Załącznik
do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia……..……(Nr………poz……….)

WZÓR

Sygnatura sprawozdania (wypełnia MPiPS)

Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego
za rok 2011

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

Miejsce na notatki MPiPS

Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

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

STOWARZYSZENIE INICJATYW NIEMOŻLIWYCH „MOTYKA”
Kraj POLSKA

Województwo KUJAWSKO-POMORSKIE

Powiat TORUŃSKI

Gmina TORUŃ

Ulica PLAC ŚW. KATARZYNY

Nr domu -

Nr lokalu 9

Miejscowość TORUŃ

Kod pocztowy 87-100

Poczta TORUŃ

Nr telefonu (56) 6555022

Nr faxu (56) 655022

E-mail motyka.torun@wp.pl

Strona WWW WWW.motyka.org.pl

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

871185663

18.01.2002

6. Numer KRS

1

0000083004

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

Agata Grzecznowska - wiceprezes
Marta Sikorska - skarbnik

Joanna Omalecka
8. Skład organu kontroli lub nadzoru
organizacji

Agnieszka Sypek

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

Alicja Chajewska

Cele statutowe Stowarzyszenia są następujące:
Praca
dydaktyczna
z
młodzieżą,
ze
szczególnym
uwzględnieniem
młodzieży
ze
środowisk
wiejskich,
małomiasteczkowych, społecznie zagrożonych, jak również
młodzieży niepełnosprawnej.
2) Praca z dziećmi oparta o koncepcje pedagogiki zabawy
głównie w środowiskach: wiejskim, małomiasteczkowym i w
grupach integracyjnych.
3) Poszukiwanie źródeł kultury ludowej na terenie Pomorza,
popularyzowanie jej i kultywowanie w środowisku młodzieży.
4) Inspirowanie oraz tworzenie warunków do:
- świadomego rozwoju intelektualnego,
- aktywnego i twórczego życia w społeczności lokalnej,
- budowanie nowoczesnego społeczeństwa w myśl
zasad demokracji i tolerancji.
5) Propagowanie oraz realizację idei wychowania poprzez sztukę;
wspieranie niekonwencjonalnych działań artystycznych,
promocję młodych talentów.
6) Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu
zmianę postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych,
walkę ze stereotypami i uprzedzeniami, pomoc w osiąganiu
samodzielności i niezależności życiowej przez tę grupę
społeczeństwa.
7) Propagowanie
świadomości
ekologicznej
oraz
idei
zrównoważonego rozwoju.
8) Praca na rzecz osób bezpośrednio i pośrednio zagrożonych
społecznym wykluczeniem ze względu na pochodzenie,
wyznanie, sytuacje prawno- ekonomiczną, sytuację życiową,
ze szczególnym uwzględnieniem osób uzależnionych,
długotrwale bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem,
bezdomnych, uchodźców, członków mniejszości narodowych,
etnicznych, kulturowych, wyznaniowych i innych.
9) Promocja idei wolontariatu i praca na rzecz jego rozwoju.
10) Działania na rzecz popularyzacji i rozwoju opieki i rodzicielstwa
zastępczego, w tym usamodzielniania wychowanków.
1)

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

2

Stowarzyszenie realizuje swe cele poprzez:
1) Organizowanie konferencji, seminariów, spotkań warsztatowych
i szkoleniowych o charakterze lokalnym, krajowym i
międzynarodowym.
2) Współpracę z instytucjami administracji państwowej i
samorządowej, placówkami naukowymi
i badawczymi,
instytucjami kulturalnymi, organizacjami społecznymi i
młodzieżowymi w Polsce i za granicą w realizacji celów
statutowych.
3) Prezentację efektów pracy artystycznej prowadzonej w ramach
Stowarzyszenia w formie wystaw, aukcji, przeglądów, festiwali,
publikacji.
Prowadzenie działalności popularyzatorskiej i wydawniczej
propagującej twórczość debiutancką oraz dokumentującej
doświadczenia i metody pracy stosowane w dz W maju 2011
współorganizowaliśmy lokalne święto dzielnicy Bydgoskie
Przedmieście, którego celem była integracja mieszkańców dzielnicy
i promocja idei wolontariatu. Ze środków 1% opłaciliśmy w Miejskim
Zarządzie Dróg wynajęcie fragmentu ulicy Bydgoskiej, na rzecz
zbudowania sceny, na której odbył się spektakl teatralny „Czyściciel
dywanów”. Łączna kwota wydatków to 59,40 zł.
Od czerwca do grudnia 2011 wspieraliśmy chłopięcą drużynę
piłkarską – Niedźwiadki, której skład tworzą wychowankowie kilku
toruńskich domów dziecka. Dzięki naszemu dofinansowaniu
10. Sposób realizacji celów statutowych
drużyna mogła wspólnie trenować i organizować rozgrywki z innymi
organizacji
rówieśniczymi klubami. Od czerwca do grudnia 2011 suma
(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych dofinansowania na transport wyniosła 851,97 zł.
organizacji na podstawie statutu organizacji)

Wraz ze Stowarzyszeniem Wędka współorganizowaliśmy biwak dla
dzieci z ubogich toruńskich rodzin. Uczestnikami byli zarówno
dzieci, jak i ich rodzice; łącznie 23 osoby. Biwak odbywał się w
dniach 22-24 lipca, w Elgiszewie, w gminie Ciechocin. Dzięki
środkom z 1% kupiliśmy produkty spożywcze i ubezpieczyliśmy
grupę w PZU, za łącznie 307,21 zł.
Święto Ziemniaka, to nasza coroczna uroczystość, kiedy
prowadzimy prace porządkowe na rzecz wybranej gminy,
promujemy ideę wolontariatu oraz organizujemy mini-festyn dla
mieszkańców małych miejscowości. Tym razem świętowaliśmy w
gminie Ciechocin. Grupy wolontariuszy odświeżyły i kolorowo
ozdobiły cztery przystanki autobusowe. Zorganizowaliśmy dla
mieszkańców liczne warsztaty plastyczne i rękodzielnicze, a także
muzyczne. Koło Gospodyń Wiejskich zaprezentowało lokalne
pyszności z ziemniaków, a zakończeniem festiwalu były śpiewy przy
ognisku. Łączny koszt wydatków ze środków 1% to 296 zł.
4) iałalności Stowarzyszenia.
5) Prowadzenie działalności informacyjnej na temat możliwości
kształcenia, uczestnictwa
w szkoleniach, pobytów
wolontariackich Polaków za granicą i obcokrajowców w Polsce.
6) Gromadzenie i udostępnianie literatury polskiej i zagranicznej
ze szczególnym uwzględnieniem metodyki pracy z grupami
dziecięcymi i młodzieżowymi jedno- i wielonarodowymi.
Zorganizowanie i prowadzenie biura.
11. Najważniejsze sfery działalności pożytku publicznego
1.
(Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod względem 2.
wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności pożytku
3.
publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z
2010 r. Nr 234, poz. 1536), zaczynając od najważniejszej)

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
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1.Opis działalności pożytku publicznego
W maju 2011 organizowaliśmy Europejski Tydzień Młodzieży, związany z promocją roku
wolontariatu. Wydarzenie było finansowane ze środków programu Młodzież w Działaniu, akcja
5.1., przy współfinansowaniu Urzędu Miasta Torunia. W ciągu całego tygodnia odbywało się
sporo warsztatów artystycznych tj. taniec, improwizacje w kontakcie, teatralne, graffiti,
żonglerka, video oraz rękodzielnicze, do których zaprosiliśmy toruńską młodzież oraz
wolontariuszy na co dzień pracujących w różnych organizacjach. Była to dla nich możliwość
zdobycia nowych umiejętności, zapoznania się z nowymi technikami artystycznymi oraz
pobudzenia do aktywnego spędzania wolnego czasu. Młodzi ludzie mieli okazję do zapoznania
się z obcokrajowcami mieszkającymi i działającymi w Toruniu podczas etnicznego gotowania,
targów aktywności lokalnej oraz spotkań z podróżnikami; mogli wymieniać swoje
doświadczenia, przełamać bariery językowe i stereotypowe.
Podsumowaniem całego toruńskiego Europejskiego Tygodnia Młodzieży była duża impreza
plenerowa na Bydgoskim Przedmieściu „Bydgoskie to… Święto Bydgoskiego Przedmieścia”.
Było to już drugie tego typu wydarzenie w tej dzielnicy, które w tym roku urozmaiciliśmy o
prezentację i promocję rezultatów naszych warsztatów odbywających się podczas całego
tygodnia.
Nasze wydarzenia artystyczne oraz impreza plenerowa „Bydgoskie to…” miała na celu
zaktywizowanie młodych ludzi oraz ich środowiska lokalnego do działania, jak również
integrację całej społeczności z tej dzielnicy. Dzięki współpracy z mieszkańcami Bydgoskiego
Przedmieścia, toruńskimi instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi udało się nam
stworzyć wspaniałą imprezę i promować wolontariat, solidarność oraz przede wszystkim
aktywność społeczną.

1. Opis głównych
działań podjętych
przez organizację

W ramach tego święta ze środków 1% opłaciliśmy w Miejskim Zarządzie Dróg wynajęcie
fragmentu ulicy Bydgoskiej, na rzecz zbudowania sceny, na której odbył się spektakl teatralny
„Czyściciel dywanów”. Łączna kwota wydatków to 59,40 zł.
Od czerwca do grudnia 2011 wspieraliśmy chłopięcą drużynę piłkarską – Niedźwiadki, której
skład tworzą wychowankowie kilku toruńskich domów dziecka. Dzięki naszemu dofinansowaniu
drużyna mogła wspólnie trenować i organizować rozgrywki z innymi rówieśniczymi klubami. Od
czerwca do grudnia 2011 suma dofinansowania na transport wyniosła 851,97 zł.
W czerwcu rozpoczęliśmy cykl czterech spotkań z dziećmi i młodzieżą, pochodzącą z trudnych
środowisk. Od czerwca do sierpnia przeprowadziliśmy spotkania integracyjne oparte na
założeniach pedagogiki zabawy, miały one miejsce w Toruniu, w Ośrodku OpiekuńczoWychowawczym przy ulicy św. Faustyny, w Domu Dziecka przy ulicy Źytniej, na blokowisku
przy ulicy Rolniczej oraz w ramach święta Ulicy Podmurnej, na toruńskiej starówce.
Wraz ze Stowarzyszeniem Wędka współorganizowaliśmy biwak dla dzieci z ubogich toruńskich
rodzin. Uczestnikami byli zarówno dzieci, jak i ich rodzice; łącznie 23 osoby. Biwak odbywał się
w dniach 22-24 lipca, w Elgiszewie, w gminie Ciechocin. Dzięki środkom z 1% kupiliśmy
produkty spożywcze i ubezpieczyliśmy grupę w PZU, za łącznie 307,21 zł.
Święto Ziemniaka, to nasza coroczna uroczystość, w ramach której prowadzimy prace
porządkowe na rzecz wybranej gminy, promujemy ideę wolontariatu oraz organizujemy minifestyn dla mieszkańców małych miejscowości. Tym razem świętowaliśmy w gminie Ciechocin.
Grupy wolontariuszy odświeżyły i kolorowo ozdobiły cztery przystanki autobusowe.
Zorganizowaliśmy dla mieszkańców liczne warsztaty plastyczne i rękodzielnicze, a także
muzyczne. Koło Gospodyń Wiejskich zaprezentowało lokalne pyszności z ziemniaków, a
zakończeniem festiwalu były śpiewy przy ognisku. Łączny koszt wydatków ze środków 1% to
296 zł.
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2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez
organizację działalności pożytku
publicznego

województwo

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”,
„cały kraj”, „zagranica”)

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie
sprawozdawczym
1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra
integracji społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczowychowawcze określone w przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki
nie
publiczne określone w przepisach o systemie oświaty lub niepubliczne zakłady
opieki zdrowotnej
2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1
Lp Nazwa placówki

Miejscowość/ci, w której/ych
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań
placówki w okresie
sprawozdawczym

1
2
3
4
3. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie
sprawozdawczym
Liczba odbiorców działań organizacji
(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby
fizyczne

3500

Osoby
prawne

50

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

1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności
pożytku publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz
ze wskazaniem 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)

Kod PKD:
Kod PKD:
Kod PKD:
2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez
organizację nieodpłatnej działalności pożytku
publicznego
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”,
„cały kraj”, „zagranica”)
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5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej
pożytku publicznego

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze
wskazaniem 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)

Kod PKD:
Kod PKD:
Kod PKD:

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez
organizację odpłatnej działalności pożytku
publicznego
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”,
„cały kraj”, „zagranica”)

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

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

Kod PKD:
Kod PKD:
Kod PKD:
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6.Zasięg terytorialny prowadzonej przez
organizację działalności gospodarczej
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”,
„cały kraj”, „zagranica”)

III.Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1. Informacja o przychodach organizacji
1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników / zysków i
strat)

93 658,56

zł

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

1837,6 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego

,

3. Przychody z działalności gospodarczej

0,00 zł

4. Przychody z działalności finansowej

0,00 zł

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

1 837,60 zł
zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych
w
tym:

b) ze środków budżetu państwa

67 744,06 zł
8 500,00 zł

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

15276,9 zł

d) z dotacji z funduszy celowych

, zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem:

, zł

a) ze składek członkowskich

300,00 zł

b) z darowizn od osób fizycznych

, zł

c) z darowizn od osób prawnych
w
tym:

zł

, zł

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)
e) ze spadków, zapisów

, zł
, zł

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

,

zł

, zł

h) ze świadczeń pieniężnych

, zł

8. Z innych źródeł

, zł

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku
publicznego w okresie sprawozdawczym
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1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego

, zł

2. Wynik działalności gospodarczej

, zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową

, zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób
fizycznych
1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych niewydatkowanej
w poprzednich okresach sprawozdawczych
2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w
okresie sprawozdawczym ogółem

4 847,27 zł

1 455,38 zł

3.Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1) oraz kwoty przeznaczone na te działania

1

, zł

2

, zł

3

, zł

4

, zł

4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez
podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała
najwięcej środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą
1

, zł

2

, zł

3

, zł

4

, zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem:
a)koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku
publicznego

w
tym :

Koszty ogółem:

89 886 ,18 zł

1 455 ,38 zł

87 673 ,94 zł

1 455 ,38

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

, zł

c)koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

, zł

d)koszty administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne
świadczenia, amortyzacja
e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
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W tym:
wysokość
kosztów
finansowana z
1% podatku
dochodowego
od osób
fizycznych

zł

, zł

2 212,24 zł

, zł

, zł

, zł

f)pozostałe koszty ogółem:

, zł

,

zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od os ób prawnych
1. Organizacja korzystała z następujących
zwolnień

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 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)

tak.

nie

własność

użytkowanie wieczyste
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 umowy użytkowania, najmu, dzierżawy
lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości
następujące prawo:

najem

użytkowanie
użyczenie
dzierżawa

nie korzystała
V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
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)

osób

-

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. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy
cywilnoprawnej
2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)
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-

etatów

26 osób

tak
1. Organizacja ma członków
nie

2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku
obrotowego

21 osób
fizycznych
-

osób prawnych

organizacja pozyskała……6………członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji
organizacja straciła………1……….członków
3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym
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)

tak
nie

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)

w
tym:

40 osób

a) członkowie organizacji

20 osób

b) pracownicy organizacji

osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
d)członkowie organu zarządzającego

13 osób
4 osób
15 osób

e) inne osoby
3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż
30 dni

7 osób

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w
okresie sprawozdawczym)

w
tym:

a) członkowie organizacji

osób

b) pracownicy organizacji

osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
d) członkowie organu zarządzającego

7 osób
1 osób

e) inne osoby

osób

VI.Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym
1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie
sprawozdawczym

a) z tytułu umów o pracę
w
tym:

40 338 , 66 zł

, zł

wynagrodzenie zasadnicze

, zł

nagrody

, zł

premie

, zł
10

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód)

, zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych

40 338 ,66 zł

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

w
tym:

, zł

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego

, zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego

40 338,66 zł

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

, zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych
organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia
oraz umowy cywilnoprawne
6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz
osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
7. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu
zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz
umowy cywilnoprawne
8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych
organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia
oraz umowy cywilnoprawne
9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz
osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
10. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń

, zł
, zł
, zł
, zł
, zł
, zł

(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

nie

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych

,

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną w
okresie sprawozdawczym
1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek
samorządu terytorialnego

nie

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

Lp Nazwa zadania

Kwota

11

zł

1

,

zł

2

,

zł

3

,

zł

4

,

zł

5

,

zł

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone
przez organy administracji rządowej

nie

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

Lp Nazwa zadania

Kwota

1

, zł

2

, zł

3

, zł

4

, zł

5

, zł

IX.Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego zamówień publicznych w
okresie sprawozdawczym
tak

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

nie
2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację
Lp Nazwa zamówienia

Kwota

1

, zł

2

, zł

3

, zł

4

, zł

5

, 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

1

% udziałów
lub akcji w
kapitale
%

12

% udziału w ogólnej
liczbie głosów
%

2

%

%

3

%

%

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

1
2
3
3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie
sprawozdawczym
Lp

Data zakończenia
kontroli

Organ kontrolujący

Przedmiot kontroli

1
2
3
4
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)
5. Dodatkowe informacje

nie

(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Sporządził/a
Imię i nazwisko
Funkcja

Data wypełnienia
sprawozdania

Podpis

Marta Sikorska
Skarbnik

21.03.2012
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Miejsce na pieczęć organizacji o ile
organizacja posiada pieczęć

