
1

za rok 2014

     Sygnatura  sprawozdania (wypelnia MPiPS)
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i Polityki Spolecznej

Roczne sprawozdanie merytoryczne z dzialalnosci 
organizacji pozytku publicznego

Miejsce na notatki MPiPS Data wplyniecia sprawozdania 

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOSLEDZENIEM UMYSLOWYM, KOLO W 
STARGARDZIE SZCZECINSKIM

POLSKA ZACHODNIOPOMORSKIE STARGARDZKI
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Formularz nalezy wypelnic w jezyku polskim, drukowanymi literami;
Sprawozdawca wypelnia tylko przeznaczone dla niego biale pola;
We wszystkich pytaniach, w których istnieje mozliwosc        odpowiedzi, nalezy zaznaczyc wlasciwe odpowiedzi znakiem 

; 
We wszystkich polach, w których nie beda wpisane odpowiednie informacje, nalezy wstawic pojedynczy znak myslnika ;

(wypelnia MPiPS)

X
(-)

I.Dane organizacji pozytku publicznego

16

73-110

1. Nazwa organizacji

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

Kraj Województwo Powiat

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu

Miejscowosc Kod pocztowy Poczta Nr telefonu

Nr faxu E-mail Strona WWW

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sadowym
4. Data uzyskania statusu organizacji 
pozytku publicznego

5. Numer REGON 6. Numer KRS 
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NOWICKI KAZIMIERZ MAREK – PREZES ZARZADU KOLA

DRUZYNSKA WIESLAWA – WICEPRZEWODNICZACA ZARZADU KOLA

KURCAB STANISLAW – WICEPRZEWODNICZACY ZARZADU KOLA

TERESIAK KATARZYNA – SEKRETARZ ZARZADU KOLA

NOWALINSKI ANDRZEJ – SKARBNIK ZARZADU KOLA

ZÓLKOWSKA TERESA KATARZYNA – CZLONEK ZARZADU KOLA

URBANIAK MARIANNA – CZLONEK ZARZADU KOLA

WALEDA WIESLAW – CZLONEK ZARZADU KOLA

PUCHALA HENRYK – PRZEWODNICZACY KOMISJI REWIZYJNEJ

SOLTYKIEWICZ ANDRZEJ – SEKRETARZ

PETRIDIS STANISLAWA - CZLONEK

Dzialanie na rzecz wyrównywania szans osób z uposledzeniem 
umyslowym, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw 
czlowieka, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w zyciu 
spolecznym, dzialanie na rzecz ochrony ich zdrowia oraz wspierania ich 
rodzin

Prowadzenie na zlecenie oraz ze srodków wlasnych róznorodnych uslug, 
miedzy innymi w formie placówek i zespolów kompleksowej 
wielospecjalistycznej pomocy, w szczególnosci w zakresie rehabilitacji, 
edukacji, rewalidacji, edukacji obywatelskiej, europejskiej i ekologicznej 
oraz dzialalnosci rehabilitacyjno – rekreacyjnej, sezonowego wypoczynku, 
kulturalnej, sportowej i innej wynikajacej z idei aktywnego zycia przy 
pelnym wlaczeniu w zycie grup rówiesniczych i lokalnej spolecznosci. 
Prowadzenie dla osób doroslych form indywidualnego wsparcia w 
niezaleznym, samodzielnym zyciu Mieszkalnictwa Wspomaganego, 
szkolenia zawodowego i przygotowanie do pracy oraz aktywnego 
poszukiwania pracy.

Dzialalnosc na rzecz osób niepelnosprawnych

7. Sklad organu zarzadzajacego organizacji

8. Sklad organu kontroli lub nadzoru 
organizacji

9. Cele statutowe organizacji

10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

11. Najwazniejsze sfery dzialalnosci pozytku publicznego 1.

(Nalezy wpisac imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pelnionej przez poszczególnych czlonków organu 
zarzadzajacego)

(Nalezy wpisac imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pelnionej przez poszczególnych czlonków organu kontroli 
lub nadzoru)

(Nalezy opisac cele na podstawie statutu organizacji)

(Nalezy opisac sposób realizacji celów statutowych 
organizacji na podstawie statutu organizacji)                        

(Nalezy wskazac najwazniejsze, pod wzgledem 
wielkosci wydatkowanych srodków, sfery dzialalnosci pozytku 
publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 
2010 r. Nr 234, poz. 1536), 

nie wiecej niz trzy

zaczynajac od najwazniejszej)
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1.Prowadzenie: 
Warsztatu Terapii Zajeciowej 
Srodowiskowego Domu Samopomocy
Mieszkalnictwa Wspomaganego  
Zakladu Aktywnosci Zawodowej

2.Zorganizowanie XXI Wojewódzkich Igrzysk Lekkoatletycznych Osób Niepelnosprawnych
3.Turnusy i wyjazdy rehabilitacyjne.

POWIAT

Pomoc spoleczna bez zakwaterowania dla osób w podeszlym 
wieku i osób niepelnosprawnych. 
Pomoc spoleczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi. 
Dzialalnosc pozostalych organizacji czlonkowskich, gdzie indziej 
niesklasyfikowana.

II.Charakterystyka dzialalnosci organizacji pozytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis dzialalnosci pozytku publicznego 

2. Informacja dotyczaca prowadzonych przez organizacje po      publicznego placówek w o kresie 
sprawozdawczym

3. Informacja dotyczaca liczby odbiorców dzialan organizacji pozytku publicznego w okresie 
sprawozdawczym

4. Informacja dotyczaca dzialalnosci nieodplatnej pozytku publicznego organizacji w okresie 
sprawozdawczym

1. Opis glównych 
dzialan podjetych 
przez organizacje

2.Zasieg terytorialny prowadzonej przez 
organizacje dzialalnosci pozytku 
publicznego

1.Organizacja prowadzila placówki zapewniajace calodobowa opieke osobom 
niepelnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podes   m wieku, centra 
integracji spolecznej, domy pomocy spolecznej, placówki opiekunczo-
wychowawcze okreslone w przepisach o pomocy spolecznej, szkoly i placówki 
publiczne okreslone w przepisach o systemie oswiaty lub niepubliczne zaklady
opieki zdrowotnej

2.Informacja na temat lokalizacji i aktywnosci placówek, o których mowa w pkt 1

Lp Nazwa placówki
Miejscowosc/ci, w której/ych 
placówka prowadzi dzialania

Liczba odbiorców dzialan 
placówki w okresie 
sprawozdawczym

1

2

3

Liczba odbiorców dzialan organizacji 139

1.Opis przedmiotu nieodplatnej dzialalnosci 
pozytku publicznego

Kod PKD: 94.99.Z

Kod PKD: 88.10.Z

Kod PKD:

 tak

nie

−
−
−
−

(Nalezy wskazac np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, 
„caly kraj”, „zagranica”)

(Nalezy oszacowac liczbe odbiorców dzialan organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

(Nalezy podac informacje na temat rodzaju dzialalnosci 
nieodplatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz 
ze wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadajacego/ych 
tej dzialalnosci. Jesli organizacja prowadzi wiecej niz 3 
rodzaje dzialalnosci nieodplatnej, nalezy podac informacje 
na temat trzech glównych rodzajów dzialalnosci (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynajac od glównego 
przedmiotu dzialalnosci)
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Przygotowywanie i dostarczanie zywnosci swiadczone w oparciu o 
zawarta z klientem umowe, na okreslone uroczystosci do miejsc przez 
niego wyznaczonych. Przygotowywanie i dostarczanie zywnosci dla 
odbiorców zewnetrznych.

56.21.Z

2.Zasieg terytorialny prowadzonej przez 
organizacje nieodplatnej dzialalnosci pozytku 
publicznego POWIAT

1.Organizacja prowadzila dzialalnosc odplatna pozytku publicznego

2. Opis przedmiotu dzialalnosci odplatnej 
pozytku publicznego

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

3. Zasieg terytorialny prowadzonej przez 
organizacje odplatnej dzialalnosci pozytku 
publicznego

4.Organizacja prowadzila dzialalnosc gospodarcza

5.Opis przedmiotu dzialalnosci gospodarczej

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

 tak

nie

tak

nie

(Nalezy wskazac np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, 
„caly kraj”, „zagranica”)

(Nalezy podac informacje na temat rodzaju dzialalnosci 
odplatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadajacego/ych tej 
dzialalnosci. Jesli organizacja prowadzi wiecej niz 3 
rodzaje dzialalnosci odplatnej, nalezy podac informacje na 
temat trzech glównych rodzajów dzialalnosci (podanie 
maksymalnie 3 kodów), 

(Nalezy wskazac np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, 
„caly kraj”, „zagranica”)

(Nalezy podac informacje na temat rodzaju dzialalnosci 
gospodarczej prowadzonej przez organizacje w okresie 
sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem kodu/ów PKD 
2007 odpowiadajacego/ych tej dzialalnosci. Jesli 
organizacja prowadzi wiecej niz 3 rodzaje dzialalnosci 
gospodarczej wg klasyfikacji PKD, nalezy podac informacje 
na temat trzech glównych rodzajów dzialalnosci (podanie 
maksymalnie 3 kodów), 

)

5. Informacja dotyczaca dzialalnosci odplatnej pozytku publicznego i dzialalnosci gospodarczej organizacji 
pozytku publicznego w okresie sprawozdawczym

zaczynajac od glównego 
przedmiotu dzialalnosci)

zaczynajac od glównego 
przedmiotu dzialalnosci
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WOJEWÓDZTWO
6.Zasieg terytorialny prowadzonej przez 
organizacje dzialalnosci gospodarczej

1. Laczna kwota przychodów organizacji ogólem (zgodnie z rachunkiem wyników / zysków i 
strat)

2. Informacja o zródlach przychodów organizacji

1.Przychody z dzialalnosci nieodplatnej pozytku public   go

2. Przychody z dzialalnosci odplatnej pozytku publicznego

3. Przychody z dzialalnosci gospodarczej

4. Przychody z dzialalnosci finansowej

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

6. Ze zródel publicznych ogólem:

w 
tym:

a) ze srodków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

b) ze srodków budzetu panstwa

c) ze srodków budzetu jednostek samorzadu terytorialnego

d) z dotacji z funduszy celowych

7. Ze zródel prywatnych ogólem: 

w 
tym:

a) ze skladek czlonkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarnosci publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wplywów z majatku (w szczególnosci sprzedaz lub wynajem skladników 
majatkowych)

g) z nawiazek sadowych

h) ze swiadczen pienieznych  

8. Z innych zródel

(Nalezy wskazac np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, 
„caly kraj”, „zagranica”)

III.Przychody i koszty organizacji pozytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

6 252 434,59 zl

zl

  zl

zl

348 586,43

0,00  zl

1 678 740,61 zl

86,49 zl

22 471,84 zl

4 086 468,75 zl

116 080,47

0,00 

0,00 zl

83 000,00 zl

2 005 624,64 zl

1 997 844,11 zl

12 044,04 zl

93 176.43 zl

10 860,00 zl

0,00 zl

0,00 zl 

0,00 zl

0,00 zl

0,00 zl
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dotyczacego budowy Osrodka Rehabilitacji Zawodowej i Spolecznej Osób 
Niepelnosprawnych

zl

zl

zl

,    zl

zl zl

zl

zl

zl zl

zl

zl zl

2. Wynik dzialalnosci odplatnej pozytku publicznego lub dzialalnosci gospodarczej organizacji pozytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

3. Informacje o sposobie wydatkowania srodków pochodzacych z 1% podatku dochodowego od osób 
fizycznych

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1.Wynik dzialalnosci odplatnej pozytku publicznego

2. Wynik dzialalnosci gospodarczej

w tym: wysokosc srodków przeznaczona na dzialalnosc statutowa

1.Wysokosc kwoty pochodzacej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych niewydatkowanej
w poprzednich okresach sprawozdawczych

2.Wysokosc kwoty pochodzacej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogólem

3.Dzialania, na które wydatkowano srodki pochodzace z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególnosci okreslone w pkt II.1.1) oraz kwoty przeznaczone na te dzialania

1
Splata kredytu 

2

3

4

4. Cele szczególowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane prze  
podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pozytku publicznego wydatkowala 
najwiecej srodków pochodzacych z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwota

1

2

3

Koszty ogólem:

W tym: 
wysokosc 
kosztów 

finansowana z 
1% podatku 

dochodowego 
od osób 

fizycznych

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogólem:

w 
tym :

a)koszty z tytulu prowadzenia nieodplatnej dzialalnosci pozytku 
publicznego

b) koszty z tytulu prowadzenia odplatnej dzialalnosci pozytku publicznego

c)koszty z tytulu prowadzenia dzialalnosci gospodarczej

d)koszty administracyjne, w tym: zuzycie materialów i energii, uslugi 
obce, podatki i oplaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
swiadczenia, amortyzacja
e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej zwiazanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

f)pozostale koszty ogólem:

0,00zl

67 665,64zl

67 665,64zl

zl

zl

  ,    zl

zl zl

85,80 zl

22 000,00 zl

22 000,00 

1 749 458,60

0,00 zl

3 620 358,78

337 691,80 

0,00 zl

117 622,41 22 000,00 

,   

,  

5 825 131,59
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. 

                                                                              117 osób

wlasnosc

uzytkowanie wieczyste

naje m

uzytkowanie

uzyczenie

dzierzawa

nie  korzystala

nie

IV. Korzystanie z uprawnien w okresie sprawozdawczym

V. Personel organizacji pozytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby swiadczace uslugi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Czlonkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja korzystala z nastepujacych 
zwolnien

-> jakich?____________________________

2. Organizacja korzystala z prawa do nieodplatnego informowania 
przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej 
dzialalnosci pozytku 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 korzystala z uprawnienia do nabycia na szczególnych 
zasadach prawa wlasnosci lub prawa uzytkowania wieczystego
nieruchomosci z zasobu Skarbu Panstwa lub jednostek samorzadu 
terytorialnego, lub zawarla umowy uzytkowania, najmu, dzierzawy 
lub uzyczenia i przysluguje jej w odniesieniu do tych nieruchomosci
nastepujace prawo:

1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy

2. Przecietna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pelne etaty

88,9 etatów

3. Liczba osób swiadczacych uslugi w organizacji na podstawie umowy
cywilnoprawnej

  
23 osób

1. Organizacja ma czlonków

2. Liczba czlonków organizacji wg stanu na ostatni dzien roku 
obrotowego

           osób fizycznych

            osób prawnych

223

0

tak. 

(W odpowiedzi nalezy uwzglednic wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie 
stosunku pracy (etat lub czesc etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jesli obecnie nie sa 
juz zatrudnione w organizacji)

(Aby okreslic przecietne zatrudnienie nalezy zsumowac wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiacach w okresie sprawozdawczym (wraz z ulamkami odpowiadajacymi czesci etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pól etatu), dodac do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesiecy i podzielic przez 12. 
Wynik wpisac z dokladnoscia do 1 miejsca po przecinku)

nie

z podatku od czynnosci cywilnoprawnych

z oplaty skarbowej

z oplat sadow ych

z innych  zwolnien

tak

z podatku od nieruchomosci

z podatku dochodowego od osób prawnych
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3. Zmiana czlonkostwa w organizacji
organizacja pozyskala 7 czlonków

organizacja stracila 11 czlonków

2. Liczba wolontariuszy wykonujacych swiadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niz 
30 dni osób

w 
tym:

a) czlonkowie organizacji osób

b) pracownicy organizacji osób

c) osoby swiadczace uslugi na podstawie umowy cywilnoprawnej
osób

d)czlonkowie organu zarzadzajacego osób

e) inne osoby osób

3. Liczba wolontariuszy wykonujacych swiadczenie na rzecz organizacji przez okres dluzszy niz 
30 dni

osób

w 
tym:

a) czlonkowie organizacji osób

b) pracownicy organizacji osób

c) osoby swiadczace uslugi na podstawie umowy cywilnoprawnej osób

d) czlonkowie organu zarzadzajacego
osób

e) inne osoby
osób

1.Laczna kwota wynagrodzen (brutto) wyplaconych przez organizacje w okresie 
sprawozdawczym

w 
tym:

a) z tytulu umów o prace

wynagrodzenie zasadnicze

nagrody

premie

inne swiadczenia (np. sluzbowy telefon, samochód) 

b) z tytulu umów cywilnoprawnych

2. Laczna kwota wynagrodzen wyplaconych przez organizacje pracownikom oraz osobom 
swiadczacym uslugi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w zwiazku z prowadzona 
dzialalnoscia pozytku publicznego

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym 

1. Organizacja korzystala ze swiadczen wykonywanych przez wolontariuszy

(Zgodnie z ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie, 
wolontariuszami sa osoby wykonujace nieodplatnie i dobrowolnie prace na rzecz organizacji, 
niezaleznie od tego, czy sa to osoby niezwiazane z organizacja, czlonkowie, pracownicy, osoby 
swiadczace uslugi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przedstawiciele wladz organizacji)

(Kazdy wolontariusz powinien byc liczony tylko raz, niezaleznie od liczby swiadczen wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

(Kazdy wolontariusz powinien byc liczony tylko raz, niezaleznie od liczby swiadczen wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

nie

2 633 027,14  

1 052 343,15

zl

zl

2 460 763,84 zl

2 366 169,70zl

0,00 zl

91 836,00 zl

2 758,14 zl

172 263,30 zl

tak
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  ,    

zl

73 980,00 zl

Prowadzenie Srodowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi

40 000,00 zl

Prowadzenie swietlicy socjoterapeutycznej dla osób niepelnosprawnych 
intelektualnie wywodzacych sie z rodzin z problemem alkoholowym

5 499,12 zl

w 
tym:

a) w zwiazku z prowadzona dzialalnoscia odplatna pozytku publicznego

b) w zwiazku z prowadzona dzialalnoscia nieodplatna po       ublicznego

3. Laczna kwota wynagrodzen wyplaconych przez organizacje pracownikom oraz osobom 
swiadczacym uslugi na podstawie umowy cywilnoprawnej w zwiazku z prowadzona dzialalnoscia
gospodarcza organizacji

4. Wysokosc miesiecznego wynagrodzenia (brutto) wyplaconego czlonkom organu 
zarzadzajacego organizacji, wliczajac wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i   ne 
swiadczenia oraz umowy cywilnoprawne
5. Wysokosc miesiecznego wynagrodzenia (brutto) wyplaconego czlonkom innych 
organów organizacji, wliczajac wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i   ne swiadczenia 
oraz umowy cywilnoprawne
6. Wysokosc miesiecznego wynagrodzenia (brutto) wyplaconego pracownikom 
organizacji, wliczajac wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne swiadczenia, oraz 
osobom swiadczacym uslugi na podstawie umowy cywilnoprawnej
7. Wysokosc miesiecznego wynagrodzenia (brutto) wyplaconego czlonkom organu 
zarzadzajacego, wliczajac wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i      swiadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
8. Wysokosc miesiecznego wynagrodzenia (brutto) wyplaconego czlonkom innych 
organów organizacji, wliczajac wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne swiadczenia 
oraz umowy cywilnoprawne
9. Wysokosc miesiecznego wynagrodzenia (brutto) wyplaconego pracownikom 
organizacji, wliczajac wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i      swiadczenia, oraz 
osobom swiadczacym uslugi na podstawie umowy cywilnoprawnej
10. Dodatkowe uwagi dotyczace wynagrodzen

1. Organizacja udzielala pozyczek pienieznych

2. Wysokosc udzielonych pozyczek pienieznych      ,     zl

3.Statutowa podstawa przyznania pozyczek pienieznych

1. Organizacja realizowala zadania zlecone przez organy jednostek 
samorzadu terytorialnego

2. Informacja na temat realizowanych zadan i kwot dotacji otrzymanych na ich realizacje

Lp Nazwa zadania Kwota

1 Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajeciowej

2

3

zl

zl

1 052 343,15 

  ,    zl

   ,    zl

2 370,14 zl

  ,   zl

  ,    zl

7 965,00 zl

tak

tak

1 580 683,99

przecietnego

przecietnego

przecietnego

najwyzszego

najwyzszego

najwyzszego

VII.Informacja o udzielonych przez organizacje pozytku publicznego pozyczkach pienieznych w okresie 
sprawozdawczym

VIII. Informacja o dzialalnosci zleconej organizacji pozytku publicznego przez administracje publiczna w 
okresie sprawozdawczym

(Mozna podzielic sie z opinia publiczna dodatkowymi 
uwagami dotyczacymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzen 
w organizacji wówczas nalezy wpisac te uwagi w 
przygotowane pole)

   

nie

nie
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Obóz terapeutyczno – rehabilitacyjny z programem socjoterapeutycznym dla osób 
intelektualnie niepelnosprawnych pochodzacych z rodzin z problemem alkoholowym

5 378,42 zl

,     zl

447 947 zl

4

5

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowala zadania zlecone 
przez organy administracji rzadowej

4. Informacja na temat realizowanych zadan i kwot dotacji otrzymanych na ich realizacje

Lp Nazwa zadania Kwota

1 Prowadzenie Srodowiskowego Domu Samopomocy

2

3

4

5

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowala zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówien i kwot otrzymanych na ich realizacje

Lp Nazwa zamówienia Kwota

1

2

3

4

5

1. Wykaz spólek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udzialów lub akcji w kapitale zakladowym lub co 
najmniej 20% ogólnej liczby glosów w organie stanowiacym spólki

Lp Nazwa spólki Siedziba spólki
% udzialów 
lub akcji w 

kapitale

% udzialu w ogólnej 
liczbie glosów 

1 % %

2 % %

3 % %

,    zl

,    zl

,    zl

,    zl

,    zl

,    zl

,    zl

,    zl

,    zl

IX.Informacja dotyczaca realizowanych przez organizacje pozytku publicznego zamówien publicznych w 
okresie sprawozdawczym

X.Informacje uzupelniajace

nie

tak

nie

tak
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Izabela Monica glówna ksiegowa

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 kontrolujacy
Data zakonczenia 

kontroli

1

2

3

4

4. Organizacja przeprowadzila badanie sprawozdania finansowego na podstawie 
ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 
1223, z pózn. zm.) lub rozporzadzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w 
sprawie obowiazku badania sprawozdan finansowych organizacji pozytku 
publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

5. Dodatkowe informacje

Sporzadzil/a
Imie i nazwisko

Funkcja

Podpis Data wypelnienia 
sprawozdania

11.05.2015r.

Miejsce na pieczec organizacji o ile 
organizacja posiada pieczec

nie

tak

Kontrola Sanitarna w zakresie przestrzegania przepisów 
okreslajacych wymagania higieniczne i zdrowotne na 
stanowiskach pracy

Powiatowa Inspekcja Sanitarna 
w Stargardzie Szczecinskim

13-18.03.2014r.

Zakresem kontroli objete zostaly zagadnienia zwiazane 
z dzialalnoscia Warsztatu Terapii Zajeciowej zgodnie 
z wymogami ustawy z dn.27.08.1997r. o rehabilitacji 
zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepelnosprawnych (Dz. U. z 2011r. nr 127, poz. 721 
z pózn. zm. ) oraz Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, 
Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 25 marca 2004r. 
w sprawie warsztatów terapii zajeciowej (Dz. U. z 2004r. 
nr 63, poz. 587) w okresie 01.01.2014r. -31.12.2014r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 
Stargardzie Szczecinskim

17-18.03.2014r.

Kontrola spelniania warunków i obowiazków przez ZAZ 
okreslonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i 
spolecznej oraz zatrudnianiu osób niepelnosprawnych

Wojewoda Zachodniopomorski 04.11.2014r.

(Nalezy wpisac w ponizsze pole inne informacje, którymi organizacja chcialaby podzielic sie z opinia publiczna)
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