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

Załącznik nr 1

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

za rok __2015__

 Formularz należy wypełnić w języku polskim;
 Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
 We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (-);

Data zamieszczenia sprawozdania

I. Dane organizacji pożytku publicznego
1. Nazwa organizacji

Stowarzyszenie Amazonek „Stokrotka”

2. Adres siedziby i dane
kontaktowe

Kraj Polska

Województwo

Ulica Plac Majdanek

Nr domu 7

Nr lokalu x

Kod pocztowy

Poczta

Nr telefonu

73-110

Stargard

91 577 07 09

Gmina Stargard
Miejscowość
Stargard

zachodniopomorskie

Powiat stargardzki

E-mail
Nr faksu

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

Strona www amazonki.stargard.pl

amazonki_stargard@wp.eu

812614587

20 maja 2003
Październik 2007
6. Numer KRS

0000162301

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

8. Skład organu kontroli lub nadzoru
organizacji

Funkcja

Halina Gutowska
Jasiuk Krystyna

Prezes
wiceprezes

Irena Rogozińska

sekretarz

Teresa Kuźmińska
Ler Mirosława
Imię i Nazwisko
Bodys Jolanta

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

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

10. Sposób realizacji celów statutowych
organizacji

Jadwiga Laskowska

członek

Elżbieta Maciejewska

członek

1.Rehabilitacja fizyczna i psychiczna kobiet przed i po leczeniu raka
piersi w zakresie:
1) tworzenie możliwości rehabilitacji w zakresie odzyskiwania i
podtrzymywania sprawności fizycznej
2) tworzenie możliwości rehabilitacji psychicznej grupowej i indywidualnej
3)( wzajemnej nieprofesjonalnej pomocy przez tworzenie grupy
:ochotniczek”, służących wzajemnym wsparciem i pomocą praktyczną
kobietom przed i po leczeniu raka piersi
2. Tworzenie możliwości wsparcia osobom bliskim kobiet dotkniętych
chorobą raka piersi
3. Organizowanie pomocy kobietom dotkniętym chorobą znajdujących się
w trudnej sytuacji życiowej lub w kryzysie
4. działania służące profilaktyce nowotworowej w środowisku
5.Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i fundacjami na rzecz
niepełnosprawnych
Swoje cele statutowe Stowarzyszenie realizuje poprzez:
- gromadzenie niezbędnych środków finansowych na realizację celów i
zadań
- organizowanie profesjonalnej rehabilitacji fizycznej
- organizowanie profesjonalnej psychoterapii indywidualnej i zespołowej
- Organizowanie wzajemnej nieprofesjonalnej pomocy i wsparcia
psychicznego
- Popularyzowanie wiedzy na temat choroby nowotworowej i profilaktyki
raka piersi w środowisku poprzez między innymi:
1) rozpowszechnianie ogólnodostępnych i własnych materiałów
informacyjnych na temat zapobiegania i leczenia raka piersi
- poradnictwo na temat choroby nowotworowej piersi w formie „telefonu
zaufania, prelekcji, spotkań z amazonkami, specjalistami

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

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, z późn. zm.), zaczynając od najważniejszej)

1.
2.
3.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
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1.Opis działalności pożytku publicznego
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1. Opis głównych
działań podjętych
przez organizacj

Najważniejsze działania zrealizowane przez stowarzyszenie w roku sprawozdawczym 2015:
1. W ramach zorganizowanego i prowadzonego przez stowarzyszenie „Ośrodka wsparcia – Skrawek
Nieba”realizowana była wszechstronna pomoc kobietom dotkniętym chorobą raka piersi. Grupa
amazonek obiętych pomocą wynosi 83 osoby. Do realizacji opieki merytorycznej zatrudniona została
na umowę o pracę koordynatorka rehabilitacji. Systematycznie codziennie odbywały się zajęcia w
zakresie poprawy sprawności ruchowej w grupach oraz indywidualnie. Dostosowane były do
aktualnych potrzeb prowadzących do optymalnej poprawy zdrowia, były to ćwiczenia gimnastyczne,
masaże limfatyczne, wyjścia z kijkami nordic-walking, taniec terapeutyczny, szkolenia
-Odbywały się zajęcia na basenie
- Wprowadzane były różne formy usprawniania psychofizycznego z udziałem psychologa.
- prowadzone były zajęcia indywidualne z psychologiem
- grupowe warsztaty psychoterapeutyczne poświęcone ważnym dla poprawy własnej kondycji
psychicznej aspektom życia w chorobie i leczeniu
Szczególnym wsparciem zostały otoczone nowe amazonki, które zgłaszały się w ciągu roku do
stowarzyszenia . Była to grupa 16 osób.
-Jednym z ważnych aspektów w leczeniu i poprawie sprawności w chorobie nowotworowej były
różne formy integracyjno – rehabilitacyjne:
- wspólne uczestniczenie w corocznej spartakiadzie „Stokrotek” „Jestem sprawna mimo wszystko”, wyjazdy grupowe poświęcone kontaktom z amazonkami z całej Polski i wymianą doświadczeń
- ważnym aspektem wpływania na rozwój i doskonalenie własnego ja w chorobie były organizowane
różne formy kontaktów grupowych, które wymagały osobistego angażowania się amazonek t.j.
wspólne świętowanie ważnych jubileuszy osobistych. Dla zapewnienia czystości porządku oraz
wsparcia osobom mniej sprawnym ruchowo stowarzyszenie zatrudniało na umowę o prace
pracownicę socjalono – gospodarczą.
Ważnym działaniem, w którym wymagane jest osobiste angażowanie się „Stokrotek” jest rozwijanie
profilaktyki raka piersi w środowisku lokalnym. Stałą imprezą organizowaną od 11 lat jest Powiatowy
miesiąc Walki z Rakiem i Promocji zdrowia. W tym czasie amazonki odbywały spotkania z kobietami
w różnych środowiskach naszego powiatu wspierane przez lekarza. Organizowane były również
wykłady dla mieszkańców z zakresu najnowszych osiągnięć nauki w dziedzinie badań nad nowymi
metodami leczenia raka oraz profilaktyki prowadzone przez naukowców z Pomorskiego
Uniwersytetu Medycznego. W ramach tego działania prowadzone były również badania
mammograficzne dla kobiet nie tylko przesiewowe, ale również dla Pań w wieku 40 – 49 lat oraz 70+.
W roku sprawozdawczym z tych badań skorzystało 560 kobiet z naszego powiatu
Liczbowe efekty działań stowarzyszenia w roku 2015
Wykonano: masaże limfatyczne
464
46 osób
ćwiczenia usprawniające indywidualne 347
39 osób
Drenaż limfatyczny
25
2 osoby
Gimnastyka grupowa
230h
31 osób
wyjście z kijkami n-w
39
15 osób
masaż pneumatyczny
72
7 osób
kinezytaping
26
16 osób
basen
288h
18 osób
psychoterapia
47
14 osób
Wyjazdy integracyjno – rehabilitacyjne
3
69 osób
Profilaktyka dla środowiska
8 spotkań 147 uczniów / skorzystało łącznie ok. 280
mieszkańców naszego powiatu
W ramach działań statutowych stowarzyszenie wspierało bliskich, rodziny i przyjaciół amazonek
poprzez wspólne uczestnictwo w wyjazdach rehabilitacyjno – integracyjnych. W czasie tych
wyjazdów mogli korzystać z nieprofesjonalnego wsparcia naszych „ochotniczek” oraz poznać bliżej
przebieg rehabilitacji psychicznej i fizycznej w aspekcie choroby raka piersi swoich bliskich. Dzięki
temu poprawiła się jakość życia zarówno osób chorych jak i wspierających w najbliższym otoczeniu.
Łącznie we wszystkich działaniach wzięło udział 27 osób w tym 6 dzieci.
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sołectwo

województwo

2. Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej przez organizację
działalności pożytku publicznego

dzielnica

cały kraj

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

gmina

zagranica

powiat
2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie
sprawozdawczym
1.Organizacja prowadziła jednostki organizacyjne (m.in. placówki
nie
zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym
lub osobom w podeszłym wieku, domy pomocy społecznej, ośrodki interwencji
kryzysowej, ośrodki wsparcia w tym: schroniska dla bezdomnych, domy dla matek
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami
psychicznymii; centra integracji społecznej, kluby integracji społecznejii;
tak
środowiskowe domy samopomocyiii, lokale socjalne, mieszkania chronione,
noclegownie, domy dla bezdomnychiv; warsztaty terapii zajęciowej, zakłady
nie
aktywności zawodowejv; żłobki, kluby dziecięcevi; placówki opiekuńczowychowawcze, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne i interwencyjne
ośrodki preadopcyjnevii; szkoły, placówki publiczneviii; przedsiębiorstwa podmiotów
leczniczychix, schroniska dla zwierzątx; specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar
przemocy w rodzinie, ośrodki wsparciaxi).
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

Liczba odbiorców działań placówki
w okresie sprawozdawczym

1

x

x

x

2

x

x

x

3

x

x

x

4

x

x

x

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

Osoby fizyczne

227

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

Osoby
prawne

5

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

Numer Kodu

Nazwa Podklasy

Kod PKD: 91.33.Z
Kod PKD:
Kod PKD:
2.Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej
przez organizację nieodpłatnej działalności
pożytku publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

sołectwo

województwo

dzielnica

cały kraj

gmina

zagranica

powiat
5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego
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)

tak
nie

nie

X

Numer Kodu
Kod PKD:
Kod PKD:
Kod PKD:
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3. Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej
przez organizację odpłatnej działalności
pożytku publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

sołectwo

województwo

dzielnica

cały kraj

gmina

zagranica

powiat
6. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym
tak

1.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

nie

nie

2.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)

X

Numer Kodu
Kod PKD:

Nazwa Podklasy

Kod PKD:
Kod PKD:

3.Zasięg terytorialny prowadzonej przez
organizację działalności gospodarczej
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

sołectwo

województwo

dzielnica

cały kraj

gmina

zagranica

powiat

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1. Informacja o przychodach organizacji
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1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników / zysków i strat)
216 535

,15 zł

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

216 535 ,15 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego

0,00

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

156 168,50 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem:

w
tym:

7 500,00

zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych

0,00 zł

b) ze środków budżetu państwa

0,00 zł

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

7 500,00 zł

d) z dotacji z funduszy celowych

0,00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem:

52 566,65 zł

a) ze składek członkowskich

w
tym:

zł

7 830,00 zł

b) z darowizn od osób fizycznych

43 366,50 zł

c) z darowizn od osób prawnych

1 400,00 zł

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

0,00 zł

e) ze spadków, zapisów

0,00 zł

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

0,00

g) z nawiązek sądowych

zł

300,00 zł

h) ze świadczeń pieniężnych

0,00 zł

8. Z innych źródeł

0,00 zł

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

0,00

2. Wynik działalności gospodarczej

0,00 zł
8
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0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego

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

1 204,52 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskanych
i niewydatkowanych w latach ubiegłych, a wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem ????

126 889 65,

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

zł

, zł

4.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
2
3

Prowadzenie kompleksowego wsparcia w zakresie poprawy sprawności psychofizycznej
amazonek w „Ośrodku wsparcia” i zatrudnienie pracowników
Wsparcie psychologiczne i psychoterapia dla amazonek i rodzin
Działania sprzyjające budowaniu nowej jakości życia mimo traumatycznej choroby poprzez
aktywne uczestnictwo w integracji, poszukiwaniu nowej „JA” , udział we wspólnych wyjazdach
rehabilitacyjno – integracyjnych, Ogólnopolski Zjazd Amazonek, Spartakiada sprawnościowa

, zł
, zł
, zł
, zł

4

5. 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

X

, zł

2

x

, zł

3

x

, zł

4

x

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty ogółem:

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem:

246 252 ,50 zł

, zł

246 252 ,50 zł

,

a)koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

0 ,00 zł

c)koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

0 ,00 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
f)pozostałe koszty ogółem:

zł

, zł

, zł

, zł

20 001 ,00 zł

, zł

, zł

,

zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych
………………………….zł
z podatku od nieruchomości

..

…………………………zł

.
z podatku od czynności cywilnoprawnych
………………………….zł
…
z podatku od towarów I usług

1. Organizacja korzystała z następujących zwolnień
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą przyznanego zwolnienia)

………………………..zł

z opłaty skarbowej

.

………………………….zł

z opłat sądowych

...

…………………………zł

z innych zwolnień
-> jakich? ________________________
…………………………zł
nie korzystała
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)
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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

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

dzierżawa

nie korzystała
V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej
1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
Osób

(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)

2

2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na
pełne etaty

Etatów

(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 przecin

3. Liczba osób
cywilnoprawnej

zatrudnionych

w

organizacji

na

podstawie

umowy

osób

2

0

2. Członkowie

tak
1. Organizacja posiada członków

tak

nie
osób fizycznych 83

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

osób prawnych

0

organizacja pozyskała

16 członków

3. Zmiana członkostwa w organizacji
organizacja straciła
3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

11

3 .członków
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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

osób

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

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

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

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

,

50.354 ,92 zł

a) z tytułu umów o pracę

, zł

wynagrodzenie zasadnicze
w
tym:

zł

50.354,92

nagrody

0 ,00 zł

premie

0 ,00 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód)

0 ,00 zł
0 ,00 zł

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

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego

0 ,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego

0 ,00 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

0 ,00 zł

0 ,00 zł
0 ,00 zł
, zł
0 ,00 zł
0 ,00 zł
2.500 ,00 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

tak
1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

nie

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych

0,00

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

,

zł

X

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
nie

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

Lp

Nazwa zadania

Nazwa organu
udzielającego dotacji

Cel(-e) zadania

13

Kwota dotacji

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

Załącznik nr 1

1

Poprawa sprawności
kobiet o po mastektomii
oraz działalność w
zakresie profilaktyki
onkologicznej dla
środowiska

2

Zapewnienie profesjonalnej pomocy w
zakresie rehabilitacji psychofizycznej
amazonek oraz organizacja Powiatowego
Miesiąca Walki z Rakiem i Promocji
Zdrowia

Urząd Miejski w Stargardzie

5.000,00

zł

Integracja i rehabilitacja w chorobie –
Ogólnopolski Zjazd amazonek i wzajemna
wymiana doświadczeń

Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Stargard zie

2.500,00

zł

3

x

x

x

0,00,

zł

4

x

x

x

0,00,

zł

5

x

x

X0,00

,

zł

tak

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

nie

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

Lp

Nazwa zadania

Nazwa organu
udzielającego dotacji

Cele zadania

Kwota dotacji

1

0,00 zł

2

0, 00 zł

3

0,00 zł

4

0,00 zł

5

0,00 zł

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

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

nie

x

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

Przedmiot zamówienia

Nazwa organu

1

x

x

, zł

2

x

x

, zł

3

x

x

, zł

4

x

x

, zł
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x

5

x

, 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

% udziałów
lub akcji w
kapitale

% udziału w ogólnej
liczbie głosów

Lp

Nazwa spółki

Siedziba spółki

1

x

x

%

%

2

x

x

%

%

3

x

x

%

%

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

1

x

2

x

3

x

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

Przedmiot kontroli

Data zakończenia
kontroli

Organ kontrolujący

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

15
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Podpis osoby upoważnionej lub
podpisy osób upoważnionych do
składania oświadczeń woli w
imieniu organizacji

(imię i nazwisko)

Data wypełnienia sprawozdania
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(dd.mm.rrrr)

i

W rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.).
ii

W rozumieniu ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225, z późn. zm.).

iii

W rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375, z późn. zm.).

iv

W rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów
dla bezdomnych (Dz. U. Nr 251, poz. 1844, z późn. zm.).

v

W rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011
r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

vi

W rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235, z późn. zm.).

vii

W rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887).

viii

W rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).

ix

W rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.).

x

W rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.).

xi

W rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.).

