
Załącznik 
 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej

z dnia……..……(Nr………poz……….)

WZÓR

     Sygnatura  sprawozdania (wypełnia MPiPS)

Ministerstwo 
Pracy 

i Polityki 
Społecznej

Roczne sprawozdanie merytoryczne z 
działalności 

organizacji pożytku publicznego

 Formularz należy wypełnić w języku polskim, drukowanymi literami;
 Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
 We  wszystkich  pytaniach,  w  których  istnieje  możliwość  wyboru  odpowiedzi,  należy  zaznaczyć  właściwe  

odpowiedzi znakiem X; 
 We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak  

myślnika (-);

Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania 
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

1. Nazwa organizacji LĘDZIŃSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH 
RODZIN

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

Kraj POLSKA Województwo ŚLĄSKIE Powiat BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI

Gmina LĘDZINY Ulica HOŁDUNOWSKA Nr domu 39 Nr lokalu 5

Miejscowość LĘDZINY Kod pocztowy 43-143 Poczta LĘDZINY Nr telefonu 32 3267694

 Nr faxu E-mail lsnroniir@wp.pl Strona www niepełnosprawni.org

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym 05.04.2001.

4. Data uzyskania statusu organizacji 
pożytku publicznego 22.10.2009.

5. Numer REGON 276924902 6. Numer KRS 0000005834
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za rok __2011__



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

KRYSTYNA CUBER, PREZES

STEFAN BOGACKI, WICEPREZES

BARBARA HAŚNIK, CZŁONEK ZARZĄDU

PIOTR SZYDŁOWSKI, CZŁONEK ZARZADU

JERZY WODZISZ, CZŁONEK ZARZĄDU

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

BOŻENA BIELAS, PRZEWODNICZĄCA

JANUSZ DOLATA, CZŁONEK

ROMAN KAŁUŻA,CZŁONEK

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. świadczenie pomocy w zakresie rehabilitacji kompleksowej 
osób niepełnosprawnych,
2. organizacja rehabilitacji leczniczej osób niepełnosprawnych,
3. organizacja rehabilitacji społecznej osób 
niepełnosprawnych,
4. niesienie wszelkiej pomocy oświatowo-wychowawczej 
osobom objętym działalnością Stowarzyszenia,
5.  niesienie wszelkiej pomocy prawnej osobom objętym 
działalnością Stowarzyszenia, 
6. niesienie wszelkiej pomocy medycznej osobom objętym 
działalnością Stowarzyszenia,
7. wspieranie wszelkich form integracji społecznej w 
szczególności integracji osób pełnosprawnych z osobami z 
niepełnosprawnością,
8. przygotowanie osób z niepełnosprawnością do podjęcia 
pracy i poszukiwania pracy,
9. organizowanie spotkań mających na celu wyrównanie szans 
osób z niepełnosprawnością,
10. dowóz osób objętych działalnością Stowarzyszenia na 
zajęcia rehabilitacyjne i integracyjne,
11. świadczenie wszelkiej pomocy materialnej osobom objętym 
działalnością Stowarzyszenia.

2



10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

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

1. prowadzenie działalności informacyjnej dotyczącej przyczyn, 
skutków i sposobów rozwiązywania problemów związanych 
z niepełnosprawnością

2. prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej wśród 
społeczności lokalnej

3. podejmowanie działań interwencyjnych mających na celu 
ochronę praw osób objętych działalnością stowarzyszenia

4. prowadzenie działalności edukacyjnej
5. organizacja wycieczek, spotkań w celach integracyjnych, 

wypoczynkowych i rekreacyjnych
6. organizowanie wyjazdów rehabilitacyjnych
7. współpraca z osobami fizycznymi, osobami prawnymi i 

innymi podmiotami do których umownych lub statutowych 
celów należy niesienie pomocy osobom z 
niepełnosprawnością

8. udzielanie świadczeń leczniczych i rehabilitacyjnych oraz 
pomoc w ich uzyskiwaniu

9. udział w organizowaniu kursów, szkoleń i wszelkich innych 
form aktywizacji społecznej i zawodowej, udział w 
projektach redukujących ryzyko wykluczenia społecznego 
osób z niepełnosprawnością i ich rodzin

10. prowadzenie działalności gospodarczej w celu uzyskania 
środków na działalność statutową 

11. Najważniejsze sfery działalności pożytku publicznego

(Należy  wskazać  nie  więcej  niż  trzy najważniejsze,  pod  względem 
wielkości  wydatkowanych  środków,  sfery  działalności  pożytku  
publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia  
2003 r.  o działalności  pożytku  publicznego  i  o wolontariacie(Dz.  U. z 
2010 r. Nr 234, poz. 1536), zaczynając od najważniejszej)

1. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
  
2. 
3. 

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

GŁÓWNE DZIAŁANIA TO:

REHABILITACJA:
• Hydroterapia – zajęcia odbywały się w każdy czwartek, poza lipcem i sierpniem oraz 

dniami świątecznymi, w godz. 16.30 – 18.00 na basenie Fundacji Rozwoju Sportu, 
Kultury Fizycznej i Turystyki. W zajęciach brało udział każdorazowo ok. 50 osób.

• Hipoterapia – zajęcia odbywały się w soboty i wtorki lipca i sierpnia na maneżu przy 
ulicy Lędzińskiej 24 w Lędzinach (łącznie 80 godzin). W zajęciach brało udział 20 osób 
niepełnosprawnych.

• Rehabilitacja Indywidualna:
- zajęcia rehabilitacyjne: odbywały się od stycznia do grudnia w domach osób 
niepełnosprawnych, korzystały z nich 23 osoby
- zajęcia logopedyczne: odbywały się od lutego do grudnia w siedzibie stowarzyszenia w 
Lędzinach, korzystało z nich 8 osób
- zajęcia rewalidacyjno-opiekuńcze: odbywały się od stycznia do grudnia w domach osób 
niepełnosprawnych, korzystały z nich 2 osoby

INTEGRACJA:
• 22 stycznia - Integracyjna Zabawa Karnawałowa dla dorosłych w barze „Anita” (dla 

80  osób)
• 15 marca - Spotkanie   cyklu  „Większa wiedza- większa tolerancja” , prelekcja na temat 

hipoterapii (dla 20 osób)
• 18 maja - XII Powiatowe Igrzyska Osób Niepełnosprawnych (wzięło udział 40 osób)
• 21 maja - Wycieczka do Zakopanego i Bukowiny Tatrzańskiej, (dla 64 osób)
• 28 maja - Wycieczka do Zakopanego i Bukowiny Tatrzańskiej ( dla 49 osób)
• 4 czerwca – Wyjazd na mecz koszykówki na wózkach w Mysłowicach (dla 30 osób)
• 5 czerwca - Otwarty Festyn Integracyjny z okazji Dnia Dziecka na terenie restauracji 

„Kamea” (udział wzięło ok. 500 osób)
• 13,14, 15 czerwca - VI Integracyjny Biwak Żeglarski na terenie Yacht Club „Opty”   w 

Chełmie Śląskim (udział wzięło 40 osób)
• 17 września- Ognisko w Lędzinach na terenie Osadnika KWK Ziemowit (dla 96 osób)
• 1 października  - Rajd Samochodami Terenowymi  po terenie Wopienki w Lędzinach 

(dla 64 osób)
• 8 października – Wycieczka do Wrocławia (dla 96 osób) 
• 15 listopada - Spotkanie Dyskusyjne z cyklu „Większa wiedza- większa tolerancja”, 

prelekcja pt. „Profilaktyka Zespołów Bólowych Kręgosłupa” (wzięło udział 48 osób)
• 10 grudnia- Spotkanie Świąteczne : „Spotkaniem  ze św. Mikołajem”  w restauracji 

Pinocy (dla 185 osób).

W roku 2011 stowarzyszenie zrealizowało także dwa projekty współfinansowane przez Unię 
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet VII. Promocja integracji 
społecznej; Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji):

• Projekt „Sport drogą do integracji” w ramach którego 30 osób wzięło udział w kursach 
nauki pływania oraz nauki gry w szachy.

• Projekt „Z wiatrem w Żaglach” w ramach którego 15 osób wzięło udział w szkoleniu 
żeglarskim poznając zwyczaje, reguły i prawa związane z żeglarstwem

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

 CAŁY KRAJ

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 

 tak

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

 

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 500

Osoby 
prawne 0

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

1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności  
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz  
ze wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych 
tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3  
rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację  
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie  
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego 
przedmiotu działalności)

DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI 
CZŁONKOWSKICH,GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA

DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA

POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA, 
GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA

Kod PKD: 94,99,Z

Kod PKD: 86,90,A

Kod PKD: 88,99,Z
2.Zasięg  terytorialny  prowadzonej  przez 
organizację  nieodpłatnej  działalności  pożytku 
publicznego
(Należy  wskazać  np.  „gmina”,  „powiat”,  „województwo”,  
„cały kraj”, „zagranica”)

CAŁY KRAJ

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

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
 tak

 X  nie 
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2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej 
pożytku publicznego

(Należy  podać  informację  na  temat  rodzaju  działalności  
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze  
wskazaniem kodu/ów  PKD 2007 odpowiadającego/ych tej  
działalności.  Jeśli  organizacja  prowadzi  więcej  niż  3  
rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na  
temat  trzech  głównych  rodzajów  działalności  (podanie  
maksymalnie  3  kodów),  zaczynając  od głównego 
przedmiotu działalności)

 
-

Kod PKD: -

Kod PKD: -

Kod PKD: -

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

-

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą
 tak

 X  nie  

5.Opis przedmiotu działalności gospodarczej

(Należy  podać  informację  na  temat  rodzaju  działalności  
gospodarczej  prowadzonej  przez  organizację  w  okresie  
sprawozdawczym,  wraz  ze  wskazaniem  kodu/ów  PKD 
2007 odpowiadającego/ych  tej  działalności.  Jeśli  
organizacja  prowadzi  więcej  niż  3  rodzaje  działalności  
gospodarczej wg klasyfikacji PKD, należy podać informację  
na temat trzech głównych rodzajów działalności  (podanie  
maksymalnie  3  kodów),  zaczynając  od głównego 
przedmiotu działalności)

-

Kod PKD: -

Kod PKD: -

Kod PKD: -

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

-

III.Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 
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1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników / zysków i 
strat)     228052,82   zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1.Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego - ,    zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego -,     zł

3. Przychody z działalności gospodarczej -,    zł

4. Przychody z działalności finansowej -,    zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 50044,60    zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem:
 149350,90   zł

w 
tym:

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych 83193,75    zł

b) ze środków budżetu państwa 13457,15    zł
c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego 52700,00    zł
d) z dotacji z funduszy celowych -,    zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 28556,52    zł

w 
tym:

a) ze składek członkowskich 9425,00    zł

b) z darowizn od osób fizycznych 1500,00    zł

c) z darowizn od osób prawnych 16135,61    zł

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest) 1495,91    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 100,80    zł

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

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -,     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
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1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych niewydatkowanej 
w poprzednich okresach sprawozdawczych 0,00    zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 50044,60    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 ZAJĘCIA REHABILITACYJNE I INTEGRACYJNE  15747 ,07   zł

2     ,    zł

3     ,    zł

4 ,    zł

4.  Cele  szczegółowe,  w  rozumieniu  przepisów  o  podatku  dochodowym  od  osób  fizycznych,  wskazane  przez 
podatników podatku  dochodowego  od  osób  fizycznych,  na  które  organizacja  pożytku  publicznego wydatkowała 
najwięcej środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą

1 SUBKONTA 34297,53    zł

2 ,    zł

3   ,    zł

4   ,    zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym Koszty ogółem:

W tym: 
wysokość 
kosztów 

finansowana z 
1% podatku 

dochodowego 
od osób 

fizycznych

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 181932 ,78    zł 15747 ,07    zł

w 
tym :

a)koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego -  ,    zł   ,     zł

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego -  ,    zł  ,    zł
c)koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej -  ,    zł
d)koszty administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia, amortyzacja

181932,78    zł 15747 ,07    zł

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

f)pozostałe koszty ogółem: -  ,    zł   ,     zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

X
z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

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 
dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43,  
poz. 226)

3.  Organizacja  korzystała  z  uprawnienia  do  nabycia  na 
szczególnych  zasadach  prawa  własności  lub  prawa  użytkowania 
wieczystego nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa lub jednostek 
samorządu terytorialnego, lub zawarła umowy użytkowania, najmu, 
dzierżawy  lub  użyczenia  i  przysługuje  jej  w  odniesieniu  do  tych 
nieruchomości następujące prawo:

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa
X

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy

(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie  
stosunku pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są  
już zatrudnione w organizacji)

                                                                                  0 
osób

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

(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w  
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części  etatu,  np. 0,5 w  
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12.  
Wynik wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

0   etatów

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

  
11  osób

 

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków
 X tak

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

           osób fizycznych 
130

            osób prawnych 
0

  
 

9

z podatku od czynności cywilnoprawnych

tak.  

 nie

nie  korzystała

nie 



3. Zmiana członkostwa w organizacji
organizacja pozyskała………20……członków

organizacja straciła………18……….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)

tak
X   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)

- osób

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

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

- osób

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 52319,60    zł

 

w 
tym:

a) z tytułu umów o pracę 0,00    zł

wynagrodzenie zasadnicze -  ,    zł

nagrody  - ,    zł

premie -  ,    zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód)   - ,    zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 52319,60    zł
2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną 
działalnością pożytku publicznego   52319,60    zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego  52319,60    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 - ,    zł

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

 - ,    zł

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

   -,    zł

6.  Wysokość  przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia  (brutto)  wypłaconego pracownikom 
organizacji,  wliczając  wynagrodzenie  zasadnicze,  nagrody,  premie  i  inne  świadczenia,  oraz 
osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

 - ,    zł

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

 - ,   zł

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

 - ,    zł

9.  Wysokość  najwyższego miesięcznego  wynagrodzenia  (brutto)  wypłaconego  pracownikom 
organizacji,  wliczając  wynagrodzenie  zasadnicze,  nagrody,  premie  i  inne  świadczenia,  oraz 
osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

 1500,00    zł

10. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń

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

   

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

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych
tak

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych    -  ,     zł

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych -

VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną  w 
okresie sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek 
samorządu terytorialnego

  X  tak

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

Lp Nazwa zadania Kwota

1 INTEGRACJA I ZAPOBIEGANIE WYKLUCZENIOM SPOŁECZNYM ŚRODOWISKA OSÓB Z 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 20000,00     zł

2 REHABILITACJA SPOŁECZNA MIESZKAŃCÓW GMINY LĘDZINY 17700,00     zł

3 REHABILITACJA SPOŁECZNA MIESZKAŃCÓW GMINY LĘDZINY 15000,00     zł

4 - ,     zł

5 - ,     zł

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

tak

11

nie 

nie 

nie 



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

Lp Nazwa zadania Kwota

1 - -,    zł

2 - -,    zł

3 - -,    zł

4 - -,    zł

5 - -,    zł
IX.Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego zamówień publicznych w 
okresie sprawozdawczym

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

Lp Nazwa zamówienia Kwota

1 - -,    zł

2 - -,    zł

3 - -,    zł

4 - -,    zł

5 - -,    zł

X.Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co 
najmniej 20% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów 

1 - - -% -%

2 - - -% -%

3 - - -% -%
2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

1 -

2 -

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

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli
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tak

nie



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)

tak

 X  nie

5. Dodatkowe informacje

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

Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja

KRYSTYNA CUBER
 PREZES

Podpis Data wypełnienia 
sprawozdania

20.06.2012r.

Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć
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