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Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

za rok 2015

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2016-03-31

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. Akcja 1 % podatku dochodowego za 2014 r. (w ciągu całego 2015 r.)  Akcja stanowi emanację 
uprawnień Stowarzyszenia jako organizacji pożytku publicznego. W 2015 r. pozyskiwano środki z 
rozliczeń za 2014, które zostały przekazane jako wsparcie akcji "Pomoc dla Emilki", "Pomoc dla 
Andrzeja", "Pomoc dla Patryka", Wsparcie dla Polskiego Stowarzyszeniach Chorych na Hashimoto oraz 
dla placówek oświatowych wskazanych jako cele szczegółowe przez podatników. Ponadto gromadzono 
środki na działalność OPP Stowarzyszenia.

2. 30 stycznia 2015 r.  - nieodpłatne udostępnienie sprzętu nagłośnieniowego oraz rzutnika 
multimedialnego na potrzeby 20 Drużyny Harcerskiej Ad Astra w związku z obchodami I urodzin 
Drużyny. 

3. 12 lutego 2015 r. - organizacja zabawy karnawałowej dla Pensjonariuszek Domu Pomocy Społecznej 
w Lyskach.

4. "Pomoc dla Emilki"  - w ciągu całego roku. W ramach akcji wydatkowano zgromadzone środki na 
rehabilitację. 

5. "Pomoc dla Andrzeja" - w ciągu całego roku. W ramach akcji wydatkowano zgromadzone środki na: 
rehabilitację, zakup lekarstw, sprzęt do rehabilitacji. 

6. maj 2015 - Warsztaty z pierwszej pomocy dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Lyskach. 
Stowarzyszenie dysponując własnym potencjałem kadrowym przeprowadziło cykl warsztatów z 
pierwszej pomocy dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Lyskach. Warsztaty odbyły się w 
remizie OSP Sumina. Nadto organizowano warsztaty z pierwszej pomocy dla członków Stowarzyszenia. 
Warsztaty również odbywały się w remizie OSP Sumina.       

7. 16 maja 2015 r. - Rajd Rowerowy - cykliczne przedsięwzięcie realizowane przez Stowarzyszenie, 
niemal od początku jego działalności. Tradycyjnie pilotem i przewodnikiem rajdu był członek 
Stowarzyszenia Pan Aleksander Żukowski. Trasa rajdu obejmowała miejsca godne uwagi ze względu na 
ciekawą historię, dużą wartość kulturową oraz zabytki.

8. 31 maja 2015 r. - obchody Dnia Dziecka. Kolejna z cyklicznych imprez organizowanych przez 
Stowarzyszenie. Stowarzyszenie użyczyło sprzęt nagłaśniający, zapewniło oprawę muzyczną oraz 
prowadzenie imprezy. Nadto stowarzyszenie zabezpieczyło wolontariuszy do wydawania poczęstunku i 
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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)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

250

10

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

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

upominków. Stowarzyszenie nie poniosło kosztów finansowych. 

9. 5 - 7 czerwca 2015 r. - wycieczka integracyjna do Wapienicy. Wycieczki krajoznawcze również 
stanowią tradycyjną formę wypoczynku, która na stałe wpisała się do kalendarza imprez 
organizowanych przez Stowarzyszenie. W roku 2015 wypoczynek został zorganizowany w Domu Zucha 
w Wapienicy. W trakcie wyjazdu zapewniono min. wypoczynek na świeżym powietrzu, wyjścia w góry, 
zwiedzanie Cieszyna. 

10. lipiec 2015 r. - Stowarzyszenie skorzystało z możliwości udziału w kampanii referendalnej w związku 
z zarządzonym na wrzesień referendum ogólnokrajowym. Możliwość udziału w kampanii, przełożyła się 
na możliwość zgłoszenia przedstawicieli Stowarzyszenia do pracy w komisjach referendalnych. 

11. 5 września 2015 r. - Udostępnienie sprzętu nagłośnieniowego na Powiatowe Zawody Sportowo - 
Pożarnicze.

12. wsparcie Ochotniczej Straży Pożarnej w Suminie kwotą 500,00 zł w związku z obchodami 50 lecia 
istnienia jednostki. Środki wydatkowano na zakup sprzętu. 

13. 12 września 2015 r. - Wycieczka do Warszawy. Kolejna z jednodniowych wycieczek do stolicy. Tym 
razem program obejmował zwiedzanie Zamku Królewskiego, Łazienek (Pałac na Wyspie, Stara 
Pomarańczarnia, Pałac Myślewicki, Biały Domek, Podchorążówka, ogrody), Pałac w Wilanowie - 
zwiedzanie wnętrz pałacowych, Zwiedzanie Świątyni Opatrzności Bożej. W wyciecze udział wzięło 60 
osób.

14. 23 października 2015 r.  wypożyczenie sprzętu nagłośnieniowego 27 Drużynie Harcerskiej Pogodne 
Serca z Gaszowic, na potrzeby obchodów 20 lecia istnienia drużyny. 

15. 28 listopada 2015 r. - odbyła się cykliczna, organizowana przemiennie z Gwarkami, zabawa 
andrzejkowa dla członków Stowarzyszenia, ich rodzin i sympatyków. Zabawa odbyła się w remizie OSP 
Sumina. 

16. grudzień 2015 r. - organizacja uroczystego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków 
Stowarzyszenia wraz z obchodami 10 lecia istnienia Stowarzyszenia, połączonego ze spotkaniem 
opłatkowym oraz koncertem kolędowym w związku z promocją płyty "Kolędy i Pastorałki".
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

ochrona i promocja 
zdrowia

Działalność pozostałych 
organizacji 
członkowskich, gdzie 
indziej 
niesklasyfikowana 
realizowana poprzez 
organizację rajdów 
rowerowych, zajęć z 
zakresu pierwszej 
pomocy, warsztatów 
tematycznych z tego 
zakresu oraz wyjazdów 
w trakcie których 
promowana jest 
aktywna turystyka, ruch 
oraz zajęcia na świeżym 
powietrzu. Działania te 
wpisują się w szeroko 
pojmowaną 
profilaktykę 
nieodzowną przy 
ochronie i promocji 
zdrowia. Nadto 
stowarzyszenie 
podejmuje współpracę 
z innymi podmiotami, 
prowadzącymi tożsamą 
działalność. Szeroko 
podejmowana jest 
współpraca z Domem 
Pomocy Społecznej pw. 
Św. Józefa w Lyskach 
oraz Polskim 
Stowarzyszeniem 
Chorych na Hashimoto.

94.99.Z

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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przeciwdziałanie 
uzależnieniom i 
patologiom społecznym

Pozostała działalność w 
zakresie opieki 
zdrowotnej, gdzie 
indziej 
niesklasyfikowana, 
realizowana poprzez 
prowadzenie świetlicy 
integracyjnej w Gminie 
Gaszowice wraz z 
filiami w 
miejscowościach 
Czernica, Łuków Śląski, 
Szczerbice oraz Piece.W 
ramach świetlic pod 
okiem wychowawców 
prowadzone są zajęcia, 
organizowany jest czas 
wolny oraz wyjazdy 
krajoznawcze. Świetlice 
działają w oparciu o 
stosowne regulaminy. 
Środki na tego typu 
działalność 
Stowarzyszenie 
uzyskuje z dotacji 
przekazywanej przez 
Gminę Gaszowice. 
Świetlice prowadzone 
są w obiektach 
gminnych 
udostępnionych na ten 
cel.

86.90.E

Druk: MPiPS 6



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

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)

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Pozostała działalność w 
zakresie opieki 
zdrowotnej, gdzie 
indziej 
niesklasyfikowana 
realizowana poprzez 
prowadzenie akcji 
informacyjnej, 
gromadzenie i 
pozyskiwanie środków 
na zakup sprzętu do 
rehabilitacji, lekarstw, 
protez oraz 
finansowanie zabiegów 
rehabilitacyjnych dla 
osób, których 
Stowarzyszenie objęło 
swoimi akcjami. 
Aktualnie prowadzone 
są akcje: Pomoc dla 
Andrzeja, Pomoc dla 
Patryka oraz Pomoc dla 
Emilki. Ponadto 
Stowarzyszenie podjęło 
współpracę z Polskim 
Stowarzyszeniem 
Chorych na Hashimoto, 
które obejmuje swoją 
opieką osoby z 
chorobami 
tarczycy.Nadto 
Stowarzyszenie 
prowadzi szeroką 
współpracę z Domem 
Pomocy Społecznej w 
Lyskach, który jest 
miejscem pobytu osób 
niepełnosprawnych 
intelektualnie.

86.90.E
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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) 261,510.58 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 260,074.21 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 196.37 zł

e) Pozostałe przychody 1,240.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

148,001.31 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 11,474.08 zł

1,240.00 zł

10,234.08 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 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

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)

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

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 101,529.83 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 148,001.31 zł
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2.4. Z innych źródeł 505.36 zł

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 76,069.54 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

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

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 29,770.18 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: 189,257.47 zł 21,285.13 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

184,004.67 zł 21,285.13 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

20.00 zł

5,232.80 zł

0.00 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

1 1% dla placówek oświatowych 15,050.16 zł

2 Pomoc dla Andrzeja 6,234.97 zł

1 1 % dla placówek oświatowych 15,050.16 zł

2 Pomoc dla Andrzeja 6,234.97 zł

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

0.00 zł

0.00 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

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

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 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0.00 osób prawnych

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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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)

57.00 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

30.00 osób

27.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 0.00 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0.00 zł

0.00 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0.00 zł

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

0.00 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

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

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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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)

0.00 zł

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

0.00 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

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)

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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

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)

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

1 "Organizacja i prowadzenie 
Świetlicy Profilaktyczno - 
Integracyjnej w Gaszowicach 
w 2015 roku"

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

Gmina Gaszowice 148,001.31 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota
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Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Adam Wawoczny
Wojciech Kamiński
Tomasz Doleżych

Daniel Cyran
Patrycja Bielaczek

Data wypełnienia sprawozdania
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