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     Sygnatura  sprawozdania (wypełnia MPiPS) 

           

 

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności  

organizacji pożytku publicznego  

Ministerstwo Pracy  

i Polityki Społecznej 
 

 

 
 

 

� 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 poŜytku publicznego 

1. Nazwa organizacji Fundacja „Rodzina” 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe 

Kraj Polska Województwo 

zachodniopomorskie 
Powiat sławieński 

Gmina miasto Sławno Ulica R. Mielczarskiego Nr domu 7 Nr lokalu 5 

Miejscowość Sławno Kod pocztowy 76-100 Poczta Sławno Nr telefonu 598107099 (prywatny 

prezesa) 

 Nr faxu - 
E-mail 

fundacjarodzinaslawno@wp.pl 
Strona www. fundacjarodzina.org 

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym 

 10 października 1994 roku 

4. Data uzyskania statusu organizacji 
poŜytku publicznego 

 14 grudnia 2004 roku 

5. Numer REGON 770786808 6. Numer KRS   0000003639 

za rok 2011 
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Ks. Marian Dziemianko – prezes honorowy 

Maria Poprawska - prezes 

ElŜbieta Sołtan - skarbnik 

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

- 

Kazimierz Małecki – przewodniczący Rady Fundacji „Rodzina” 

Wojciech Ludwikowski – wiceprzewodniczący Rady Fundacji  

Tadeusz Zenowicz - sekretarz 

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

- 

9. Cele statutowe organizacji 
 
 
(NaleŜy opisać cele na podstawie statutu organizacji) 

Celem Fundacji „Rodzina” jest niesienie wszechstronnej pomocy 
rodzinom zuboŜałym na terenie miasta i powiatu Sławno 

10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji 
 
(NaleŜy opisać sposób realizacji celów statutowych 
organizacji na podstawie statutu organizacji)                        

1.Organizowanie codziennej pomocy lekcyjnej z doŜywianiem dla 
dzieci z trudnościami w nauce. 
2.Pomoc rodzinom w wyposaŜaniu dzieci w podręczniki szkolne, 
przybory i materiały, garderobę oraz artykuły gospodarstwa 
domowego. 
3.Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieŜy poprzez 
spotkania, wycieczki piesze i wyjazdowe, podejmowanie akcji na 
rzecz młodych ludzi itp. 
4.Organizowanie pomocy świątecznej rodzinom ubogim poprzez  
przygotowanie i przekazanie im paczek Ŝywnościowych i środków 
czystości zebranych do koszy w sklepach „Społem” PSS. 
5.Popieranie młodzieŜy szczególnie uzdolnionej poprzez 
przyznawanie comiesięcznych stypendiów w programie 
stypendialnym  „Talent za Talent” i innych, centralnych programach. 
6.Bezpłatne poradnictwo prawne dla osób w trudnej sytuacji 
materialnej prowadzone przez absolwentkę prawa, byłą 
stypendystkę i wolontariuszkę Fundacji „Rodzina”. 
7. Dofinansowywanie kosztów leczenia i rehabilitacji osób w trudnej 
sytuacji materialnej. 
8.Organizacja czasu wolnego i aktywizowanie społeczne emerytów i 
rencistów poprzez zajęcia w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 
spotkania i wycieczki. 
9. Współpraca z organizacjami krajowymi i zagranicznymi w 
zakresie wymiany doświadczeń i realizacji wspólnych celów 
dobroczynnych. 
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11. NajwaŜniejsze sfery działalności poŜytku publicznego 
 
(NaleŜy wskazać nie więcej niŜ trzy najwaŜniejsze, pod względem 
wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności poŜytku 
publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 
2010 r. Nr 234, poz. 1536), zaczynając od najwaŜniejszej) 

 
1.Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w 
trudnej sytuacji Ŝyciowej oraz wyrównywanie szans tych 
rodzin i osób.   
2.Działalność charytatywna.  
3.Promocja i organizacja wolontariatu  
 

II.Charakterystyka działalności organizacji poŜytku publicznego  w okresie sprawozdawczym 

1.Opis działalności poŜytku publicznego  

1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację 

1.Prowadzenie programów stypendialnych 
a/.”Talent za Talent”  - dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych  w ramach 
Lokalnych Programów Stypendialnych „Równe szanse” Fundacji im. Stefana Batorego; 
b/.Stypendia pomostowe – program prowadzony przez Fundację Edukacyjną 
przedsiębiorczości w Łodzi; 
c/.Stypendia studenckie – w ramach dotacji tzw. Kryzysowej z Fundacji im. Stefana Batorego. 
2.Prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku – semestr „Dziedzictwo kulturowe” w ramach 
Programu „Działaj lokalnie” 
3.Pomoc lekcyjna dla dzieci z trudnościami w nauce. 
4.Organizacja bezpłatnego poradnictwa prawnego dla osób w trudnej sytuacji materialnej. 
5.Pomoc świąteczna – artykuły Ŝywnościowe i środki czystości. 
6.Prowadzenie programu „Starszy brat, starsza siostra” 
7.Dofinansowanie kosztów leczenia, rehabilitacji i sprzętu specjalistycznego dla osób 
niepełnosprawnych. 
8.Prowadzenie warsztatów metodycznych dla młodzieŜowego wolontariatu  Fundacji „Rodzina” 

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

 powiat 

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację poŜytku publicznego placówek w okresie 
sprawozdawczym 

 

  
1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra 
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 
 

 tak

 nie
  X 

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 - - - 
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3. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji poŜytku publicznego w okresie 
sprawozdawczym 

Osoby 
fizyczne 

314 Liczba odbiorców działań organizacji  
 
(NaleŜy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne) Osoby  

prawne 
- 

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

1.Programy stypendialne 
2.Pomoc w nauce dzieciom z trudnościami edukacyjnymi 
3.Pomoc rzeczowa rodzinom zuboŜałym 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kod PKD:  9133 

Kod PKD:  - 

1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności 
poŜytku publicznego 
(NaleŜy 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 niŜ 3 
rodzaje działalności nieodpłatnej, naleŜy podać informację 
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego 
przedmiotu działalności) 

Kod PKD: - 

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności poŜytku 
publicznego 
 

(NaleŜy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, 
„cały kraj”, „zagranica”) 

powiat 

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

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną poŜytku publicznego 
 tak

 
 nie

 

  

X 

  
 
 
 
- 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Kod PKD: - 

Kod PKD: - 

2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej 
poŜytku publicznego 
 
 
 
 
 
(NaleŜy 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 niŜ 3 
rodzaje działalności odpłatnej, naleŜy podać informację na 
temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego 
przedmiotu działalności) 

Kod PKD: - 
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3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności poŜytku 
publicznego 
 

(NaleŜy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, 
„cały kraj”, „zagranica”) 

- 

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą 
 tak

 
 nie

 

 

 X 

 
 
- 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kod PKD: - 

Kod PKD: - 

5.Opis przedmiotu działalności gospodarczej 
 
(NaleŜy 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 niŜ 3 rodzaje działalności 
gospodarczej wg klasyfikacji PKD, naleŜy podać informację 
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego 
przedmiotu działalności) 

Kod PKD: - 

6.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej 
 

(NaleŜy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, 
„cały kraj”, „zagranica”) 

- 

III.Przychody i koszty organizacji poŜytku publicznego w okresie sprawozdawczym  

1. Informacja o przychodach organizacji 

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

    86878 ,73   zł 

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji 

1.Przychody z działalności nieodpłatnej poŜytku publicznego 
56878 ,73    zł 

2. Przychody z działalności odpłatnej poŜytku publicznego 
0, 00    zł 

3. Przychody z działalności gospodarczej 
0,00    zł 

4. Przychody z działalności finansowej 
36, 04   zł 

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
43919, 29   zł 

 

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 
       5000,00    zł 
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a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych 
0,00    zł 

b) ze środków budŜetu państwa 
0,00    zł 

c) ze środków budŜetu jednostek samorządu terytorialnego 
5000,00    zł 

 
w 
tym: 
 
 

d) z dotacji z funduszy celowych 0,00   zł 

7. Ze źródeł prywatnych ogółem:  
 37923,40    zł 

a) ze składek członkowskich 0,00    zł 

b) z darowizn od osób fizycznych 
12923,40    zł 

c) z darowizn od osób prawnych 
25000,00    zł 

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest) 
0,00    zł 

e) ze spadków, zapisów 
0,00    zł 

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaŜ lub wynajem składników 
majątkowych) 0,00     zł 

g) z nawiązek sądowych 
0,00    zł 

w 
tym: 

h) ze świadczeń pienięŜnych   
0,00    zł 

8. Z innych źródeł 
0,00    zł 

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

1.Wynik działalności odpłatnej poŜytku 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 

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 
 

    38656 ,66    

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 
 

Stypendia uczniowskie i studenckie 
 20000 ,00    zł 

2 
 
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych 

   7559 ,80    zł 

3 
 
Projekty „Świetlica Pomoc lekcyjna” i „Starszy brat, starsza siostra” 

   9450 ,00    zł 

4 
Uniwersytet Trzeciego Wieku 
 

500,00    zł 
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5 Materiały 1146,86 

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

1 Rehabilitacja osób niepełnosprawnych 7559,80    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:   98230,89    zł  38656 ,66    zł 

a)koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności poŜytku 
publicznego  94989 ,93    zł  38656 ,66     zł 

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności poŜytku publicznego  0 ,0    zł  0, 0   zł 

c)koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej 00,    zł  

d)koszty administracyjne, w tym: zuŜycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia, amortyzacja 

3240,96   zł 0,0    zł 

e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych   0,0    zł 0,0    zł 

w 
tym : 

f)pozostałe koszty ogółem:  0,0    zł   0 ,0     zł 

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym 

z podatku dochodowego od osób prawnych
 

X z podatku od nieruchomości 

 
z opłaty skarbowej

 

X
z opłat sądowych

 
 

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień 
 
 
 
 

z innych zwolnień
 

-> jakich?______-______________________ 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania 
przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej 
działalności poŜytku 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) 

 
 

 

tak. 

z podatku od czynności cywilnoprawnych 

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

 

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie
 

użyczenie
 

X nie korzystała 

V. Personel organizacji poŜytku 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 naleŜy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie 
stosunku pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są 
juŜ zatrudnione w organizacji) 

                                                                          
0 osób 

2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty 
 
(Aby określić przeciętne zatrudnienie naleŜy 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 

   
                                      5 osób 

  

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji) 

1. Organizacja ma członków 

tak
 

 

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

           osób fizycznych 
 
            osób prawnych 

  - 
 - 

3. Zmiana członkostwa w organizacji 
organizacja pozyskała………-……członków 
 
organizacja straciła…………-…….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 poŜytku publicznego i o wolontariacie, 
wolontariuszami są osoby wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, 
niezaleŜnie od tego, czy są to osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby 
świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przedstawiciele władz organizacji) 

 X tak 

 

2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niŜ 
30 dni 
(KaŜdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezaleŜnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy) 

26 osób 

w 
tym: a) członkowie organizacji  0 osób 

nie  

nie  
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b) pracownicy organizacji  0 osób 

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
 

0 osób 

d)członkowie organu zarządzającego 0 osób 

e) inne osoby 26 osób 

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuŜszy niŜ 
30 dni 
 
(KaŜdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezaleŜnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym) 

19 osób 

a) członkowie organizacji  0 osób 

b) pracownicy organizacji  0 osób 

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 0 osób 

d) członkowie organu zarządzającego 
 

3 osób 

w 
tym: 

e) inne osoby 
 

16 osób 

VI.Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym  

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

 
           1350,00    zł 

 
  

a) z tytułu umów o pracę 0  ,    zł 

wynagrodzenie zasadnicze 0  ,    zł 

nagrody 0  ,    zł 

premie 0  ,    zł 

w 
tym: 

 

inne świadczenia (np. słuŜbowy telefon, samochód)  0  ,    zł 

 b) z tytułu umów cywilnoprawnych 1350  ,    zł 

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

1350  ,    zł 

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną poŜytku publicznego 0  ,    zł w 
tym: 

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną poŜytku publicznego 1350  ,    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 ,    zł 

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

0  ,    zł 

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

0   ,    zł 
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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 

0  ,    zł 

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

0  ,   zł 

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

0  ,    zł 

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

0  ,    zł 

10. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń 
 
(MoŜna podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi 
uwagami dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń 
w organizacji wówczas naleŜy wpisać te uwagi w 
przygotowane pole) 

 Wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych dotyczyły 
wykładowców i prowadzących ćwiczenia w ramach Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku  - razem 5 osób  

VII.Informacja o udzielonych przez organizację poŜytku publicznego poŜyczkach pienięŜnych w okresie 
sprawozdawczym 

1. Organizacja udzielała poŜyczek pienięŜnych tak
X nie 

2. Wysokość udzielonych poŜyczek pienięŜnych    0   ,     zł 

3.Statutowa podstawa przyznania poŜyczek pienięŜnych - 

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek 
samorządu terytorialnego 

tak
 

X nie  
2. 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 

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

tak
 

X nie 

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

 
Lp Nazwa zadania Kwota 

1 - -,    zł 

2 - -,    zł 

3 - -,    zł 

nie  
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4 - -,    zł 

5 - -,    zł 

IX.Informacja dotycząca realizowanych przez organizację poŜytku publicznego zamówień publicznych w 
okresie sprawozdawczym 

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne 
 
 

 
 Nie X 

 
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 

1 
Realizacja Umowy nr 13/2010 (dotacja na 

stypendia) 
Urząd Miejski w Sławnie 16 lutego 2011 

2 - - - 

nie  

tak
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