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Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

za rok 2014

• 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 2015-07-22

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     
ZACHODNIOPOMORSKIE

Gmina ŁOBEZ

Powiat ŁOBESKI

Ulica WARYŃSKIEGO Nr domu 10 Nr lokalu 1

Miejscowość ŁOBEZ Kod pocztowy 73-150 Poczta ŁOBEZ Nr telefonu 501790082

Nr faksu E-mail rega.salmon@onet.eu Strona www www.tmrr.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2009-08-31

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 32020434400000 6. Numer KRS 0000255615

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

Andrzej Laszuk Przewodniczący TAK

Zbigniew Zieliński Wiceprzewodniczący TAK

Robert Horak Skarbnik TAK

Krzysztof Weinar Sekretarz NIE

Paweł Kowalski 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

Arkadiusz Pasternak Przewodniczący NIE

Krzysztof Benedyczak członek NIE

Michał Dudziak członek NIE

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW RZEKI REGI

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

Druk: MPiPS 1



1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Towarzystwo prowadziło w 2014 roku działalność zgodną ze swoim statutem w następujących 
obszarach:

1. Działania związane z ochroną dorzecza przed degradacją związaną z robotami melioracyjnymi.
Czynny udział członków towarzystwa w konsultacji planów robót melioracyjnych  ZZMiUW na terenie 
dorzecza rzeki Regi na mocy porozumienia pomiędzy pomorskimi towarzystwami  a dyrektorem 
Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie. Udział także w projekcie 
Life + „ Budowa Niebieskiego Korytarza rzeki Regi  oraz Jej Dorzecza”.

2. Walka z kłusownictwem zarówno w obszarze dorzecza dolnej Regi jak i górnym jej biegu.
Cały rok 2014 członkowie towarzystwa zrzeszeni w ramach Społecznej Straży Rybackiej w powiecie 
łobeskim i powiecie gryfickim prowadzili stałe kontrole rzeki Regi. Szczególnie w okresie  jesienno –
zimowym, podczas ciągu tarłowego troci oraz łososi a także w okresie odbywania tarła przez pstrągi 
potokowe. W wyniku naszych akcji zostały ujawnione liczne przypadki wykroczeń oraz przestępstw 
kłusowniczych. Schwytani na gorącym uczynku kłusownicy zostali przekazani policji. Na potrzeby 
realizacji zadania zakupiono samochód terenowy oraz 10 kolejnych fotopułapek. 

3. Popularyzacja sportu wędkarskiego poprzez organizację zawodów wędkarskich z cyklu Turniej 
Czterech Rzek o Puchar Żubra.
Jak co roku nasze Towarzystwo Miłośników Rzeki Regi w ramach Turnieju Czterech Rzek zorganizowało 
już VIII Ogólnopolskie Zawody Wędkarskie Reska Troć 2014. Zawody te wchodzą w skład cyklu 
zawodów wędkarskich w połowie ryb szlachetnych. To świetna okazja do popularyzacji wędkarstwa 
oraz piękna samej rzeki Regi i jej dorzecza.  Dnia 15 lutego 2014 na czarnej drodze w Trzebiatowie 
spotkało się 200 łowców troci i łososia aby powalczyć o Puchar  Marszałka Województwa 
Zachodniopomorskiego – Olgierda Geblewicza.  Podczas zawodów zorganizowaliśmy konferencję 
poświęconą Redze. Podczas konferencji wystąpił Adam Tański ze szczecińskiego oddziału Polskiego 
Związku Wędkarskiego, który opowiedział o Redze, jej ichtiofaunie oraz o działaniach PZW. Magdalena 
Witkowska z Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie opowiedziała 
o budowie „Niebieskiego Korytarza Ekologicznego Rzeki Regi” finansowanego z Programu UE „Life+”.  
Andrzej Laszuk przedstawił działalność organizatora zawodów – Towarzystwa Miłośników Rzeki Regi, 
poruszając przy okazji problem kłusownictwa. Najwięcej emocji wzbudziło wystąpienie Adama 
Tańskiego, prowokując do dyskusji na temat nurtujących wędkarzy problemów. Do dyskusji włączył się 
aktywnie Marek Szymański, reprezentujący „Wędkarski Świat” – patrona medialnego zawodów. 
Gościnnie w konferencji uczestniczył Zastępca Burmistrza Trzebiatowa Stefan Warcholak. Na 
zakończenie konferencji Adam Tański wręczył na ręce przewodniczącego Towarzystwa Miłośników 
Rzeki Regi podziękowanie za wkład Towarzystwa w ochronę rzeki Regi oraz promocję wędkarstwa. 
Ogólnopolskie Zawody Wędkarskie „Reska Troć 2014” współfinansowane były ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 za pośrednictwem 
Lokalnej Grupy Działania GRYFLANDIA. Nagrodami uhonorowaliśmy wszystkich młodych wędkarzy, o 
których w obecnych czasach trzeba zabiegać. Puchary otrzymali łowcy ryb oraz najmłodszy i najstarszy 
zawodnik imprezy. Wręczyliśmy także puchar i nagrodę za największą rybę oraz nagrodę dla uczestnika 
z najdalszego zakątka Polski, którym był zawodnik z Lublina.  

4. Akcje zarybieniowe gatunkami ryb szlachetnych dorzecza rzeki Regi.
Członkowie Towarzystwa Miłośników Rzeki  pomagali w zarybieniu naszej statutowej rzeki Regi 
Okręgowi Polskiego Związku w Szczecinie przy zarybieniu rybami łososiowatymi oraz zbiorników 
zaporowych na rzece Redze. Ze środków własnych  zakupiono w roku 2014 narybek lipienia. 

5. Współpraca z młodzieżą:
a. W roku 2014 w szkołach na terenie powiatów łobeskiego, świdwińskiego i gryfińskiego 
przeprowadzono prelekcje dotyczące rzeki Regi, jej zagrożeń oraz zamieszkujących rzekę gatunków ryb 
w ramach projektu „Budowa Niebieskiego Korytarza rzeki Regi i jej dopływów” finansowanego z Life+.    

b. W maju 2014 r. w Dźwirzynie odbyły się już kolejne tj. XI Mistrzostwa woj Zachodniopomorskiego 
Warsztatów Terapii Zajęciowych w Wędkarstwie Spławikowym. Organizatorem było kołobrzeskie koło 
Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Radość dzieci jest 
najpiękniejszym widokiem, a radość jaką okazują dzieci niepełnosprawne jest radością chyba 
najszczerszą, dlatego nasze Towarzystwo wspiera tą imprezę od samego początku.
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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)

500

7

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)

ryby dorzecza Regi

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

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

Druk: MPiPS 3



 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona 
dziedzictwa przyrodniczego

Towarzystwo prowadziło w 
2014 roku działalność 
zgodną ze swoim statutem 
w następujących obszarach: 

1. Walka z kłusownictwem 
zarówno w obszarze 
dorzecza dolnej Regi jak i 
górnym jej biegu. Cały rok 
2014 członkowie 
towarzystwa zrzeszeni w 
ramach Społecznej Straży 
Rybackiej w powiecie 
łobeskim i powiecie 
gryfickim prowadzili stałe 
kontrole rzeki Regi. 
Szczególnie w okresie 
jesienno –zimowym, 
podczas ciągu tarłowego 
troci oraz łososi a także w 
okresie odbywania tarła 
przez pstrągi potokowe. W 
wyniku naszych akcji 
zostały ujawnione liczne 
przypadki wykroczeń oraz 
przestępstw kłusowniczych. 
Schwytani na gorącym 
uczynku kłusownicy zostali 
przekazani policji. Na 
potrzeby realizacji zadania 
zakupiono samochód 
terenowy oraz 10 kolejnych 
fotopułapek. 
2. Akcje zarybieniowe 
gatunkami ryb szlachetnych 
dorzecza rzeki Regi. 
Członkowie Towarzystwa 
Miłośników Rzeki pomagali 
w zarybieniu naszej 
statutowej rzeki Regi 
Okręgowi Polskiego 
Związku w Szczecinie przy 
zarybieniu rybami 
łososiowatymi oraz 
zbiorników zaporowych na 
rzece Redze. Ze środków 
TMRR zakupiono w roku 
2014 narybek lipienia.

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności
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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) 70,962.92 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 2,068.80 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) 68,894.12 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 11,590.10 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 2,068.80 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 2,068.80 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)

79,074.39 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie 
sprawozdawczym, a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. 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

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 38,339.82 zł

79,074.39 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 79,074.39 zł

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

-8,111.47 zł

Druk: MPiPS 5
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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 Towarzystwo prowadziło w 2014 roku działalność zgodną ze swoim statutem w następujących 
obszarach:

1. Walka z kłusownictwem zarówno w obszarze dorzecza dolnej Regi jak i górnym jej biegu.
Cały rok 2014 członkowie towarzystwa zrzeszeni w ramach Społecznej Straży Rybackiej w 
powiecie łobeskim i powiecie gryfickim prowadzili stałe kontrole rzeki Regi. Szczególnie w okresie  
jesienno –zimowym, podczas ciągu tarłowego troci oraz łososi a także w okresie odbywania tarła 
przez pstrągi potokowe. W wyniku naszych akcji zostały ujawnione liczne przypadki wykroczeń 
oraz przestępstw kłusowniczych. Schwytani na gorącym uczynku kłusownicy zostali przekazani 
policji. Na potrzeby realizacji zadania zakupiono samochód terenowy oraz 10 kolejnych 
fotopułapek. 

2. Akcje zarybieniowe gatunkami ryb szlachetnych dorzecza rzeki Regi.
Członkowie Towarzystwa Miłośników Rzeki  pomagali w zarybieniu naszej statutowej rzeki Regi 
Okręgowi Polskiego Związku w Szczecinie przy zarybieniu rybami łososiowatymi oraz zbiorników 
zaporowych na rzece Redze. Ze środków TMRR  zakupiono w roku 2014 narybek lipienia.

2,068.80 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

250.00 zł

0.00 zł
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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)

0.0 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0.00 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

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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Zachęcamy do współpracy.

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

organizacji

Andrzej Laszuk Przewodniczący, 
Robert Horak Skarbnik, 

22.07.2015 Data wypełnienia sprawozdania

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