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• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
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Data zamieszczenia sprawozdania 2017-07-17

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŁÓDZKIE

Gmina SZCZERCÓW

Powiat BEŁCHATOWSKI

Ulica 3 MAJA Nr domu 6 Nr lokalu 

Miejscowość SZCZERCÓW Kod pocztowy 97-420 Poczta SZCZERCÓW Nr telefonu 793550049

Nr faksu E-mail 
kontakt@kuzniazyczliwosci.pl

Strona www www.kuzniazyczliwosci.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2015-06-19

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 10142203600000 6. Numer KRS 0000419670

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

Andrzej Klimas prezes TAK

Marcelina Krupska wiceprezes TAK

Maria Kucharska skarbnik TAK

Elżbieta Kucharska członek 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

Małgorzata Mateusiak przewodnicząca TAK

Wioletta Koszek członek TAK

STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM  NIEPEŁNOSPRAWNYM "KUŹNIA ŻYCZLIWOŚCI"

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

Druk: MPiPS 1



1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Działalność w roku 2016 rozpoczęto warsztatami artystycznymi z okazji Dnia Babci i Dziadka 
zatytułowanymi „KOCHANA BABCIU, DZIADKU KOCHANY”. W lutym odbyły się kolejne warsztaty - 
WALENTYNKOWE. W tym samym miesiącu zorganizowano w budynku Urzędu Gminy w Szczercowie 
wystawę fotograficzną zatytułowaną „SZCZERCÓW WCZORAJ I DZIŚ”. Na wystawie zaprezentowane 
zostały archiwalne fotografie Szczercowa zestawione z aktualnymi zdjęciami miejscowości. Był efekt 
przeprowadzonych warsztatów fotograficznych. 
W marcu 2016r. rozpoczęto realizację zadań publicznych współfinansowanych ze środków Zarządu 
Powiatu Bełchatowskiego, jak również ze środków PFRON przekazanych przez Zarząd Powiatu.
 Podczas realizacji zadania pn. „MAMA MARZENIE… być artystą” odbył się cykl warsztatów 
artystycznych z elementami arteterapii podczas których dzięki wykorzystaniu różnorodnych technik 
uczestnicy mieli możliwość artystycznej aktywności. Były to zarówno warsztaty wynikające z 
kalendarza, jak wielkanocne, z okazji Dnia Matki, czy mikołajkowe, jak i tematyczne, w tym: OBRAZY 
WEŁNĄ MALOWANE, czy PO NITCE DO KŁĘBKA.
 W okresie od maja do listopada 2016r. w ramach zadnia pn. „CUDZE CHWALICIE SWEGO NIE ZNACIE” 
odbyły się cztery wyjazdy:
• SZLAKIEM DREWNIANYCH KOŚCIOŁÓW POWIATU BEŁCHATOWSKIEGO, 
• LOTNIKIEM BYĆ – pobyt na lotnisku 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku,
• CZAS RELAKSU - na Górze Kamieńsk i kompleksie Solpark w Kleszczowie, 
• W KRAINE BOMBEK – zwiedzanie i warsztaty w Fabryce Bombek w Piotrkowie Trybunalskim.
 W ramach zadania publicznego pn. „SZKLAKIEM POCZĄTKÓW PAŃSTWA POLSKIEGO” we wrześniu 

2016r. odbył się dwudniowy wyjazd historyczno-turystyczny dla osób niepełnosprawnych, podczas 
którego zwiedzono Gniezno, Ostrów Lednicki, Pobiedziska, Biskupin, Żnin oraz Wenecję. 
Niekwestionowaną atrakcją był przejazd kolejką wąskotorową na trasie Biskupin– Żnin.
 Zadanie publiczne pod hasłem „JA i TY razem MY” obejmowało cykl imprez o charakterze 
kulturalnym, sportowym i turystyczno - rekreacyjnym dla osób niepełnosprawnych wspierający ich 
aktywność w tych dziedzinach. Realizowany był w okresie od czerwca do grudnia 2016 r. i obejmował: 
• pobyt w kompleksie termalno – basenowym w Uniejowie,
• piknik rodzinny pod hasłem „ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA”,
• „ANDRZEJKOWE URODZINY”,
• „MAGIA BETLEJEMSKIEJ NOCY” – spotkanie opłatkowe w udziałem władz samorządowych, 
przedstawicieli instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych oraz darczyńców.
 W odpowiedzi na oczekiwania środowiska osób niepełnosprawnych oraz w oparciu o ubiegłoroczne 
wnioski we wrześniu 2016r. rozpoczęto realizację II edycji kampanii społecznej „NIEPEŁNOSPRAWNY 
INNY, ALE TAKI SAM”, która podobnie jak jej I edycja objęta została honorowym patronatem przez 
Starostę Bełchatowskiego Pana Waldemara Wyczachowskiego. W ramach kampanii przeprowadzono 
szereg działań mających na celu wzrost wiedzy nt. niepełnosprawności i tym samym poprzez zmianę 
świadomość mieszkańców Powiatu Bełchatowskiego sprzyjać rozumieniu potrzeb osób 
niepełnosprawnych. 7 grudnia 2016r. w siedzibie starostwa odbyło się uroczyste podsumowanie 
kampanii podczas którego Pan Waldemar Wyczachowski Starosta Bełchatowski oraz  Pani Elżbieta 
Zbonikowska – Goździewicz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie wręczyli 
nagrody laureatom konkursów przeprowadzonych w ramach kampanii. Uhonorowane zostały również 
wszystkie placówki oświatowe z terenu powiatu, które wzięły udział w kampanii społecznej.
Pozyskano również środki z fundacji ENERGA w ramach których m.in. zorganizowany został wyjazd o 
Teatru Małego w Łodzi na sztukę „Rodzinny interes”.
Coroczny turnus rehabilitacyjno – profilaktyczny odbył się w sierpniu w Unieściu k/ Mielna. 
Dwutygodniowy pobyt w urokliwej, nadmorskiej miejscowości uzdrowiskowej obfitował w różnorodne 
atrakcje i był doskonałym sposobem na poprawę stanu zdrowia połączoną z wypoczynkiem. Wyjazd 
możliwy był dzięki pozyskaniu środków z samorządu lokalnego Gminy Szczerców i Powiatu 
Bełchatowskiego oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie.
Jak co roku aktywnie uczestniczono w życiu środowiska lokalnego biorąc udział w  uroczystościach 
patriotycznych i religijnych. Ponadto po raz kolejny goszczono niepełnosprawnych pielgrzymów oraz 
wzięto udział w Jarmarku Świątecznym w Chabielicach, gdzie podobnie jak podczas występów w XVII 
Edycji Przeglądu Twórczości Osób Niepełnosprawnych zaprezentowano wszechstronne umiejętności 
oraz rękodzieło osób niepełnosprawnych.

Druk: MPiPS 2



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 faktycznie 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)

66

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

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 przedmiotu działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie
sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego
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 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Niesienie wszechstronnej 
pomocy osobom 
niepełnosprawnym ich 
rodzinom tak aby 
przezwyciężały  trudności 
jakie niesie ze sobą 
codzienne zmaganie się z 
niepełnosprawnością oraz 
opieka nad osobami 
niepełnosprawnymi 
poprzez organizację 
dwutygodniowego turnusu 
rehabilitacyjno-
profilaktycznego, który miał 
na celu poprawę stanu 
zdrowia połączonego z 
wypoczynkiem, 
zagospodarowaniem czasu 
wolnego. warsztaty 
artystyczne, imprezy i 
uroczystości wynikające z 
kalendarza, imprezy 
promujące zdrowy, 
aktywny tryb życia, 
kampanię społeczną 
"Niepełnosprawny inny, ale 
taki sam, która miała na 
celu wzrost wiedzy nt. 
niepełnosprawności i tym 
samym poprzez zmianę 
świadomości mieszkańców 
Powiatu Bełchatowskiego 
sprzyjać rozumieniu 
potrzeb osób 
niepełnosprawnych, 
promocję wizerunku osoby 
niepełnosprawnej w 
społeczeństwie dzięki 
udziałowi w imprezach 
integracyjnych organizacji 
pozarządowych 
organizowanych na terenie 
powiatu

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

Wspieranie osób 
znajdujących się w trudnej 
sytuacji życiowej oraz 
wspieranie dobroczynności 
i działań humanitarnych 
poprzez: pozyskiwanie 
środków na realizację 
działań, w których 
beneficjentami są osoby 
znajdujące się w trudnej 
sytuacji życiowej oraz 
zagrożone wykluczeniem 
społecznym. Do 
realizowanych działań 
zaliczyć należy: zajęcia o 
charakterze warsztatowym, 
promującym zdrowy tryb 
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życia, wycieczki, imprezy 
integracyjne, sportowe, 
zajęcia artystyczne, zajęcia 
profilaktyczne i 
terapeutyczne. Mają one na 
celu:
- podnoszenie kompetencji 
społecznych poprzez 
wprowadzanie osób 
niepełnosprawnych do 
pełnego uczestnictwa w 
życiu;
- wskazywanie 
prawidłowych postaw i 
zachowań w różnorodnych 
sytuacjach – naturalnych 
i modelowanych; 
- wspomaganie 
wszechstronnego rozwoju, 
na miarę możliwości osób 
niepełnosprawnych, w tym  
nabywanie nowych 
umiejętności i doświadczeń 
oraz zwiększenie 
samodzielności i pewności 
siebie podczas pobytu poza 
miejscem zamieszkania;
- umożliwienie osobom w 
trudnej sytuacji życiowej 
wspólnego spędzenia czasu 
w sposób atrakcyjny 
i kreatywny;
- stworzenie bezpiecznej i 
przyjaznej atmosfery, 
zapewnienie akceptacji i 
budowanie pozytywnego 
obrazu samego siebie;
- podtrzymywanie i 
poszerzanie kontaktów 
interpersonalnych oraz 
zapobieganie izolacji 
społecznej;
- promowanie pozytywnego 
wizerunku osób w trudnej 
sytuacji życiowej w 
społeczeństwie.
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turystyka i krajoznawstwo Organizowanie wycieczek 
turystyczno-krajoznawczych 
oraz wyjazdów do kina, 
teatru, muzeum, których 
celem jest
- umożliwienie osobom 
niepełnosprawnym 
wspólnego spędzenia czasu 
w sposób atrakcyjny i 
kreatywny;
- zaciekawienie 
różnorodnością walorów 
turystyczno – 
krajoznawczych bliższej i 
dalszej okolicy;
- podnoszenie kompetencji 
społecznych poprzez 
wprowadzanie osób 
niepełnosprawnych do 
pełnego uczestnictwa w 
życiu społecznym;
- wspomaganie 
wszechstronnego rozwoju, 
na miarę możliwości 
uczestników wyjazdu, w 
tym nabywanie nowych 
umiejętności i doświadczeń 
oraz zwiększenie 
samodzielności podczas 
pobytu poza miejscem 
zamieszkania;
- kształcenie umiejętności 
właściwego zachowania się 
m.in. w obiektach 
muzealnych, obiektach 
kultu religijnego, na 
terenach chronionych;
- stworzenie bezpiecznej i 
przyjaznej atmosfery, 
zapewnienie akceptacji i 
budowanie pozytywnego 
obrazu samego siebie;
- promowanie pozytywnego 
wizerunku osób 
niepełnosprawnych w 
społeczeństwie w tym 
głównie w miejscach 
realizacji zadania 
publicznego;
- podtrzymywanie i 
poszerzanie kontaktów 
interpersonalnych oraz 
zapobieganie izolacji 
społecznej osób 
niepełnosprawnych.

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 81,476.66 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 36,776.66 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 44,700.00 zł

d) Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 0.00 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 4,300.00 zł

4.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, zaczynając od najważniejszej wraz z odnoszącym 
się do nich przedmiotem działalności

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot 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 wg klasyfikacji PKD, 
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

86.90.A Organizacja turnusu rehabilitacyjnego. 
Turnus rehabilitacyjny obejmuje rehabilitację w 
sposób kompleksowy, co wynika z jednej strony 
z  potrzeb, z drugiej natomiast jest odpowiedzią 
na oczekiwania osób niepełnosprawnych oraz 
ich opiekunów. 
Głównym działaniem realizowanym w ramach 
turnusu  jest rehabilitacja medyczna (lecznicza) 
oraz  rehabilitacja społeczna m.in. poprzez 
udział w zajęciach warsztatowych mających na 
celu:
• nabywanie umiejętności samodzielnego 
wypełniania ról społecznych;
• wyrabianie zaradność osoby niepełnosprawnej 
i pobudzające jej aktywności społecznej;
• kształtujące właściwą postawę oraz 
zachowania sprzyjające integracji.
Rehabilitacja lecznicza (medyczna) oraz 
większość zajęć warsztatowych w ramach 
rehabilitacji społecznej odbywa się w ośrodku 
rehabilitacyjnym w pełni dostosowanym do 
potrzeb uczestników turnusu, jednocześnie 
posiadającym aktualny wpis do rejestru 
ośrodków oraz organizatorów turnusów 
rehabilitacyjnych.

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 17,751.36 zł
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4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o sposobie wydatkowania  tych 
środków

4.1. Przychody z 1% podatku 8,415.30 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 8,415.30 zł

4.3. 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

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

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 administracyjne

e) Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

37,160.75 zł

0.00 zł

40,977.00 zł

0.00 zł

2.19 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.)

własność

użytkowanie wieczyste

1 Projekt „MAM MARZENIE … być artystą” 
– program osłonowy na rzecz dzieci i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym

389.30 zł

2 Projekt „JA i TY razem MY!” - cykl imprez o charakterze kulturalnym, sportowym 
i turystyczno - rekreacyjnym dla osób niepełnosprawnych wspierający ich aktywność 
w tych dziedzinach

1,900.00 zł

3 Projekt „NIEPEŁNOSPRAWNY - INNY, ALE TAKI SAM!” - kampania informacyjna na rzecz integracji 
osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu dyskryminacji

400.00 zł

4 Projekt „CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE” 
– cykl wyjazdów integracyjno – krajoznawczych dla osób niepełnosprawnych

350.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

78,139.94 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 78,139.94 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym

3,336.72 zł

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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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)

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione 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

3.0 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji 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 
wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby niezwiązane z 
organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przedstawiciele 
władz organizacji)

16.00 osób

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 2,980.00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0.00 zł
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b) z tytułu umów cywilnoprawnych 2,980.00 zł2. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0.00 zł

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

246.00 zł

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

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

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

organizacji

Andrzej Klimas - prezes
Marcelina Krupska - wiceprezes

15.07.2017 r. Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

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