
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

 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 Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa Oddział w Elblągu

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

Kraj Polska Województwo warmińsko -mazurskie Powiat  elbląski

Gmina Elbląg Ulica Bema Nr domu 55 Nr lokalu ----------------------------

Miejscowość Elbląg Kod pocztowy 82-300 Poczta Elbląg Nr telefonu 55 236 76 86

 Nr faxu 55 236 76 86 E-mail;rodzicielstwo2@wp.pl Strona www.rodzicielstwo.org.pl

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym

4.09.2003r.

4. Data uzyskania statusu organizacji 
pożytku publicznego

6.10.2005r.

5. Numer REGON 170787241 6. Numer KRS 0000170358

1

za rok 2011



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

Magdalena Modrzyńska – PO Przewodniczącej

Bożenna Zwierzyńska - Sekretarz

Katarzyna Rucińska – członek Zarządu

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

Komisja rewizyjna: Ewa Żałabowska

                               Robert Jaworski

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. Propagowanie i tworzenie ruchu zastępczego 
rodzicielstwa dla dzieci i młodzieży osieroconej, 
osamotnionej i odrzuconej.

2. Udzielanie wszechstronnej pomocy rodzicom zastępczym.

3. Prowadzenie działań profilaktyczno-zapobiegawczych 
niepowodzeniom rodzinnym

i osobistym w środowiskach będących w kręgu 
zainteresowań Stowarzyszenia.

4. Reprezentowanie i obrona interesów rodzin zastępczych 
wobec organów administracji państwowej i samorządowej 
oraz innych instytucji.

5. Pozyskiwanie środków na realizację celów statutowych.
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10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

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

1. Tworzenie i wspieranie rodzin zastępczych.

2. Wzajemną pomoc i współpracę członków Stowarzyszenia.

3. Prowadzenie rodzinnych pogotowi opiekuńczych wraz z 
systemem przygotowania rodziców i dzieci do utworzenia 
rodziny zastępczej.

4. Prowadzenie działalności naukowo-badawczej 
zmierzającej do podniesienia wiedzy

z zakresu problemów społecznych związanych z 
poznawaniem i zapobieganiem zjawiskom sieroctwa, 
osamotnienia i odrzucenia.

5. Tworzenie i prowadzenie szkół i kursów nauki zawodu dla 
dzieci i młodzieży.

6. Organizowanie i uczestniczenie w sympozjach, zjazdach 
naukowych oraz kursach szkoleniowych dla rodziców 
zastępczych.

7. Czuwanie nad przestrzeganiem zasad etyki, godności, 
uczciwości i sumienności wśród rodzin zastępczych.

8. Wydawanie własnego, specjalistycznego czasopisma i 
samodzielnych publikacji.

9. Organizowanie wypoczynku dla rodzin zastępczych.

10. Współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami i 
organizacjami w Polsce i zagranicą.

11. Organizowanie imprez o charakterze charytatywnym jak 
konkursy, aukcje, loterie

i zbiórki publiczne w formie darowizn pieniężnych.

12. Współpracę z organami administracji państwowej i 
samorządowej oraz osobami

i instytucjami.

13. Organizowanie zaopatrzenia w artykuły żywnościowe i 
odzież rodzin zastępczych.

14. Inspirowanie i prowadzenie przedsięwzięć integrujących 
członków Stowarzyszenia takich jak imprezy o charakterze 
kulturalnym i towarzysko-rekreacyjnym,

15. Organizowanie wsparcia terapeutycznego i 
resocjalizacyjnego.
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11. Najważniejsze sfery działalności pożytku publicznego

(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), zaczynając od najważniejszej)

1. Wspieranie rodzin zastępczych – grupy 
wsparcia, spotkania wspólnotowe, szkolenia.
2. Wspieranie rozwoju dzieci osieroconych i 
odrzuconych poprzez zajęcia edukacyjne i 
warsztaty terapeutyczne.
3. Organizacja czasu wolnego dzieciom z rodzin 
zastępczych w dni wolne od nauki, w czasie ferii i 
wakacji.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego 

1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

1.Prowadzenie Klubu Rodziców Zastępczych - cały rok. Rodzice zastępczy spotykali 
się średnio raz w miesiącu żeby wymienić się doświadczeniami, omówić bieżące 
problemy, zapoznać się z pracami  Zarządu i wyrazić opinię na ich temat.
2.Zajęcia edukacyjno - terapeutyczne w świetlicy dla dzieci – od stycznia do czerwca 
2011 r.      i w okresie październik - grudzień 2011 r.
Świetlica była czynna w dni powszednie w godzinach 14.00 - 17.00 i w soboty w 
godzinach 9.00 - 14.00. Od poniedziałku do piątku dzieci w świetlicy otrzymały 
pomoc w odrabianiu lekcji, w przygotowaniu się do sprawdzianów i prac klasowych. 
Zajęcia w sobotę miały na celu rozwój umiejętności manualnych poprzez 
prowadzenie zajęć plastycznych, muzycznych oraz rozwój zainteresowań 
poszczególnych dzieci. Przez cały rok prowadzono terapię pedagogiczną dla jednego 
dziecka.
3.Partnestwo z PCPR - em w Elblągu w realizacji projektów „Świadomie w dorosłość” 
i „Odważnie w dorosłość” poprzez zorganizowanie wycieczek tematycznych dla 
uczestników projektów.
4. Zorganizowanie półzimowiska pod hasłem „Ferie na szkle malowane” dla 20 
dzieci.
5. Zorganizowanie wspólnie z Kościołem Chrześcijan Baptystów i z CTS Niepubliczną 
Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Elblągu w marcu 2011 r. koncertu 
charytatywnego, z którego dochód przeznaczono na prowadzenie zajęć 
świetlicowych.
6. Realizowano, finansowany przez Fundację Batorego,  projekt „Kompleksowa 
pomoc dla dzieci i młodzieży obciążonych syndromem FASD i ich opiekunów z 
rodzin zastępczych i placówek, w których się wychowują z Elbląga oraz z powiatów 
elbląskiego, braniewskiego i sztumskiego”. W ramach projektu przeprowadzono 17 
diagnoz występowania choroby Alkoholowy Zespół Płodowy (FAS). Prowadzono 
również grupę wsparcia dla opiekunów tych dzieci, Trening Umiejętności 
Społecznych dla dzieci z FAS.
7.Zorganizowanie spotkań integracyjnych-rekreacyjnych –w Jagodnie(czerwiec) i w 
Zaporowie (grudzień) oraz zabawy mikołajkowej.

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

 Miasto Elbląg, powiat elbląski, powiat sztumski, powiat 
braniewski.

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  opiekuńczo-
wychowawcze określone w przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki 
publiczne określone w przepisach o systemie oświaty lub niepubliczne zakłady 
opieki zdrowotnej

 nie
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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

200

Osoby 
prawne

1

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)

Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci- zajęć 
świetlicowych.
Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i 
rodzicom zastępczym
Organizowanie spotkań i imprez integracyjno-rekreacyjnych 
dla rodzin zastępczych

Kod PKD: Q88.99.Z

Kod PKD: P85.60.Z

Kod PKD:

2.Zasięg  terytorialny  prowadzonej  przez 
organizację  nieodpłatnej  działalności  pożytku 
publicznego

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

Miasto Elbląg, powiat elbląski, powiat sztumski, powiat 
braniewski.

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji 
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego  nie
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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  nie
 

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: -

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 
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1. Informacja o przychodach organizacji

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

     63 904,09   zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1.Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego  ,    zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego ,     zł

3. Przychody z działalności gospodarczej ,    zł

4. Przychody z działalności finansowej ,    zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
9 915,54 

zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem:       19 473 ,61 
zł

w 
tym:

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych ,    zł

b) ze środków budżetu państwa ,    zł

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego
3 000,00 

zł

d) z dotacji z funduszy celowych
16 473,61 

zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 
9 713,30 

zł

w 
tym:

a) ze składek członkowskich
1 430,00 

zł

b) z darowizn od osób fizycznych
2 034,00 

zł

c) z darowizn od osób prawnych
6 249,30 

zł

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest) ,    zł

e) ze spadków, zapisów ,    zł
f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych) ,     zł

g) z nawiązek sądowych ,    zł

h) ze świadczeń pieniężnych  ,    zł

8. Z innych źródeł
24 801,64 

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

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00     zł

2. Wynik działalności gospodarczej 0,00    zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 0,00    zł

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

0,00    zł

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

     9 
915,54    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  Świetlica edukacyjno-terapeutyczna dla dzieci
 3 150,00 

zł

2 Klub Rodziców Zastępczych
    6 765,54 

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 ogółem:

W tym: 
wysokość 
kosztów 

finansowana z 
1% podatku 

dochodowego 
od osób 

fizycznych

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem:
 63 172,48 

zł
  9 915,54 

zł

w 
tym :

a)koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

 57 385 ,57 
zł

 9 915,54 
zł

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego   ,    zł  ,    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

5 786,91    zł  ,    zł

e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

  ,    zł ,    zł

f)pozostałe koszty ogółem:   ,    zł   ,     zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

8



1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

z opłat sądowych

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)

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:

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)

                                                                                

0 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)

 0 etatów

3.  Liczba osób świadczących usługi  w organizacji  na podstawie  umowy 
cywilnoprawnej

  
9 osób

 

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

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

   osób fizycznych  53     

   osób prawnych -

  
 

3. Zmiana członkostwa w organizacji
organizacja pozyskała……1………członków

organizacja straciła………7…….członków

9

tak.  

nie  korzystała

tak



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

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)

18 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji  5 osoby

b) pracownicy organizacji  0 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
0 osób

d)członkowie organu zarządzającego  0 osób

e) inne osoby 13 osób

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 
30 dni

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

 5 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji  5 osób

b) pracownicy organizacji 0 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 1 osoba

d) członkowie organu zarządzającego
               3 osoby

e) inne osoby
0 osób

VI.Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym 

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym            26 760,00    zł

 

w 
tym:

a) z tytułu umów o pracę   0,00    zł

wynagrodzenie zasadnicze   0,00    zł

nagrody   0,00    zł

premie   0,00    zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód)   0,00    zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych
 26 760,00 

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

  23 610,00 
zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego
 23 610,00 

zł
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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    zł

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

  0,00    zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych 
organów organizacji,  wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia 
oraz umowy cywilnoprawne

   0,00    zł

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

  250,00    zł

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

  0,00   zł

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

  0,00    zł

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

  8 120,00 
zł

10. 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

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych -     ,     zł

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

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

Lp Nazwa zadania Kwota

1 - zajęcia w świetlicy dla dzieci 3 000,00     zł

2 - ,     zł

3 - ,     zł

4 - ,     zł

5 - ,     zł

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

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów 

1 - % %

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 Przedmiot kontroli Organ kontrolujący
Data zakończenia 

kontroli

1 -
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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)

nie

5. Dodatkowe informacje

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

Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Magdalena Modrzyńska 

PO przewodniczącej
Bożenna Zwierzyńska

Sekretarz

Podpis Data wypełnienia 
sprawozdania

28.02.2012r.

Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć
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