Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
Załączniki do rozporządzenia
Fundacji
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia……..……(Nr………poz……….)

Ministerstwo
Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

Załącznik nr 1

za rok 2015
WZÓR

 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

za rok 2015
1. Nazwa organizacji
2. Adres siedziby i dane
kontaktowe

FUNDACJA JESTEM GŁOSEM TYCH, CO NIE MÓWIĄ
Kraj

POLSKA

Województwo

Gmina RYBNIK

Ulica

KAROLA MIARKI

Nr domu 13

Miejscowość RYBNIK

Kod pocztowy 44-203

Poczta

ŚLĄSKIE

RYBNIK

Powiat

RYBNIK

Nr lokalu

Nr telefonu

E-mail
Nr faksu

JESTEMGLOSEMTYCHCONIEM

Strona WWW. WWW.FUNDACJEJESTEMGLOSEM.PL

OWIA@GMAIL.COM

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

36220674100000

2015-08-10
brak
6. Numer KRS

1

0000570401

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

JUSTYNA OSTRZOŁEK

PREZES ZARZĄDU

IZABELA KOZIEŁ

WICEPREZES ZARZĄDU

-

Imię i Nazwisko

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

Funkcja

Funkcja

AGATA RADWAN

PRZEWODNICZĄCA RADY
NADZORCZEJ

KATARZYNA BUDKA

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

MAŁGORZATA CEBULA

CZŁONEK RADY NADZORCZEK

CELEM FUNDACJI JEST DZIAŁALNOSC CHARYTATYWNA I
EDUKACYJNA, W ZAKRESIE:
1) DZIAŁANIA NA RZECZ HUMANITARNEGO TRAKTOWANIA
ZWIERZAT, ICH POSZANOWANIA, OPIEKI
I POMOCY ZWIERZETOM BEZDOMNYM, PORZUCONYM LUB OKRUTNIE
TRAKTOWANYM,
9. Cele statutowe organizacji
2) DZIAŁANIA NA RZECZ OCHRONY SRODOWISKA I OCHRONY
ZWIERZAT,
(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)
3) PRZESTRZEGANIA PRAW ZWIERZAT,
4) AKTYWNEGO PRZECIWDZIAŁANIA BEZDOMNOSCI ZWIERZAT,
5) POMOCY SPOŁECZNEJ WOBEC DZIECI I MŁODZIEZY POCHODZACEJ
ZE SRODOWISK
PATOLOGICZNYCH I RODZIN DYSFUNKCYJNYCH,
6) DZIAŁALNOSC NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEZY
1. Organizowanie sterylizacji i kastracji oraz działania na rzecz
uświadamiania w tym zakresie społeczeństwa
2. Propagowanie, uświadamianie społeczeństwa w zakresie
właściwego traktowania zwierząt.
3. Przeprowadzanie interwencji z udziałem organów ścigania w
przypadku znęcania się nad zwierzętami
4.Organizowanie spotkań, pogadanek w placówkach oświatowych z
10. Sposób realizacji celów statutowych
udziałem dzieci i młodzieży.
organizacji
5. Informowanie organów ścigania o przypadkach znęcania się nad
zwierzętami
(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych
6. Zamieszczanie ogłoszeń adopcyjnych w Internecie między innymi na
organizacji na podstawie statutu organizacji)
stronie fundacji w mediach społecznościowych, portalach
ogłoszeniowych itp.
7. Stałą współpracę z lekarzami weterynarii w zakresie opieki
weterynaryjnej dla podopiecznych Fundacji, bezdomnych zwierząt, a
także zwierząt mających właścicieli

11. Najważniejsze sfery działalności pożytku publicznego

1. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony
dziedzictwa przyrodniczego
2. pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom
osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób

(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)

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

1.Adopcja bezdomnych zwierząt.
2.Prowadzenie zbiórek środków finansowych na pokrycie kosztów leczenia zwierząt bezdomnych i
posiadających właścicieli
3. Propagowanie akcji kastracji i sterylizacji oraz pokrywanie ich kosztów.
4. Przeprowadzanie interwencji z udziałem organów ścigania w przypadku znęcania się nad
zwierzętami
5. Informowanie o przypadkach znęcania się nad zwierzętami organów ścigania
6. Zbiórki darów dla dzieci z rodzin patologicznych i dysfunkcyjnych m.in. żywności, odzieży,
środków higienicznych, artykułów szkolnych, artykułów edukacyjnych, zabawek.

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
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
1
2
psychicznymi ; centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej ;
3
środowiskowe domy samopomocy , lokale socjalne, mieszkania chronione,
4
noclegownie, domy dla bezdomnych ; warsztaty terapii zajęciowej, zakłady
5
6
aktywności zawodowej ; żłobki, kluby dziecięce ; placówki opiekuńczowychowawcze, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne i interwencyjne
7
8
ośrodki preadopcyjne ; szkoły, placówki publiczne ; przedsiębiorstwa podmiotów
9
10
leczniczych , schroniska dla zwierząt ; specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar
11
przemocy w rodzinie, ośrodki wsparcia ).
-

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

3000

Osoby
prawne

-

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)

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

-

Numer Kodu

Nazwa Podklasy

Kod PKD: -

-

Kod PKD: -

-

Kod PKD:-

-

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)

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

Nie dotyczy

Numer Kodu

Nazwa Podklasy

Kod PKD: -

-

Kod PKD: -

-

Kod PKD: -

-

sołectwo

województwo

dzielnica

cały kraj

gmina

zagranica

powiat
6. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym
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1.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

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)

-

Numer Kodu

Nazwa Podklasy

Kod PKD: -

-

Kod PKD: -

-

Kod PKD: sołectwo

województwo

3.Zasięg terytorialny prowadzonej przez
organizację działalności gospodarczej

dzielnica

cały kraj

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

gmina

zagranica

powiat
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)
29905,51 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

29905,51 zł
0, 0 zł
0,0 zł

4. Przychody z działalności finansowej

0,0 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

0,0 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem:
0 ,0

w
tym:

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

zł

0,0 zł
0,0 zł
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c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

0,0 zł

d) z dotacji z funduszy celowych

0, 0 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem:

0,0 zł

a) ze składek członkowskich

0,0 zł

b) z darowizn od osób fizycznych

29905,51 zł

c) z darowizn od osób prawnych
w
tym:

0,0 zł

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

0, 0 zł

e) ze spadków, zapisów

0, 0 zł

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

0,0

g) z nawiązek sądowych

zł

0,0 zł

h) ze świadczeń pieniężnych

0,0 zł

8. Z innych źródeł

0,0 zł

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

0,0

2. Wynik działalności gospodarczej

0,0 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego

zł

0,0 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

0,0 zł

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

0,0 zł

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

0 ,0 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
4

0 0, zł

Nie dotyczy

0 ,0

Nie dotyczy

zł

0 , 0 zł

Nie dotyczy
Nie dotyczy

0,0 zł
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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

Nie dotyczy

0,0 zł

2

Nie dotyczy

0,0 zł

3

Nie dotyczy

0,0 zł

4

Nie dotyczy

0,0 zł

Koszty ogółem:

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem:

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

24241,33 zł

0 , 0 zł

2163 ,78 zł

0 , 0 zł

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

0 , 0 zł

0 , 0 zł

c)koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

0 ,0 zł

a)koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

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:

2603,55 zł

0 ,0 zł

0 , 0 zł

0, 0 zł

0 , 0 zł

0 , 0 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

…………………………..zł

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą przyznanego zwolnienia)

z opłaty skarbowej
.………………………….zł
z opłat sądowych
...…………………………zł
z innych zwolnień
-> jakich? ________________________
...…………………………zł
nie korzystała
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tak.
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)

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

(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
(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 (zero)

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
cywilnoprawnej

zatrudnionych

w

organizacji

na

podstawie

0 (zero) etatów

umowy

osób
0 (zero)

2. Członkowie

1. Organizacja posiada członków

nie

osób fizycznych 4 ……………..

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

osób prawnych 0 ……………..
organizacja pozyskała……1………członków

3. Zmiana członkostwa w organizacji
organizacja straciła……2………….członków
3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym
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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)

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:

14 osób

a) członkowie organizacji

2 osób

b) pracownicy organizacji

0 osób

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

0 osób
2 osób
10 osób

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

4 osób

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

w
tym:

a) członkowie organizacji

2 osób

b) pracownicy organizacji

0 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0 osób

d) członkowie organu zarządzającego

2 osób

e) inne osoby

0 osób

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

a) z tytułu umów o pracę

0 , 0 zł
0 ,0 zł

wynagrodzenie zasadnicze
w
tym:

nagrody

0,0 zł

premie

0 ,0 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód)

0 ,0 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych

0 , 0 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:

0 , 0 zł

0 , 0 zł

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego

0 , 0 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego

0 , 0 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 ,0 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
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi
uwagami dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń
w organizacji wówczas należy wpisać te uwagi w
przygotowane pole)

0 ,0 zł
0 , 0 zł
0 ,0 zł
0 , 0 zł
0 ,0 zł
0 ,0 zł

brak

VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie
sprawozdawczym

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

nie

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych

0,0

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

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

Kwota dotacji

1

-

-

-

-,

zł

2

-

-

-

-,

zł

3

-

-

-

-,

zł

4

-

-

-

-,

zł

5

-

-

-

-,

zł
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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

-

-

-

-, 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

Przedmiot zamówienia

Nazwa organu

1

-

-

-, zł

2

-

-

-, zł

3

-

-

-, zł

4

-

-

-, zł

5

-

-

-, zł

Kwota

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

-

-

-%

-%

2

-

-

-%

-%

3

-

-

-%

-%

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem
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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

-

-

-

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)

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

(imię i nazwisko)

Data wypełnienia sprawozdania

(dd.mm.rrrr)

1

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

2

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

3

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.).

4

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.).

5

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.).

6

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.).

7

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).

8

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

9

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

10

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

11

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.).
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