrony środowiska, 
b) kultury fizycznej i upowszechniania sportu, 
c) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, 
d) wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych. 

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

Płocka LOT realizuje swoje cele poprzez: 
1. Współpracę z organami administracji rządowej, samorządowej 

oraz z organizacjami pozarządowymi działającymi w sektorze 
turystyki i innymi podmiotami. 

2. Prowadzenie informacji turystycznej oraz punktów informacji 
turystycznej, gromadzenie i przetwarzanie danych o regionie 
płockim. 

3. Powołanie i prowadzenie biura Płockiej LOT celem 
administrowania, organizacji i obsługi programów rozwoju 
lokalnej gospodarki turystycznej. 

4. Prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej oraz 
wydawniczej. 

5. Prowadzenie kampanii promocyjnych w zakresie turystyki, w 
szczególności organizowanie i współorganizowanie imprez, 
uroczystości oraz wszelkich działań w zakresie marketingu i 
promocji, organizowanie i współorganizowanie ekspozycji na 
targach krajowych i zagranicznych oraz współpracę z mediami. 

6. Prowadzenie badań w zakresie turystyki, gromadzenie danych i 
ich analizę. 

7. Opracowywanie rocznych kalendarzy imprez turystycznych. 
8. Pozyskiwanie źródeł finansowania dla działalności turystycznej, 

w tym turystyki dla niepełnosprawnych. 
9. Organizowanie wyjazdów studyjnych. 
10. Organizowanie konkursów. 
11. Pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych od sponsorów 

i darczyńców na rzecz Płockiej LOT. 
12. Propagowanie idei wolontariatu w zakresie celów 

stowarzyszenia. 
13. Prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych 

celów Płockiej LOT. 
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II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

1.Opis działalności pożytku publicznego  

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację 

1. PROMOCJA ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH MIASTA PŁOCKA I OKOLIC POPRZEZ 
UDZIAŁ W MIĘDZYNARODOWYCH IMPREZACH TARGOWYCH I MNIEJSZYCH 
IMPREZACH O CHARAKTERZE WYSTAWIENNICZYM.  

W związku z panującą pandemią COVID-19 wszystkie imprezy targowe i mniejsze imprezy o 
charakterze wystawienniczej zostały odwołane co spowodowało brak możliwości promocji 
atrakcji turystycznych Miasta Płocka i okolic przez Płocką LOL w tej formie. 
 

2. PROWADZENIE KOMPLEKSOWEJ DZIAŁALNOŚCI Z ZAKERESU INFORMACJI 
TURYSTYCZNEJ: 

1. Prowadzenie całorocznej informacji turystycznej. 
Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna prowadzi Centrum Informacji Turystycznej w Płocku, 
które posiada najwyższą kategorię 4 gwiazdek w prowadzonym przez Polską Organizację 
Turystyczną systemie certyfikacji informacji turystycznych w Polsce. Płocka Informacja 
Turystyczna posiada certyfikat ważny do 30.04.2021 r.  
Pracownicy Informacji Turystycznej prowadzą kompleksową działalność z zakresu: 
 informacji o walorach kulturowych i naturalnych Płocka i regionu, 
 gromadzenia informacji o możliwościach wypoczynku i spędzania wolnego czasu w mieście 

oraz regionie płockim, 
 udzielania informacji o imprezach kulturalnych, sportowych i turystycznych odbywających się 

w Płocku, 
 prowadzenia kompleksowej informacji o bazie wypoczynkowo-hotelarskiej, bazie 

gastronomicznej, atrakcjach turystycznych, zabytkach, imprezach kulturalnych, sportowych i 
turystycznych w całej Polsce, 

 udzielania informacji turystom, udającym się na wypoczynek własnym środkiem transportu,  
 udostępniania na miejscu wydawnictwa turystyczne z własnych zbiorów, 
 prowadzenia poradnictwa turystycznego, 
 dysponowania nieodpłatnymi ulotkami dotyczącymi Płocka i okolic dot. bazy hotelowo-

wypoczynkowej i agroturystyki, bazy gastronomicznej, biur turystycznych, zabytków i atrakcji 
turystycznych szlaków turystycznych Płocka i okolic. 

Pracownicy Informacji Turystycznej w 2020 roku obsłużyli osobiście 4100 turystów oraz 
mailowo i telefonicznie 3071 informacji na temat atrakcji turystycznych Płocka i okolic. 

 
2. Prowadzenie portalu turystycznego www.turystykaplock.eu oraz fanpage na Facebooku 

oraz konto Instagramie.  
Internetowy serwis turystyczny Płockiej Lokalnej Organizacji Turystycznej został przygotowany 
z myślą o turystach, jak również o mieszkańcach Płocka. Jego podstawową funkcją jest przekaz 
informacji o atrakcjach turystycznych, wydarzeniach i bazie turystycznej na terenie miasta i okolic. 
Zawarto w nim także wiadomości dla branży turystycznej, a jeden z działów poświęcono 
strukturze i zadaniom realizowanym przez Płocką LOT. 
Płocka LOT prowadzi również swój własny fanpage na Facebooku, pod adresem Płocka Lokalna 
Organizacja Turystyczna oraz Co robić w Płocku? Odbiorcami tych kont społecznościowych jest 
blisko 12 tysięcy odbiorców. Instagram Płockiej LOT miesięcznie ma średnio 2500 odbiorców.  

 
3. PROMOCJA W INTERNECIE I TV 
W celu promocji atrakcji turystycznych Płocka i okolic Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna 
współpracowała przy realizacji następujących programów: 

 Pytanie na śniadanie w ramach kampanii „Odpocznij na Mazowszu” 
22 lipca w ramach kampanii „Odpocznij na Mazowszu” realizowanej przez Samorząd 
Województwa Mazowieckiego zaprezentowane zostały atrakcje turystyczne Płocka i okolic w 
programie TVP2 Pytanie na Śniadanie. Większość programu realizowana była w „Osadzie 
Młynarza” i Brudzeńskim Parku Krajobrazowym, okalającym miasto Płock. 

 „Zakochaj się w Polsce” 
13 września 2020r. w programie TVP1 o godzinie 8.30 zaprezentowany został kolejny program 
telewizyjny, podczas którego pokazane zostały atrakcje turystyczne Płocka i okolic pt.: „Zakochaj 
się w Polsce” 
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Program prowadzony przez Tomasza Bednarka zrealizowany został przy ogromnym wparciu 
Płockiej LOT, począwszy od opracowania scenariusza do realizacji poszczególnych punktów 
odcinka. W ramach współpracy w programie pokazany został urok turystyczny naszego miasta 
oraz okolic. W programie przedstawione zostały zbiory Muzeum Mazowieckiego w Płocku – 
ekspozycja znajdująca się w Spichlerzu, Bazylika Katedralna, Wzgórze Tumskie, nabrzeże 
wiślane. Przedstawiony został szlak filmowy oraz okolice Płocka – Skansen Osadnictwa 
Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim oraz Europejskie Centrum Artystyczne w Sanikach. 

 „Niejednym śladem” 
Kolejny program telewizyjny, który powstał przy udziale Płockiej LOT to „Niejednym śladem” – 
emisja odbyła się 1 września godz. 19.30 na TVP3 Warszawa. Prowadzący - Kuba Marcinowicz 
wyrusza na motorze do najpiękniejszych miejsc na Mazowszu, a po drodze dociera do mniej 
znanych i mniej obleganych zakątków województwa. W programie pokazany został również Płock. 
Prowadzącego oprowadza przewodnik turystyczny. W programie pokazana jest Bazylika 
Katedralna, Wzgórze Tumskie oraz Stare Miasto.  

 „Moda na Mazowsze - spotkania online”  
1 lipca 2020 r. odbyła się transmisja na temat atrakcji turystycznych miasta Płocka, projektów 
realizowanych przez Płocką LOT oraz zaproszenie wszystkich oglądających do naszego miasta. 
Organizatorem transmisji była Mazowieckie Regionalna Organizacja Turystyczna, a spotkanie 
poprowadziła Dorota Zbińkowska – Dyrektor Biura MROT. Ze strony Płockiej LOT wystąpili Iwona 
Krajewska – Prezes Zarządu Płockiej LOT oraz Michał Stańczak – Członek Zarządu Płockiej LOT 
i przewodnik turystyczny. Transmisja odbyła się na fanpage Moda na Mazowszu. Jest ona cały 
czas dostępna i obecnie ma ponad 5000 wyświetleń.  
 
4. PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ PŁOCKĄ LOT W 2020 ROKU: 

 AKCJA TURYSTYCZNO – EDUKACYJNA „ODKRYJ Z NAMI PŁOCK” 
W 2020 roku Płocka LOT realizowała ten projekt po raz dziesiąty. W ramach zadania wydany 
został Płocki Paszport Turystyczny (3 tys. szt.), który stanowił mini przewodnik po Płocku i 
pamiątkę z pobytu w najważniejszych atrakcjach turystycznych miasta. Osoby, które posiadały 
Płocki Paszport Turystyczny odpowiadały na zadane w paszporcie pytanie na temat danego 
obiektu.  
W okresie wakacyjnym mieszkańcy Płocka oraz turyści w reżimie sanitarnym związanym z 
pandemią COVID-19 mogli bezpłatnie odkryć najważniejsze punkty turystyczne miasta. 
Począwszy od 5 lipca do 22 sierpnia 2020 roku, w soboty i niedziele wakacji, uczestnicy wspólnie 
z Płocką Lokalną Organizacją Turystyczną udawali się na spacer tematyczny, poświęcony historii 
danego obiektu. 
W 2020 roku zorganizowanych zostało 8 spacerów turystycznych podczas których odkryta została 
historia miasta Płocka: 
Szlak Gotyku Ceglanego + Kościół pw. Św. Dominika - 05.07.2020 (niedziela) 
Stary Rynek + Sanktuarium - 12.07.2020 (niedziela) 
Dzielnica Żydowska - 19.07.2020 (niedziela) 
Średniowieczny Płock - 25.07.2020 (sobota) 
Filmowy Płock - 02.08.2020 (niedziela) 
Znane Płocczanki - 09.08.2020 (niedziela) 
Obrona Płocka 1920 - 16.08.2020 (niedziela)  
Katedra Kościoła Starokatolickiego Mariawitów - 22.08.2020 (sobota) 
We wrześniu 2020 r. w ramach akcji ogłoszony został konkurs plastyczny „Odkryj z nami Płock”, 
skierowany do dzieci z płockich przedszkoli i szkół podstawowych, w ramach którego powstało 
231 pięknych, barwnych prac plastycznych, ukazujących piękno miasta Płocka.  
Wystawa pokonkursowa, z uwagi na panującą pandemię COVI-19 odbyła się w Internecie - na 
portalu turystycznym www.turystykaplock.eu oraz portalu społecznościowym Facebook Płockiej 
LOT, gdzie zamieszone zostały wszystkie prace. Prace laureatów konkursu zamieszczone zostały 
na kalendarzu Płockiej LOT na 2021 r.  
 
Projekt otrzymał dofinansowanie z Gminy Miasta Płock w wysokości: 24 000,00 
Wkład własny finansowy Płockiej LOT wyniósł: 9 795.34 zł 
Wkład niefinansowy - osobowy (wolontariat) wyniósł: 1 428,00 zł 
 

 „Muzyczne czwartki na płockiej starówce”  
W 2020 roku, w okresie wakacyjnym Płocka LOT realizowała projekt, który miał na celu ożywienie 
płockiej starówki. W wybrane czwartki wakacji zaprosiliśmy mieszkańców Płocka, jak i turystów na 
koncerty muzyki klasycznej, w wykonaniu muzyków współpracujących z Płocką Orkiestrą 
Symfoniczną. 
Koncerty te cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, powodując że w wakacyjne czwartki płocka 
starówka tętniła życiem. 
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W programie zaproponowaliśmy: 
 9 lipca 2020 r. – Kwintet po wiedeńsku – między innymi największe przeboje Johana 

Straussa i Franciszka Schuberta; 
 16 lipca 2020 r. – Adela Konop Trio – autorskie piosenki utrzymane w klimacie pop – 

jazzowym; 
 23 lipca 2020 r. – Flamenco Trio – pokaz emocjonalnego tańca przy charakterystycznym 

brzmieniu gitary i śpiewu flamenco; 
 30 lipca 2020 r. – Kwartet Fagotowy „Dąbrowscy&Agnieszka”; 
 6 sierpnia 2020 r. – Film Music Quartet – muzyka filmowa i rozrywkowa; 
 13 sierpnia 2020 r. – Wielbłądy Trio – muzyka inspirowana głównie afrykańskim bluesem, 

czyli multikulturową mieszanką takich gatunków, jak afro blues i desert blues; 
 20 sierpnia 2020 r. – Tourklezz – tradycyjne melodie żydowskie i współczesne opracowaia 

muzyki klezmerskiej; 
 27 sierpnia 2020 r. – LETNIE BELCANTO – znane utwory operetkowe i rozrywkowe w 

wykonaniu tenora Mateusza Zajdla i muzyków Płockiej Orkiestry Symfonicznej; 
 3 września 2020 r. – Corona 19 – koncert w wykonaniu kwintetu smyczkowego POS. 

Szacujemy, że w projekcie wzięło 1350 osób.  
 
Projekt otrzymał dofinansowanie z Gminy Miasta Płock w wysokości: 38 500,00 
Wkład własny finansowy Płockiej LOT wyniósł: 9003.33 zł 
Wkład niefinansowy - osobowy (wolontariat) wyniósł: 1 020,00 zł 
 

 „PŁOCK NA ROWERY” 
Zadanie polegało na organizacji cyklu rajdów rowerowych  prowadzących z Płocka w okolice, 
z uwzględnieniem na trasie najważniejszych atrakcji turystycznych. Do udziału w rajdach zgłosiło 
się i wniosło opłatę – 180 osób, z czego 153 osoby uczestniczyły w rajdach.  
Rajd I - 18 lipca 2020 r. - „PRZEZ MAZOWIECKĄ SZWAJCARIĘ” 
zbiórka: ORLEN ARENA, Plac Celebry Papieskiej 1, liczba km do przejechania ok. 40; kierunek → 
w stronę Brudzenia Dużego. 
Rajd poprowadzony był w kierunku gminy Brudzeń Duży. Teren ten jest często nazywany 
"Mazowiecką Szwajcarią", na którym znajdują się jeziora, rzeki, doliny, parki, zabytkowe budowle 
i inne atrakcje. Gmina Brudzeń Duży położona jest w zachodniej części powiatu płockiego, 
kilkanaście kilometrów od Płocka. Gmina zlokalizowana jest wzdłuż meandrującej rzeki Skrwy, aż 
do jej ujścia do Wisły. Bogata historia zaowocowała wieloma znanymi postaciami i obiektami 
zabytkowymi. Znajdujące się tam tereny są przyjazne dla rowerzystów. Malownicze tereny 
sprzyjały aktywnemu wypoczynkowi. Uczestnicy przejeżdżali wśród przepięknych lasów, 
wąwozów, meandrującej rzeki i odkrywali bogatą historię rozmaitych obiektów historycznych 
znajdujących się na tym terenie. Podczas rajdu zaplanowano również krótką przerwę na posiłek 
turystyczny zapewniony w ramach projektu. 
Rajd II - 8 sierpnia 2020 r. - „NADWIŚLAŃSKIE KRAJOBRAZY” 
zbiórka: Stadion Piłkarski Borowiczki, ul. Borowicka 23, liczba km do przejechania ok. 40, kierunek 
→ w stronę Wyszogrodu 
Rajd ten poprowadzony był w kierunku Wyszogrodu do miejscowości Kępa Polska. Tereny te są 
bogate w historię, jak i przyrodę, gdzie znajduje się m.in. rezerwat przyrody Kępa Wykowska, 
chroniący przede wszystkim miejsca lęgowe ptaków wodnych. W Kępie Polskiej, uczestnicy 
zwiedzili późnobarokowy kościół p.w. św. Klemensa - jednego z najładniejszych przykładów 
wiejskiej architektury barokowej w regionie. Podobnie, jak przy poprzednim rajdzie, odbyła się 
również krótka przerwa na posiłek turystyczny zapewniony w ramach projektu. 
Rajd III - 5 września 2020 r. „PRAWIE JAK NA MAZURACH” 
zbiórka: Stoczniowiec, ul. Kolejowa 3, liczba km do przejechania ok. 40, kierunek → w stronę 
Nowego Duninowa. 
Rajd ten kierował w stronę gminy Nowy Duninów. W zdecydowanej większości trasa prowadziła 
leśnymi duktami lub drogami gruntowymi. W Nowym Duninowie, w samym centrum uczestnicy 
obejrzeli jeden z najciekawszych zespołów parkowo-pałacowych w regionie oraz stojący opodal 
pałacyk myśliwski, z charakterystycznymi dwoma wieżyczkami. Zobaczyli również stojący nad 
brzegiem stawu neogotycki zameczek, z malowniczą okrągłą basztą, czerwienią cegieł 
przywodzący na myśl krzyżackie warownie. Podobnie jak przy poprzednim rajdzie, odbyła się 
również krótka przerwa na posiłek turystyczny zapewniony w ramach projektu, który zaplanowany 
został na brzegu Wisły, przy miejscowym porcie. 
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Rajdy prowadzone były każdorazowo przez wykwalifikowanych pilotów tras, posiadających 
stosowne uprawnienia i doświadczenie w tym zakresie, którzy odpowiadali za bezpieczny przejazd 
rowerzystów. W każdym z tych wydarzeń udział wziął ratownik medyczny, który czuwał na 
bezpieczeństwem uczestników. Beneficjenci objęci zostali dodatkowym ubezpieczeniem NNW. 
Dla uatrakcyjnienia każdego z rajdów zatrudniony został przewodnik turystyczny, którego 
zadaniem było przekazanie uczestnikom wiedzy na temat historii i atrakcji turystycznych 
znajdujących się na trasach. 
Projekt otrzymał dofinansowanie z Gminy Miasta Płock w wysokości: 9 000,00 
Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania publicznego: 1 800,00 
Wkład własny finansowy Płockiej LOT wyniósł: 3 255.65 zł 
 

 PŁOCK 1920  
W związku z obchodami 100-lecia Obrony Płocka - Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna 
w dniu 19 sierpnia 2020 r. na Starym Rynku zorganizowała plenerowy pokaz filmu niemego, 
klasycznego dzieła polskiej kinematografii „CUD NAD WISŁĄ” w reż. Ryszarda Bolesławskiego 
(1921) w autorskiej oprawie muzycznej w wykonaniu zespołu The Washing Machine i gawędą 
historyczną prowadzoną przez przewodników turystycznych, którzy prowadząc dialog opowiedzieli 
o historii zwycięstwa Polski nad bolszewikami. 
Zaproponowany przez Płocką LOT sposób przedstawienia historii Polski i Płocka, w latach 1920 - 
1921 przyczynił się do podtrzymania oraz krzewienia wartości i tradycji narodowych, 
pielęgnowania polskości, a także rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej związanej 
z wydarzeniami 1920 roku.  
Na pamiątkę wszyscy otrzymali znaczek okolicznościowy zawierający logo upamiętniające setną 
rocznicę obrony Płocka przed bolszewikami. 
Przybliżając te wydarzenia staraliśmy rozwinąć wśród jego uczestników świadomość narodową 
i obywatelską, dumę z bycia mieszkańcami Płocka i Mazowsza. 
 
W projekcie udział wzięło przeszło 200 osób. 
 
Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego 
w wysokości :15.000,00 zł 
Wkład własny finansowy Płockiej LOT wyniósł: 1 800,00 zł 
 
5. AKCJE TURYSTYCZNO – PROMOCYJNE I INNE DZIAŁANIA REALIZOWANE PRZEZ 

PŁOCKĄ LOT W 2020 ROKU: 
 

1. Akcje turystyczno – promocyjne: 
 

 16 lipca Płocka LOT dla Stowarzyszenia Uniwersytetu III Wieku im. Janiny Czaplickiej – 
zorganizowała wycieczkę po Płocku, podczas której uczestnicy odwiedzili Katedrę Kościoła 
Starokatolickiego Mariawitów oraz płocką Małachowiankę. 

 
 22 sierpnia Płocka LOT była partnerem organizowanego przez Klub Wesołego Biegacza 

marszu nornic walking „Śladami Tadzia Jeziorowskiego” – z Cieszewa do Płocka. 
 

 5 września wspólnie z Kinem za Rogiem Płocka LOT zorganizowała „Spacer po Filmowym 
Płocku”  dla Klubu Miłośników Stawki większej niż życie. 
 

 26 września 2020 r. Płocka LOT brała udział w rozpoczęciu nowego roku harcerskiego 
podczas Harcerskiego Radu Wisła - Start Hufca ZHP PŁOCK. Nasza organizacja 
odpowiadała za organizację usługi przewodnickiej na jednym z punktów w ratuszu, 
 

 27 września 2020 r. zorganizowany został Piknik dla Zosi przez Kościół Starokatolicki 
Mariawitów w RP, podczas którego PLOT oddelegował przewodników, którzy w ten dzień 
oprowadzali wszystkich chętnych po tym obiekcie non profit. 
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2. Współpraca z przewodnikami turystycznymi działającym przy PLOT 
Z uwagi na panujący stan epidemiologiczny związany w COVID-19 organizacja bezpośrednich 
spotkań doszkalających była ograniczona. Pracownicy biura Płockiej LOT w 2020 r. pozostawali w 
stałym kontakcie telefonicznym i mailowm z przewodnikami turystycznymi, przekazując informacje 
nt. wydarzeń odbywających się w Płocku w różnych instytucjach kultury, które mogły posłużyć do 
poszerzenia wiedzy o naszym mieście.  
 
3. „Regranting środków Levi Strauss Foundation na terenie Subregionu Płockiego” 

 
Projekt realizowany był w partnerstwie z Fundacją Fundusz Grantowy dla Płocka. Celem projektu 
było przekazanie środków finansowych radom rodziców i szkołom w formie regrantingu. W ramach 
tego działania ogłoszony został konkurs grantowy dla rad rodziców, którego celem było wsparcie 
rad rodziców w procesie rozwoju środowiska szkolnego działającego na rzecz stałego budowania i 
doskonalenia warunków kształcenia i wychowania. Konkurs składał się z dwóch komponentów:  
1) pn. „Regranting środków Levi Strauss Foundation na terenie Miasta Płocka”, realizowany przez 
Fundację;  
2) pn. „Regranting środków Levi Strauss Foundation na terenie powiatów płockiego, 
gostynińskiego i sierpeckiego”, realizowany przez PLOT. 
 
Lista Rad Rodziców, które otrzymały grant w konkursie pn. Regranting środków Levi Strauss 
Foundation dla Rad Rodziców z Subregionu Płockiego,  komponent „Regranting środków Levi 
Strauss Foundation dla Rad Rodziców na terenie powiatów płockiego, gostynińskiego 
i sierpeckiego” z przeznaczeniem na:  
 
1. Rada Rodziców przy SP im. Czesława Hińca w Rogozinie – 18.786,00 PLN 
Zakup monitorów multimedialnych, pełniących funkcję tablic, do szkolnych klasopracowni na 
potrzeby uczniów Szkoły Podstawowej im. Czesława Hińca w Rogozinie. 
 
2. Rada Rodziców przy Zespole Szkół im. J Śniadeckiego w Wyszogrodzie – 1.878,70 PLN 
Wyjazdy młodzieży do Szkół Wyższych w Polsce, do Centrum Nauki, na sfinansowanie nagród i 
atrakcji w konkursie matematycznym oraz na warsztaty z doradztwa zawodowego. 
 
3. Rada Rodziców przy SP im. kpr. F.I. Grabowskiego w Bodzanowie – 7.514,80 PLN 
Zakup pomocy do prowadzenia dodatkowych zajęć z programowania. W ramach realizacji 
zostaną zakupione pomoce: roboty, tablety, gry do nauki programowania. 
 
4. Rada Rodziców przy SP im. Księdza J. Twardowskiego w Smardzewie – 7.514,80 PLN 
Zakup dodatkowego sprzętu sportowego, który ma zachęcić uczniów do aktywnego spędzania 
czasu z rodziną, co pozytywnie wpłynie na wzmacnianie więzi emocjonalnej. Zakup Jimu Robota 
do przeprowadzenia zajęć z programowania. 
 
5. Rada Rodziców przy SP im. Janiny Jóźwiak w Cieślach – 7.514,80 PLN 
Zakup i montaż monitora interaktywnego w jednej z klas, która nie posiada takiego monitora. 
Montaż monitora pozwoli nauczycielom swobodnie korzystać z pomocy interaktywnych, a uczniom 
lepiej przyswajać nowe wiadomości. 
 
6. Rada Rodziców przy SP im. W. Broniewskiego w Bielsku – 7.514,80 PLN 
Zakup elementów nagłośnienia i urządzeń multimedialnych niezbędnych do organizowania zajęć i 
warsztatów teatralno – filmowych tj. kamera cyfrowa/ aparat wraz z kartą pamięci i statywem, 
mikrofon, kolumna i głośniki przenośne. 
 
7. Rada Rodziców przy SP w Zawidzu Kościelnym – 11.272,20 PLN 
Powiększenie bazy pomocy dydaktycznych szkoły, mającej na celu unowocześnienie pracy 
dydaktyczno – wychowawczej i terapeutycznej z dziećmi, które pragną rozwijać swoje 
zainteresowania na zajęciach dodatkowych z kodowania i programowania oraz stworzenie 
pracowni sensorycznej dla dzieci. Środki z grantu zostaną wykorzystane na zakup pomocy 
dydaktycznych: zakup modułów komputerowych OPS z systemem Windows oraz zakup pomocy 
do stworzenia pracowni terapii sensorycznej. 
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8. Rada Rodziców przy SP im. Obrońców Dobrzykowa z 1939 r. w Dobrzykowie – 3.757,40 PLN 
Zakup sprzętu tzn. 8 tabletów multimedialnych dla uczniów i tabletu graficznego, które przekazane 
zostaną szkole podstawowej. Sprzęt ten wykorzystany na zajęciach dodatkowych, pozalekcyjnych 
tj. np. kołach zainteresowań na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów. 
 
9. Rada Rodziców przy SP im. Polskich Noblistów w Goleszynie – 7.514,80 PLN 
Zakup sygnalizatora świetlnego do doposażenia Miasteczka ruchu drogowego. Zakup dwóch 
laptopów: do pracy z tablicą interaktywną dla uczniów klas IV – VIII i do pracy dla uczniów ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi posiadającymi orzeczenia o niepełnosprawności i opinie 
poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

 
10. Rada Rodziców przy SP im. Gustawa Zielińskiego w Sikorzu – 7.514,80 PLN 
Zakup kurtek reprezentacyjnych dla 33 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Dżungla” 
działającej przy Szkole Podstawowej w Sikorzu. Drużyna harcerska od dziesięciu lat realizuje 
zadania skierowane bezpośrednio do samych harcerzy, a także mieszkańców Sikorza. 
 
Wszystkie rady rodziców rozliczyły się z przekazanych środków i złożyły sprawozdania 
końcowe z realizowanych grantów. Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna, jako Partner 
Projektu złożył sprawozdanie dla Grupy Sterującej – Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka” 
z realizacji przedsięwzięcia partnerskiego.  

\1.2. Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego 
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji) 

 najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)                    
 

 gmina                                            województwo                    
 

 kilka gmin                                      kilka województw 
                                              

 powiat                                           cały kraj  
 
 kilka powiatów                              poza granicami kraju                          

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 Brak danych 

 
Osoby  
prawne Brak danych 

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

nie dotyczy 

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego  
 nie

 

  

 

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu 
działalności nieodpłatnej organizacji w okresie 
sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer/y 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.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja 
prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, 
należy podać informację na temat trzech głównych 
rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), 
zaczynając od głównego przedmiotu działalności 

Sfera działalności pożytku 
publicznego  

Przedmiot działalności  Numer Kodu (PKD) 

turystyka i krajoznawstwo; działalność w zakresie 
informacji turystycznej 79.90.B 

podtrzymywanie i 
upowszechnianie tradycji 

narodowej, pielęgnowania 
polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej; 

pozostałe pozaszkolne 
formy edukacji, gdzie 

indziej 
niesklasyfikowanej 

85.59.B 

 tak
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działalność wspomagająca 
rozwój wspólnot i 

społeczności lokalnych 

pozostała działalność 
rozrywkowa i 
rekreacyjna 

93.29.Z 

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego  

 

  

 

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu 
działalności odpłatnej organizacji w okresie 
sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer/y 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,  a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja 
prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy 
podać informację na temat trzech głównych rodzajów 
działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od 
głównego przedmiotu działalności 

Sfera działalności pożytku 
publicznego  

Przedmiot działalności  
.Numer Kodu 

(PKD) 

turystyka i krajoznawstwo 
pozostała działalność 

rozrywkowa i 
rekreacyjna 

93.29.Z 

--- --- --- 

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym  

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą  

 

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, należy podać informację na temat trzech 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 
kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności 

Numer kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności 

--- --- 

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym  

 1. Informacja o przychodach organizacji 

 
1.1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 
 

508.230,98 

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 505.534,10 

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 1.800,00 

c) Przychody z działalności gospodarczej 0,00 

d) Przychody finansowe 205,38 

e) Pozostałe przychody 691,50 

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji 

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 691,50 

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 86.500,00 
 0,00 
 
w 
tym: 

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych 
b) ze środków budżetu państwa 0,00 
c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego 86.500,00 

 tak 

 nie

 nie

 tak
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d) ze środków państwowych funduszy celowych 
0,00 

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem:  338.250,00 

w 
tym: 

a) ze składek członkowskich 
338.250,00 

b) z darowizn od osób fizycznych 0,00 

c) z darowizn od osób prawnych 0,00 

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest) 0,00 

e) ze spadków, zapisów 0,00 

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych) 0,00 

2.4. Z innych źródeł 82.584,10 

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień roku 
sprawozdawczego 

0,00 

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

691,50 

3.3. 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 

1 Akcja turystyczno – edukacyjna „Odkryj z nami Płock” 691,50 

3.4. 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 wydaną kwotą 

1 ----  

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym Koszty ogółem: 

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych 

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 421.849,22 691,50 

 

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 187.582,72 691,50 

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego 1.800,00 0,00 

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej  0,00  

d) koszty finansowe 0,00  

e) koszty administracyjne  221.488,50  

f) pozostałe koszty ogółem 10.978,00 0,00 

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od 
osób fizycznych  

0,00 
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku publicznego 
w okresie sprawozdawczym 

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 317.951,38 

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 

 w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 

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 opłaty skarbowej

                                       
z opłat sądowych

                                      
z innych zwolnień

 
-> jakich? ________________________            
 

 nie korzystała 

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  

użyczenie  
dzierżawa

 

 
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) 

 3 

 najem

nie  korzystała  

tak 

nie 

z podatku od towarów i usług 

z podatku od czynności cywilnoprawnych 
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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 1 miejsca po przecinku) 

3 

1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 46 

2. Członkowie  

2.1. Organizacja posiada członków  

 

2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego 
29 osób fizycznych  

18 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 fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia 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) 

 

 
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 dni 
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym i czasu pracy) 

0 

w 
tym: 

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie umowy 
cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 

0 

b) inne osoby 0 

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 miesięcy 
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym) 

4 

w 
tym: 
 

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie umowy 
cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 

0 

b) inne osoby 4 

3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 miesięcy 
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym) 

0 

w 
tym: 
 

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie umowy 
cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 

b) inne osoby 0 

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym 

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 166.365,95 

w 
tym: 

a) z tytułu umów o pracę 139.506,95 

 
– wynagrodzenie zasadnicze 136.578,93 

– nagrody 0,00 

nie  

tak

nie  

tak
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– premie 2.834,82 

– inne świadczenia  93,20 

 b) z tytułu umów cywilnoprawnych 26.859,00 

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom świadczącym usługi na 
podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością pożytku publicznego 

42.223,50 

w 
tym: 

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 42.223,50 

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom świadczącym usługi na 
podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą organizacji 

0,00 

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu zarządzającego 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne 
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) 

0,00 

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu kontroli lub 
nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne 
(patrz komentarz do punktu 4) 

0,00 

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, niż organu 
zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, 
premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne 
(patrz komentarz do punktu 4) 

0,00 

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom organizacji, 
wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na 
podstawie umowy cywilnoprawnej 
(patrz komentarz do punktu 4) 

13.863,83 

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu zarządzającego, 
wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne 

0,00 

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu kontroli lub 
nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne 

0,00 

10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, niż organu 
zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, 
premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne 

0,00 

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

8.217,41 

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń 
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami 
dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, 
wówczas należy wpisać te uwagi w przygotowane pole) 

    

VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym 

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych 
tak  

 

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych  0,00 zł 

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych nie dotyczy  

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

nie  
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1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego 

tak  

 
2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację 
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji) 

Lp. Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota dotacji 

1 --- --- --- 0,00      zł 

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

tak  

 
4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację 
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji) 

Lp. Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota dotacji 

1 --- --- --- 0,00     zł 

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień publicznych  
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. 
Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej 
w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)  

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne 

 

 tak
 

 
2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację 
 
Lp. Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota 

1 ---- --- 0,00     zł 

X. Informacje uzupełniające 

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki 
 

Lp. Nazwa spółki Siedziba spółki 
% udziałów lub 

akcji w 
kapitale 

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów  

1 --- --- - % - % 

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem 

1 Fundacja na rzecz Rozwoju Turystyki Ziemi Płockiej 

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

Lp. Organ kontrolujący Liczba kontroli 

1 --- --- 

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych 
organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852) 

tak
 

 

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

nie  

nie  

 nie 

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

organizacji 
 
 

Iwona Krajewska 
Prezes Zarządu  

Płockiej Lokalnej Organizacji Turystycznej 
 

Joanna Banasiak 
Skarbnik Płockiej Lokalnej Organizacji 

Turystycznej 
(imię i nazwisko) 

Data wypełnienia sprawozdania 

 (dd.mm.rrrr) 


