Sygnatura sprawozdania (wypełnia MPiPS)

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

za rok 2012

 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
Gmina

OLSZTYN

Miejscowość

OLSZTYN

Nr faxu

STOWARZYSZENIE LUDZI OTWARTYCH SERC „LOS”
Kraj

POLSKA

Ulica

MSTOWSKA

Nr domu

Kod pocztowy 42-256

E-mail

Poczta

stowarzyszenielos@wp.pl

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

Województwo

150996517

ŚLĄSKIE

Powiat

52

Nr lokalu

OLSZTYN

Strona www

Nr telefonu

www.los.olsztyn.pl

08.02.2002r.
21.02.2008r.
6. Numer KRS

1

CZĘSTOCHOWSKI

0000089573

-

(34) 328 50 43

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

TADEUSZ PORADA

PREZES

ANNA POŁACIK

WICEPREZES

MARIAN DUCHOWICZ

WICEPREZES

GRAŻYNA SOBAŃSKA

SEKRETARZ

DANUTA ADAMCZYK

CZŁONEK

KRYSTYNA KRAWCZYK

CZŁONEK

ALEKSANDRA SOSENKIEWICZ

PRZEWODNICZĄCA

8. Skład organu kontroli lub nadzoru
organizacji

HELENA SOKOŁOWSKA

CZŁONEK

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

ANASTAZJA GĘBKA

CZŁONEK

LIDIA STRYCHALSKA

CZŁONEK

Celem Stowarzyszenia jest:

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

wspieranie istniejących lub powstających rozwiązań organizacyjnych,
prawnych, a także instytucjonalnych lub społecznych inicjatyw na
rzecz ludzi niepełnosprawnych,
wyrównanie szans osób niepełnosprawnych w obszarze kultury,
sportu, rekreacji, nauki oraz zawodu,
wykorzystanie potencjału osób niepełnosprawnych w pełnieniu
przez nich ról społecznych,
reprezentowanie interesów środowiska osób niepełnosprawnych,
kształtowanie właściwych postaw między osobami
niepełnosprawnymi, a osobami zdrowymi,
nawiązywanie współpracy z organizacjami bezpośrednio lub
pośrednio zainteresowanymi świadczeniem pomocy osobom
niepełnosprawnym,
popularyzacja osiągnięć i dokonań osób niepełnosprawnych.
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Stowarzyszenie zmierza do zmiany negatywnych postaw i uprzedzeń
wobec ludzi niepełnosprawnych i wymienione wyżej cele realizuje
poprzez:

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

zapewnienie osobom niepełnosprawnym możliwości korzystania
z pomocy medycznej osób specjalizujących się w rehabilitacji,
gimnastyce leczniczej, masażach, terapii, niezależnie od stałej
opieki sprawowanej przez służbę zdrowia,
wspieranie systemu zaopatrzenia w leki, sprzęt rehabilitacyjnoortopedyczny, środki medyczne i higieniczne,
przyjmowanie darów charytatywnych i ich zagospodarowywania,
zabieganie o dostosowanie do potrzeb ludzi niepełnosprawnych
mieszkań, lokali handlowych i użyteczności publicznej wraz z ich
miejscami postoju (przystanki, stacje, itp.),
współdziałanie w tworzeniu warunków do podnoszenia przez
niepełnosprawnych kwalifikacji oraz organizowaniu im miejsc
pracy chronionej,
umożliwianie osobom niepełnosprawnym nauki w szkole
z osobami zdrowymi oraz przystosowania szkół i przedszkoli
dla osób niepełnosprawnych,
usamodzielnianie osób niepełnosprawnych,
umożliwianie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa
w plenerach malarskich i rzeźbiarskich oraz wystawach i imprezach
służących rozwijaniu zainteresowań związanych z kulturą fizyczną
i turystyką,
dofinansowywanie udziału osób niepełnosprawnych
w sympozjach, zjazdach i konferencjach poświęconych celom
Stowarzyszenia,
otaczanie osób niepełnosprawnych serdeczną i wszechstronną
opieką socjalną i medyczną przy współudziale administracji
rządowej, samorządowej, duchowieństwa, osób prawnych,
fizycznych oraz związków inwalidów i ich stowarzyszeń,
reprezentowanie swoich członków wobec władz administracji
państwowej i kościelnej,
prowadzenie akcji informacyjno-propagandowych, idei, celów
i działalności Stowarzyszenia.

11. Najważniejsze sfery działalności pożytku publicznego
1. Ochrona i promocja zdrowia.
(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)
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2. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1.Opis działalności pożytku publicznego
Na działalność Stowarzyszenia w 2012 roku składa się:
działalność Niepublicznego ZOZ „Zakładu Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego im. Jana Pawła II”,
który świadczy usługi rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych,
bieżąca pomoc niepełnosprawnym w zaopatrzeniu w leki, sprzęt rehabilitacyjno –
ortopedyczny, środki medyczne i higieniczne,
pomoc niepełnosprawnym przy wypełnianiu wniosków na dofinansowanie zakupu sprzętu
rahabilitacyjnego oraz likwidację barier architektonicznych w mieszkaniach,
pomoc w opracowaniu wniosku o przyznanie renty socjalnej oraz wsparcie i pomoc w czasie
trwania procedury odwoławczej,
współpraca z prasą i telewizją w celu nagłośnienia problemów Stowarzyszenia w zakresie
prowadzenia Zakładu, oraz codziennych problemów osób niepełnosprawnych związanych
z ograniczaniem pomocy przez PFRON i NFZ,
prowadzenie rozmów z władzami samorządowymi w celu naświetlenia problemów osób
niepełnosprawnych.

1. Opis głównych
działań podjętych
przez organizację

-

-

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
Miejscowość/ci, w której/ych
placówka prowadzi działania

Lp Nazwa placówki
1
2
3
4

Liczba odbiorców działań
placówki w okresie
sprawozdawczym

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie
sprawozdawczym
Osoby
fizyczne

Liczba odbiorców działań organizacji
(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby
prawne

4

666

-

4. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie
sprawozdawczym
Nieodpłatna działalność pożytku publicznego obejmuje:
świadczenie usług rehabilitacyjnych w Zakładzie
Ortopedyczno – Rehabilitacyjnym im. Jana Pawła II,
pomoc w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie zakupu
sprzętu rehabilitacyjnego, oraz likwidację barier
architektonicznych,
prowadzenie bieżącej informacji o stanie prawnym
i przysługujących osobom niepełnosprawnym
uprawnieniach i świadczeniach.

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:

8690.A

Działalność fizykoterapeutyczna

Kod PKD:

8899.Z

Pozostała pomoc społeczna bez
zakwaterowania gdzie indziej nie
sklasyfikowana

Kod PKD:

-

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez
organizację nieodpłatnej działalności pożytku
publicznego

-

WOJEWÓDZTWO

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

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
 tak
1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Usługi rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych
świadczone przez Zakład Ortopedyczno – Rehabilitacyjny
im. Jana Pawła II.

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: 8690.A

Działalność fizykoterapeutyczna

Kod PKD:

-

-

Kod PKD:

-

-

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez
organizację odpłatnej działalności pożytku
publicznego

WOJEWÓDZTWO

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

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

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

211.035,18 zł

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

3.099,56 zł

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

9.796,70 zł
120.374,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych
b) ze środków budżetu państwa

- zł
114.874,00 zł

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego
d) z dotacji z funduszy celowych

5.500,00 zł
- zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem:

54.890,00 zł

a) ze składek członkowskich
w
tym:

3.777,00 zł
- zł

4. Przychody z działalności finansowej

w
tym:

114.874,00 zł

1.380,00 zł

b) z darowizn od osób fizycznych

53.510,00 zł

c) z darowizn od osób prawnych

- zł

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

25.974,48 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

- 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

77,72 zł

9.558,52 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

Ubezpieczenie Zakładu

3.091,00 zł

2

Monitoring

1.633,44 zł

3

Opieka serwisowa oprogramowania

1.800,00 zł

4

Serwis aparatów rahabilitacyjnych

1.436,61 zł

5

Opłata za internet

444,00 zł

6

Utrzymanie strony www i opłata progr. Mmedica

759,87 zł

7

Opłata za kontrolę Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

105,00 zł

8

Wywóz nieczystości

288,60 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

Rozbudowa i utrzymanie Zakładu Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego im. Jana Pawła II

217,20 zł

2

Stowarzyszenie „LOS”

523,60 zł

3

Sprzęt rehabilitacyjny

45,00 zł

4

Rehabilitacja osób z grupą inwalidzką Stowarzyszenie „LOS” – na rzecz ludzi poruszających się na
wózkach

88,20 zł

5

Brak informacji

8.922,70 zł
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Koszty ogółem:

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

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

180.887,12 zł

7.961,05 zł

148.087,67 zł

7.961,05 zł

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

3.777,00 zł

c)koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej
w
tym :

-

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

W tym:
wysokość
kosztów
finansowana z
1% podatku
dochodowego
od osób
fizycznych

zł

-

zł

zł

29.022,45 zł

f)pozostałe koszty ogółem:

-

-

zł

-

zł

-

zł

-

zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym
z podatku dochodowego od osób 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  nie
dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43,
poz. 226)

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)
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6 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

4,5 etatu

1 osoba

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

 tak

1. Organizacja ma członków

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

73 osób fizycznych
-

osób prawnych

organizacja pozyskała………-……członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji
organizacja straciła…………-…….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)

 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:

- osób

a) członkowie organizacji

- osób

b) pracownicy organizacji

- osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

- osób

d)członkowie organu zarządzającego

- osób

e) inne osoby

- osób

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

- 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

- osób

d) członkowie organu zarządzającego

- osób

e) inne osoby

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

115.761,38 zł

a) z tytułu umów o pracę

88.001,38 zł
86.801,38 zł

wynagrodzenie zasadnicze
w
tym:

nagrody

-

premie

1.200,00 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód)

-

b) z tytułu umów cywilnoprawnych

zł

27.760,00 zł

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

zł

99.261,38 zł

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego

- zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego

99.261,38 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością
gospodarczą organizacji
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
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi
uwagami dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń
w organizacji wówczas należy wpisać te uwagi w
przygotowane pole)

-

zł

-

zł

-

zł

9.646,78 zł

-

zł

-

zł

2.500,00 zł

-

VII.Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie
sprawozdawczym
1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

 nie

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych

-

10

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

 tak

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

Kwota

1

Ochrona i promocja zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych w Gminie Olsztyn

2

-

-

zł

-

-

zł

-

-

zł

-

-

zł

3
4
5

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

5.500,00 zł

 nie

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

Lp Nazwa zadania
1
2
3
4
5

Kwota
-

- zł

-

- zł

-

- zł

-

- zł

-

- zł

IX.Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego zamówień publicznych
w okresie sprawozdawczym
1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

 nie
2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację
Lp Nazwa zamówienia
1
2
3
4
5

Kwota

-

- zł

-

- zł

-

- zł

-

- zł

-

- zł
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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

1

-

-

Data zakończenia
kontroli
-

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  nie
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku
publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)
5. Dodatkowe informacje
(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

28.03.2013r.
Tadeusz Porada

– Prezes

Marian Duchowicz – Wiceprezes
Anna Połacik

– Wiceprezes

Grażyna Sobańska – Sekretarz
Danuta Adamczyk – Członek
Krystyna Krawczyk – Członek

12

Miejsce na pieczęć organizacji o ile
organizacja posiada pieczęć

