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I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina LYSKI

Powiat RYBNICKI

Ulica RYBNICKA Nr domu 25C Nr lokalu 

Miejscowość SUMINA Kod pocztowy 44-295 Poczta LYSKI Nr telefonu 600700161

Nr faksu E-mail biuro@sumina.pl Strona www www.sumina.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2008-02-21

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 24038196700000 6. Numer KRS 0000257288

7. Skład organu zarządzającego organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Adam Wawoczny Prezes TAK

Wojciech Kamiński Wice Prezes TAK

Tomasz Doleżych Wice Prezes TAK

Daniel Cyran Skarbnik TAK

Patrycja Bielaczek Sekretarz TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Justyna Paprotna Przewodnicząca TAK

Bogdan Kłosek Członek TAK

Tadeusz Korecki Członek TAK

STOWARZYSZENIE SUMINA NA RZECZ ODNOWY I ROZWOJU GÓRNEGO ŚLĄSKA
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Popieranie, promowanie i prowadzenie wszelkich działań związanych z 
kreowaniem współczesnej kultury, budowie, odnowie i rozwoju 
regionalnej tożsamości kulturowej szczególnie młodego pokolenia poprzez 
działania i edukację społeczną, artystyczną i medialną; podniesienie 
znaczenia miejscowości wiejskich Górnego Śląska w kraju i Europie; 
ograniczenie bezrobocia; modernizacja i budowa przestrzeni publicznych i 
przestrzeni centrum zaspakajania potrzeb społeczno – kulturalnych, 
ochrona dóbr środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego; 
ograniczanie i zapobieganie przestępczości zwłaszcza wśród ludzi 
młodych; właściwa organizacja czasu wolnego mieszkańców; promocja 
zdrowego stylu życia wolnego od nałogów; działania na rzecz ochrony 
zdrowia, propagowanie trzeźwości i bezpieczeństwa wśród uczestników 
ruchu drogowego; propagowanie twórczej postawy życiowej opartej na 
wartościach chrześcijańskich oraz wspieranie osób i organizacji 
podejmujących takie działania;

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

a) promowanie kreatywnych działań i postaw życiowych;
b) uczestniczenie w tworzeniu przedsięwzięć związanych z szeroko 
pojętymi działaniami edukacji społecznej, medialnej, artystycznej, innej 
kulturalnej oraz profilaktycznej i terapeutycznej,
c) finansowanie badań, opracowań, przedsięwzięć zmierzających do 
rozwoju współczesnego społeczeństwa Górnego Śląska i kultury 
środkowoeuropejskiej;
d) prowadzenie promocji w środkach masowego przekazu kreującej 
sztukę, twórcze myślenie oraz wzory postaw społecznych, a także 
propagowanie osiągnięć i twórczości artystów tamże,
e) prowadzenie działalności produkcyjnej, nagraniowej i wydawniczej, w 
szczególności w zakresie nagrywania kaset magnetofonowych, płyt 
kompaktowych, kaset video, filmów i innych nośników, a także 
publikowania materiałów drukowanych, w tym także produkcja tychże;
f) prowadzenie dystrybucji wydawnictw własnych oraz materiałów o 
podobnych treściach;
g) prowadzenie działalności kulturalnej, szkoleniowej, edukacyjnej i 
profilaktycznej w zakresie objętym celami Stowarzyszenia we wszystkich 
aspektach oraz udział w tego rodzaju przedsięwzięciach prowadzonych 
przez inne osoby lub organizacje, a w szczególności organizacja szkoleń 
dotyczących udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach 
komunikacyjnych oraz propagujących bezpieczeństwo uczestników ruchu 
drogowego;
h) organizowanie pikników, festynów wieczornic regionalnych oraz innych 
imprez kulturalnych o podobnym charakterze, w tym koncertów i 
festiwali;
i) organizowanie kongresów, sympozjów, seminariów, paneli, konferencji, 
kursów i innych spotkań służących wymianie doświadczeń kadry i 
personelu podmiotów działających w zakresie objętym celami 
stowarzyszenia; 
j) świadczenie pomocy organizacyjnej i finansowej na rzecz osób 
fizycznych i innych podmiotów prowadzących działalność o podobnym 
charakterze;
k) tworzenie i udostępnianie bazy materialnej - w tym środków trwałych - 
niezbędnej dla prowadzenia działalności statutowej;
l) działalność charytatywną;
m) współpracę z osobami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi 
prowadzącymi działalność w zakresie objętym celami stowarzyszenia;
n) poradnictwo psychologiczne, prawne, a także profilaktyczne i 
terapeutyczne w przedmiocie uzależnień;
o) profilaktykę i walkę z uzależnieniami, szczególnie poprzez wspieranie: 
działalności świetlic środowiskowych, profilaktyczno-integracyjnych, 
socjoterapeutycznych oraz punktów konsultacyjnych, prowadzenie 
profilaktycznych akcji letnich i zimowych dla dzieci i młodzieży oraz 
innych,
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p) krzewienie kultury fizycznej i sportu, promocji zdrowego stylu życia, 
profilaktyki zdrowia
q) ochronę przyrody i dziedzictwa kulturowego także poprzez edukację 
ekologiczną, dokonywanie zmian w strukturze gospodarczej obszarów 
środowiska naturalnego 
 i sposobie użytkowania terenów oraz inne
r) ograniczenie bezrobocia przez prowadzenie poradnictwa pracy oraz 
poprzez tworzenie nowych miejsc pracy, szczególnie na bazie istniejących 
terenów i obiektów stanowiących własność gmin oraz innych osób 
zgodnie z zawartymi na tę okoliczność umowami
s) walka z ubóstwem społecznym szczególnie poprzez poradnictwo oraz 
pomoc materialną
t) modernizację i budowę przestrzeni publicznych i przestrzeni centrum 
zaspakajania potrzeb społeczno – kulturalnych
u) promowanie i edukację w dziedzinie podejmowania obywatelskich 
inicjatyw społecznych;
v) inne działania realizujące cele statutowe;
w) poradnictwo psychologiczne i prawne dla poszkodowanych w 
wypadkach komunikacyjnych;
x) prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla osób 
niepełnosprawnych;
y) organizacja warunków do prowadzenia badań profilaktycznych i 
udzielania świadczeń medycznych dla społeczności lokalnych, ze 
szczególnym uwzględnieniem środowisk wiejskich;

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

1. Nieodpłatne udostępnienie sprzętu nagłośniającego drużynie harcerskiej ze Suminy – 24 stycznia 
2014 r. Sprzęt  został wykorzystany do zapewnienia właściwej oprawy inauguracji działalności drużyny 
harcerskiej. 
2. Zabawa karnawałowa dla pensjonariuszek DPS Lyski – 14 lutego 2014 r. 
3. Akcja 1 % podatku dochodowego za 2013 r. (w ciągu całego 2014 r.)  Akcja stanowi emanację 
uprawnień Stowarzyszenia jako organizacji pożytku publicznego. W 2014 r. pozyskiwano środki z 
rozliczeń za 2013, które zostały przekazane jako wsparcie akcji "Pomoc dla Emilki", dla placówek 
oświatowych wskazanych jako cele szczegółowe przez podatników, dla Towarzystwa Lekkoatletycznego 
ROW Rybnik oraz na działalność OPP Stowarzyszenia.
4. Wsparcie obchodów Dnia Kobiet, organizowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich w Suminie.
5. Organizacja Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia wraz z koncertem oraz galą wręczenia 
nagrody Nasz Solidny Partner. Przedsięwzięcie ma charakter cykliczny i jest zawsze organizowane wraz 
z dorocznym Walnym Zgromadzeniem Członków Stowarzyszenia. Wyróżnione zostają podmioty, które 
w poprzednich latach w wyjątkowy sposób włączyły się w działalność Stowarzyszenia.
6. Wsparcie finansowe Koła Gospodyń Wiejskich w Suminie – zakup materiałów na niezbędnych do 
wykonania strojów regionalnych dla członkiń KGW. 
7. Nieodpłatne udostępnienie sprzętu nagłośnieniowego na potrzeby koncertu zespołu ANIMUS, 
organizowanego w związku z kanonizacją Jana Pawła II – 26.04.2014 r.
8. Włączenie się Stowarzyszenia w organizację 4 rundy Pucharu Województwa Śląskiego w 
Turystycznych Marszach na orientację, o puchar Stowarzyszenia Sumina. Stowarzyszenie SUMINA było 
współorganizatorem i gospodarzem oraz włączyło się finansowo w organizację. Cały cykl imprez 
odbywa się za sprawą Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego. 
9. Nieodpłatne udostępnienie sprzętu nagłośnieniowego na potrzeby koncertu zespołu ANIMUS, 
organizowanego w związku z kanonizacją Jana Pawła II – kaplica w Suminie – 01.05.2014 r.
10. Wsparcie obchodów Dnia Matki, organizowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich w Suminie.
11. Organizacja obchodów Dnia Dziecka w Suminie – 1 czerwca 2014 r. Blisko setka dzieci wraz z 
rodzinami zebrała się przy Restauracji TaakaRyba w Suminie. Jak co roku organizatorem imprezy było 
Stowarzyszenie SUMINA oraz Sołtys i Rada Sołecka. Dmuchany plac zabaw oraz konkursy 
zorganizowane przez Drużynę Harcerską AD ASTRA z Suminy przez kilka godzin wypełniały czas 
najmłodszym. Nie lada atrakcją była wizyta pracowników PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Zakład w 
Tarnowskich Górach oraz Straży Ochrony Kolei z Rybnika. To już kolejne spotkanie tego typu z 
najmłodszymi w ramach ogólnopolskiej kampanii BEZPIECZNY PRZEJAZD, ZATRZYMAJ SIĘ I ŻYJ.
12. Wycieczka do Koniakowa – 06 – 08.06.2014 r. – Wycieczki integracyjne dla członków 
stowarzyszenia i ich rodzin oraz dla sympatyków to już nasza tradycja. W 2014 r. zwiedzaliśmy 
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Koniaków i okolice. Byliśmy w Wiśle, gdzie zwiedzaliśmy centrum oraz Dworek Prezydencki. Odbyliśmy 
liczne spacery i podziwialiśmy panoramę Beskidów, zapoznaliśmy się z rękodzielnictwem i sztuką 
ludową gm. Istebna.
13. Spotkanie przy ognisku pensjonariuszek DPS w Lyskach oraz harcerzy ze Suminy – 14 06 2014 r. -  za 
budynkiem naszej remizy spotkali się harcerze z 20 Drużyny AD ASTRA z Suminy oraz zaproszeni przez 
Stowarzyszenie SUMINA niepełnosprawni pensjonariusze z Domu Pomocy Społecznej w Lyskach. 
Pogoda sprzyjała plenerowej biesiadzie. Przez blisko 3 godziny pensjonariusze z lyseckiego DPS-u brali 
udział zabawach i konkursach przygotowanych przez harcerzy. Posłuchali oraz wspólnie zaśpiewali 
sporo pieśni harcerskich przy ognisku w rytm gitarowych dźwięków naszych druhów. Dowiedzieli się 
wiele na temat historii harcerstwa, symboliki krzyża, odznak, sprawności i samego munduru. 
Stowarzyszenie Sumina przygotowało dla wszystkich pyszne owocowe ciasto, kawę, a na koniec 
oczywiście kiełbaski z rożna. Było to kolejne z naszych spotkań z niepełnosprawnymi, którzy zawsze 
chętnie i licznie przybywają do nas aby wspólnie i ciekawie spędzać czas oraz integrować się z lokalną 
społecznością.
14. Wycieczka Stowarzyszenia do Warszawy – 13 09 2014 - Tym razem głównymi punktami 
autokarowej wycieczki były: Stadion Narodowy oraz Centrum Nauki Kopernik (CNK). Przewodnik 
oprowadził uczestników wycieczki po strefie dla publiczności, murawie, strefie VIP i dziennikarskiej, 
centrum konferencyjnym, kaplicy wielowyznaniowej, szatniach i pozostałych pomieszczeniach 
przeznaczonych dla zawodników. Po drugiej stronie Wisły czekał na uczestników wycieczki posiłek i 
zwiedzanie Centrum Nauki Kopernik, gdzie niektórzy  brali udział w różnych doświadczeniach, 
eksperymentach oraz prezentacjach. Następnie wycieczka udała się do dzielnicy Żoliborz, gdzie 
znajduje się grób Bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Ostatnim punktem tegorocznej wycieczki po Warszawie był 
 czas wolny na Starówce.
15. Rajd Rowerowy – 20 09 2014r. – kolejne z cyklicznych przedsięwzięć realizowanych przez 
Stowarzyszenie. Rajd rozpoczął się w Kozłowie, skąd uczestnicy wyruszyli w kierunku Suminy. Droga 
Kozłowska poprowadziła uczestników do miejsca zgonu dra Juliusza Rogera. Dalej do Rachowic, później 
historyczny kościół w Sierakowicach, gdzie czekał na uczestników rajdu samochód kateringowy z gorącą 
kawą i rogalikami. Jadąc dalej na południe uczestnicy przystanęli pod śródleśną kaplicą Magdalenka. 
Dalej szlak rajdu wiódł przez fragment ścieżki dydaktycznej przez uroczysko Orły i Zieloną Klasę – 
Brantolkę do Rud na grób dra Juliusza Rogera, uczestnicy zatrzymali się też przy jego pomniku  przy 
dawnym szpitalu przy ul. Raciborskiej w Rudach. Dalej trasa wiodła leśnym duktem w kierunku 
Zwonowic, aby wreszcie zakończyć rajd w Suminie, gdzie czekał na uczestników pyszny gulasz.
16. Doposażenie sprzętu nagłośnieniowego będącego w dyspozycji Stowarzyszenia. Zakupiono min. 
kolumny, zasilacze, kabel mikrofonowy. Sprzęt jest wykorzystywany podczas przedsięwzięć 
organizowanych przez Stowarzyszenie.
17. 1 % podatku dochodowego za 2013 r. – Stowarzyszenie korzystając z uprawnień jakie nadaje 
posiadanie statusu OPP prowadziło akcję promocyjną w pierwszych miesiącach roku, a następnie 
wydatkowało środki przekazane przez podatników. W 2014 r. wsparciem objęto placówki oświatowe 
współpracujące ze stowarzyszeniem, akcję Pomoc dla Emilki. Współpracowano również ze 
stowarzyszeniem TL ROW Rybnik. Środki zostały wydatkowane zgodnie z ustawą o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie.
18. Zabawa andrzejkowa dla pensjonariuszek DPS w Lyskach – 28 11 2014 r. -  w Sumińskiej remizie 
strażackiej z inicjatywy Stowarzyszenia SUMINA odbyła się kolejna impreza z udziałem pensjonariuszek 
Domu Pomocy Społecznej im. św. Józefa w Lyskach. Ponad 30 pań odwiedziło nas z okazji Andrzejek. 
Harcerze z 20 DH AD ASTRA z Suminy jak zwykle przygotowali ciekawy i atrakcyjny program artystyczny 
z wróżbami oraz tańcami w roli głównej. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Suminie postarały się o 
pyszne ciasta, które w towarzystwie kawy szybko znikały ze stołów.  
19. Gwarki Sumina 2014 – 29 11  2014 - w sali OSP Sumina zabrzmiały rytmy górniczego hymnu, 
walczyka oraz pieśni biesiadne. Wszystko to za sprawą odbywającej się tam imprezy VI GWARKI 
SUMINA 2014. Ta cykliczna impreza ma już swoich stałych gości, którzy przybywają nieraz z dalekich 
stron aby wspólnie biesiadować i bawić się w tradycyjnej śląskiej oprawie artystycznej. Tegoroczną 
imprezę poprowadził już po raz trzeci Ślązak Roku 1998 - Krzysztof Zaremba z zespołem z Przyszowic. 
Tradycyjnie już jak każde Gwarki miały swojego prezesa. Każdy z gwarków otrzymał pamiątkowy kufel 
oraz śpiewnik. Podczas biesiady nikomu nie zabrakło tradycyjnego, gwarkowego poczęstunku.
20. Mikołaj – 7 12 2014 - Przed godz. 14.00 zaprzęg zatrzymał się koło restauracji Taaka Ryba, przed 
którą czekało ponad 80 dzieci w towarzystwie rodziców, babć, dziadków i innych towarzyszących im 
osób. Impreza ma charakter cykliczny. Stowarzyszenie angażuje się finansowo, pomagając w 
sfinansowaniu paczek dla dzieci.
21. Wsparcie finansowe organizacji spotkania opłatkowego Koła Gospodyń Wiejskich w Suminie.
22. Wydanie płyty Kolędy i Pastorałki - Stowarzyszenie Sumina wydało koleją płytę muzyczną. Tym 
razem nosi ona tytuł KOLĘDY I PASTORAŁKI. Wykonawcami 21 utworów o tematyce Świąt Bożego 
Narodzenia są zespoły SINGERS i ANIMUS. Przygotowania do produkcji płyty trwały już od początku 
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

250Osoby fizyczne

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

2014 roku. Zarząd Stowarzyszenia postanowił o sfinansowaniu tego przedsięwzięcia. Chodziło przede 
wszystkim o utrwalenie dokonań oraz znakomitego poziomu artystycznego zespołów ANIMUS w 
składzie: Agnieszka Gabryś, Karolina Zuber, Julia Wawoczny oraz Michał Burda, prowadzonego przez 
Ewę Staroń oraz zespołu SINGERS w składzie: Justyna Palarz, Kinga Brachaczek, Anna Toman i Mateusz 
Piecowski, a którego opiekunem jest  Katarzyna Brachaczek. Późną wiosną 2014 roku uzgodniono 
pomiędzy zespołami a Producentem (Stowarzyszeniem Sumina) tytuły oraz ilość utworów, po czym 
zespoły przez okres wakacji letnich ćwiczyły swoje wykonania, by już we wrześniu rozpocząć nagrania w 
studiu Fundacji EDF Polska, dzięki pomocy i wsparciu Starosty Rybnickiego Pana Damiana Mrowca. 
Mastering płyty wyszedł spod ręki - Rafała Wojaczka. Grafiką okładki, projektowaniem plakatów oraz 
sesją fotograficzną do promocji płyty zajęła się nieodpłatnie firma EDIART z Rybnika. Sprawami praw 
autorskich, a więc dopełnieniem formalności ZAiKS zajmował się prawnik i wiceprezes stowarzyszenia 
Tomasz Doleżych. Z końcem listopada całość trafiła do wytwórni muzycznej ART  MUSIC do Jeleniej 
Góry, gdzie powstało 7,5 tys. egzemplarzy. Od początku grudnia ruszyła dystrybucja i promocja krążka. 
Współfinansowano koncerty promocyjne w Gaszowicach (26.12) i Lyskach (28.12) poprzez wynajem 
profesjonalnego nagłośnienia wraz z obsługa akustyka.
23. Zadanie finansowane przez Gminę Gaszowice w ramach otwartego konkursu na realizację zadania 
publicznego pod nazwą "Organizacja i prowadzenie Świetlicy Profilaktyczno - Integracyjnej w 
Gaszowicach w 2014 roku". Zadanie to realizowało w 2014 roku Stowarzyszenie SUMINA na rzecz 
Odnowy i rozwoju Górnego Śląska, które jest organem prowadzącym dla Świetlicy wraz z wszystkimi 
filiami. Wartość całego zadania wyniosła 156 601,48 zł, z czego dotacja Gminy Gaszowice obejmowała 
kwotę 154 001,48 zł (rozwinięcie pkt. 24 a i b). Pozostały koszt stanowił wkład własny Stowarzyszenia 
SUMINA - praca wolontariuszy 2 600,00 zł .W ramach projektu zrealizowano między innymi:
1. 12 miesięcy zajęć świetlicowych w 5 filiach (Gaszowice, Piece, Szczerbice, Czernica, Łuków Śląski)
2. Liczne konkursy, wycieczki, akcje profilaktyczne
3. Spotkania w grupach integracyjnych i praca indywidualna z dziećmi
4. Zakup żywności
5. Zakup materiałów do prowadzenia zajęć
6. Inne tzw. koszty utrzymania placówki
Projekt realizowano od  3 stycznia do 31 grudnia 2014  roku.
24. Powyższe zadanie współfinansowane było przez Województwo Śląskie w ramach realizacji 2 
projektów:
a. „Przez dzieci i dla dzieci, czyli kreatywnie w Gminie Gaszowice”, gdzie wartość dofinansowania 
wyniosła 27.000,00 zł
b. „Mam własne zdanie - to dla mnie ważne”, gdzie wartość dofinansowania wyniosła również 
27.000,00 zł.
Kwota 1,48 zł stanowiły odsetki bankowe od w/w dwóch dotacji woj. śląskiego. 
Dzięki dofinansowaniu działalności świetlicy przez województwo śląskie wzmocniono działalność tejże 
placówki między innymi o:
- zwiększenie ilości zajęć i warsztatów dla dzieci i młodzieży,
- zorganizowanie zajęć z pedagogiem-socjoterapeutą,
- przeprowadzenie dwóch programów profilaktycznych z czego jeden dla młodzieży w wieku 
gimnazjalnym,
- organizację dodatkowych wycieczek krajoznawczych i integracyjnych,
- zakup materiałów i pomocy do zajęć,
- zakup żywności i drobnego wyposażenia,
- zakup środków czystości oraz do przeprowadzenia drobnych remontów.
Zadania związane z prowadzeniem świetlicy w gm. Gaszowice rozliczono w styczniu 2015 r. w UG 
Gaszowice.
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2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

10Osoby prawne
2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

ochrona i promocja 
zdrowia

Działalność pozostałych 
organizacji 
członkowskich, gdzie 
indziej 
niesklasyfikowana. W 
okresie 
sprawozdawczym 
prowadzona była 
pomoc osobom chorym 
i niepełnosprawnym. 
Pomoc polegała na 
zakupie leków, 
opłacaniu rehabilitacji, 
zakupie sprzętu do 
rehabilitacji itp. W 
trakcie roku 
sprawozdawczego 
prowadzone były 
również działania na 
rzecz osób z 
zaburzeniami 
psychicznymi - 
pensjonariuszek Domu 
Pomocy pod 
wezwaniem Św. Józefa 
w Lyskach. Działania 
miały na celu ochrona 
przed wykluczeniem, 
integrację ze 
środowiskiem zdrowych 
mieszkańców 
miejscowości oraz 
oderwanie 
pensjonariuszek Domu 
Pomocy Społecznej od 
rzeczywistości placówki 
leczniczej.

94.99.Z

przeciwdziałanie 
uzależnieniom i 
patologiom społecznym

Pozostała działalność w 
zakresie opieki 
zdrowotnej, gdzie 
indziej 
niesklasyfikowana. W 
okresie 
sprawozdawczym 
stowarzyszenie 
prowadziło świetlicę 

86.90.E

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y 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.), a także 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
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wraz z filiami na terenie 
Gminy Gaszowice. W 
ramach działalności 
świetlicy prowadzone 
są działania 
profilaktyczne mające 
zapobiegać 
uzależnieniom i 
patologiom 
społecznym. Zadanie 
finansowane przez 
Gminę Gaszowice w 
ramach otwartego 
konkursu na realizację 
zadania publicznego 
pod nazwą "Organizacja 
i prowadzenie Świetlicy 
Profilaktyczno - 
Integracyjnej w 
Gaszowicach w 2014 
roku". Zadanie to 
realizowało w 2014 
roku Stowarzyszenie 
SUMINA na rzecz 
Odnowy i rozwoju 
Górnego Śląska, które 
jest organem 
prowadzącym dla 
Świetlicy wraz z 
wszystkimi filiami. 
Wartość całego zadania 
wyniosła 156 601,48 zł, 
z czego dotacja Gminy 
Gaszowice obejmowała 
kwotę 154 001,48 zł 
(rozwinięcie pkt. 24 a i 
b). Pozostały koszt 
stanowił wkład własny 
Stowarzyszenia 
SUMINA - praca 
wolontariuszy 2 600,00 
zł .W ramach projektu 
zrealizowano między 
innymi:
1. 12 miesięcy zajęć 
świetlicowych w 5 
filiach (Gaszowice, 
Piece, Szczerbice, 
Czernica, Łuków Śląski)
2. Liczne konkursy, 
wycieczki, akcje 
profilaktyczne
3. Spotkania w grupach 
integracyjnych i praca 
indywidualna z dziećmi
4. Zakup żywności
5. Zakup materiałów do 
prowadzenia zajęć
6. Inne tzw. koszty 
utrzymania placówki
Projekt realizowano od  
3 stycznia do 31 
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4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

grudnia 2014  roku.

pomoc społeczna, w tym 
pomoc rodzinom i osobom 
w trudnej sytuacji 
życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych 
rodzin i osób

Pozostała pomoc 
społeczna bez 
zakwaterowania, gdzie 
indziej 
niesklasyfikowana. W 
roku sprawozdawczym 
prowadzono działania 
zmierzające do 
udzielania pomocy 
społecznej rodzinom i 
osobom w trudnej 
sytuacji życiowej. 
Udzielano porad, 
kierowano do 
właściwych rzeczowo 
instytucji. Działania z 
zakresu pomocy 
społecznej, w tym 
pomoc rodzinom i 
osobom w trudnej 
sytuacji życiowej były 
również realizowane w 
ramach zadania 
publicznego pod nazwą 
"Organizacja i 
prowadzenie Świetlicy 
Profilaktyczno - 
Integracyjnej w 
Gaszowicach w 2014 r. 
Zadania z zakresu 
przeciwdziałania 
uzależnieniom i 
patologiom społecznym 
oraz zadania z zakresu 
pomocy społecznej w 
tym pomocy rodzinom 
w trudnej sytuacji 
życiowej przenikają się. 
W ramach poradni oraz 
w trakcie zajęć w 
świetlicy prowadzone 
były działania mające 
na celu zdefiniowanie 
poszczególnych zjawisk 
i zapobieganie im.

88.99.Z
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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) 201,539.45 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 34,783.57 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 121.71 zł

e) Pozostałe przychody 166,634.17 zł

0.00 zł

0.00 zł

163,001.48 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 2,650.00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y 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,  a także 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

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 34,783.57 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 163,001.48 zł
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1,420.00 zł

1,230.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 1,104.40 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0.00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 34,697.40 zł

3.3. 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 szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. 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 wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 203,657.28 zł 34,697.40 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

34,697.40 zł 34,697.40 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

5,459.17 zł

163,500.71 zł 0.00 zł

1 Pomoc dla Emilki 1,916.60 zł

2 1 % dla Mojej placówki Oświatowej 19,395.12 zł

3 1 % dla TL  „ROW” Rybnik 1,362.40 zł

4 Działalność statutowa Stowarzyszenia Sumina 12,023.28 zł

1 1 % dla SP Czernica 15,436.16 zł

2 Działalność statutowa Stowarzyszenia Sumina 12,203.28 zł

3 Pomoc dla Emilki 1,916.60 zł

4 1 % dla SP Gaszowice 1,554.96 zł
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 86.17 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej 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, z 
późn. zm.)

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 na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. 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)

0.0 osób

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych

0.00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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1.2. 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)

0.0 etatów0.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

66.00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0.00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. 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 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia 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)

30.00 osób

3.2. 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:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

27.00 osób

3.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 35,771.92 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0.00 zł

0.00 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

0.00 osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

20.00 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

20.00 osób

0.00 osób
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- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 35,771.92 zł

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

35,771.92 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 35,771.92 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością 
gospodarczą organizacji

0.00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1.zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy)

0.00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

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

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

2,980.99 zł

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

1,400.00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

12. 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)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

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

0.00 zł
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VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych 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)

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

4. 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)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

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 zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 "Organizacja i prowadzenie 
Świetlicy Profilaktyczno - 
Integracyjnej w Gaszowicach 
w 2014 roku"

ochrona i promocja zdrowia 
oraz wzmocnienie rozwoju 
lokalnego systemu profilaktyki i 
rozwiązywania problemów 
uzależnień, a także 
przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie

Gmina Gaszowice 100,000.00 zł

2 "Spotkania z kulturą 
sprawdzonym sposobem na 
profilaktykę w Gminie 
Gaszowice"

ochrona i promocja zdrowia 
oraz wzmocnienie rozwoju 
lokalnego systemu profilaktyki i 
rozwiązywania problemów 
uzależnień, a także 
przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie

Samorząd Województwa Śląskiego 32,000.00 zł

3 "Warsztaty 
socjoterapeutyczne oraz 
programy profilaktyczne 
sposobem na budowanie 
kompetencji i dojrzałej 
postawy młodych ludzi"

ochrona i promocja zdrowia 
oraz wzmocnienie rozwoju 
lokalnego systemu profilaktyki i 
rozwiązywania problemów 
uzależnień, a także 
przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie

Samorząd Województwa Śląskiego 16,000.00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

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

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Tomasz Doleżych / 25 06 2015 Data wypełnienia sprawozdania

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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