
Sygnatura sprawozdania {wypełnia MPiPs)

Ministerstwo Pracy
i Polityki Spc ecznej

Roczn e s p rawozd a n ie m e rytoryczn e z działal n oś c i
organizacji pożytku publicznego

za rok2a11

r Formularz należy wypełnić w języku polskim, drukowanymi literami;
. Sprawozdawca wypełnia tylko pzeznaczone dla niego białe pola;
r We wszystkich pytlaniach, w kt rych istnieje możliwośĆ wyboru odpowiedzi, należy zaznauyć właściwe odpowiedzi znakiem X;
o We wszystkich polach, w kt rych nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawiĆ pojedynczy znak myślnika (-);

Mieisce na notatki MP|PS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPs)

l'Dane organizacii pożtttku publicznogo

1. Nazwa organizacji
sToWARzYsZENlE RoDzlN l PRzYJAcloŁ osoB Z zEsPoŁEM Do\^NA
.WIELKIE SERCE'.

2. Adres siedziby i dane
kontaktowe

Kraj POLSIG Wojew dztwo ŚLĄsrce Powiat M. BIELSKO-
BlAłA

Gmina M. BlELsKo_BlAŁA Ulica sŁoWAcKlEGo Nr domu 45 Nr lokalu

Miejscowość BlELsKo_
BlAŁA

Kod pocztowy 43-300 Poczta BlELsKo-BlAŁA Nr telefonu 662374490

Nr faksu E-mail biuro@wielkie-
serce.pl

Strona www www.wielkie-serce. pl

3. Data Ęestracji w KĘowym Rejestze
Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku
publicznego 2009-12-16

5. Numer REGON 24123602600000 6. Numer KRS 0000329068

Druk: MPiPS



7. Skład organu zanądzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji
pełnionej przez poszczeg lnych członk w organu
zarządzającego) Małgoaata Martyniak - Prezes Stowarzyszenia

Urszula Fijak - Wiceprezes
Monika Kania- Skarbnik
Ewa Mzyk- Członek Zarządu

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji
(NateŻy npisać imiona, nazwiska orcz informacje o funkcji
pełnianej pnet poszczeg łnych członk w organu kontoli
lub nadzoru)

Beata Hutyra
Barbara Krywult
Adam Kilarski

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisac cele na podstawh statutu organhacji)

1. Szezenie w społecznoŚci wiedzy o potrzebach i problemach
osÓb z Zespołem Downa.
2. Reprezentowanie interes w os b z Zespołem Downaoraz
interes w ich rodzin; dbałośĆ o zapewnienie należfich im praw.
3. Pomoc w rehabilitacji i terapii os b z Zespołem Downa.
4. Ułatwianie dostępu do wyspecjalizowanej opieki medycznej i

psychologicznej.
5. Wspieranie procesu edukacyjnego i poszukiwanie nowych
rozwięa edukacyjnych na kaŹdym
etapie rozwoju osÓb z Zespołem Downa.
O.Wspomaganie r żnych form dokształcania kadry pedagogicznej
oraz rodzicÓw i specjaIistow.
7. Zapewnienie osobom z Zespołem Downa odpowiednich
warunkÓw w zakresie dostępu do kultury,
sportu i turystyki, zatrudnienia i pomocy społecznej.
8. lntegracja osÓb z Zespołem Downa z resztą społecze stwa.
9. Pveciwdziałanie patologii.

10. SposÓb realizacji celÓw statutowych
organizacji

(Należy opi sać qpos Ó realŻacji e l w statutowych
organizacji na podstawie statutu oryanizacji)

1. Organizowanie wzajemnych kontaktow i pomocy osobom z
Zespołem Downa, ich rodzinom i opiekunom w tym pomocy
materialnej.
2. Redagowanie i wydawanie broszur i innych wydawnictw
dotyczących pzedmiotu działalności Stowazyszen ia.
3. organizowanie szkole , kurs w i konferenĄi antięanych z
problematyką os b z Zespołem Downa.
4. organizowan ie tu rn usÓw reha bi l itacyj nych.
5. organizowanie uroczystości połączonych z zabawą.
6. organizowanie okolicznoŚciowych paczek i upominkÓw.
7. Zakładanie i prowadzenie oŚrodkÓw rehabilitacyjnych,
przedszkoli, szkoł, dom w opieki nad osobami niepełnosprawnymi.
8. Zakup spzętu rehabilitacyjnego przeznaczonego dla osÓb
niepełnosprawnych.
9. Pozyskiwanie środkow finansowych.
1 0. Udzielanie zapomogi finansowej członkom Stowazyszenia w
zvllązku z procesem leczenia osoby
niepełnosprawnej. o warunkach udzielenia zapomogi stanowi
regulamin uchwalon y przez Zarząd.
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11. Najwazniejsze sfery działalnoŚci pożytku
publicznego

(Należy wskzać nie włęeej niż trry najważniejsze, pod
wzglę&m wielkości Wdakowanych śitodk w, sfery
działalności poźytku publicznego, o R rych mowa w art. 4
ust.1 ustawy z dnia 24 l<wietnia 2003 r. o działalności
poŻyku publicznego i owolontariacie(Dz. U. z 2a10 r. Nr
234, poz. 1536), zaczynaJąc od naJważnieJszej)

działalnośĆ na zecz osob niepdnosprawnych

pomoc społeczna, W tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji życiowej oraz wyrÓwnywanie szans tych rodzin i os b

promocja i organizacja wolontariatu

ll.Charakterystyka działelności olganizacii pożytku publiczn go w okresie eprawozdawczym

1.opis działalności połtku publicznego

1. opis g wnych działafl
podjęĘch przez organ izację

a) zorganizowanie indywidualnej terapii logopedycznej dla dzieci z zespołem
Downa
b) zorganizowanie indywidualnej terapii integracji sensorycznej dla dzieci z
zespołem Downa
c) zorganizowanie grupowej terapii metodą ruchu rozwijającego wg W.
Sherborne (zajęcia o charakteze integracyjnym)
d) zorgan izowan ie m uzykoterapii (zajęcia o charakteze integracyj nym)
e) zorganizowanie dogoterapii dla dzieci z zespołem Downa
f) zorganizowanie ząęć terapeutyczno_ szkoleniowych dla małych dzieci i ich
rodzic w pt. : ,,W co się bawić z małym dzieckiem''
g) zorganizowanie zajęĆ teatralnych z aktorem ipsychologiem dla
pełnosprawnego rodzenstwa dzieci z zespołem Downa
h ) zorganizowanie warsztatÓw kompetencji wychowawczych dla rodzicÓw
i) Przeprowadzenie wykład w dla pracownikow socjalnych w zakresie znaczenia
izakresu integracji orazwe,zesnej intenłencji dla dzieci z Zespołem Downa i ich
rodzin w szeŚciu oŚrodkach pomocy społecznej.
j) Przeprowadzenie w klasach 5 i 6 w dw ch szkołach podstawowych
Czechowic-Dziedzic oraz we wszystkich klasach Gimnazjum nr 3 w
Czechowicach_Dziedzicach warsztat w pzygotowujących do kontaktu z
osobami z zespołem Downa
k) pzeprowadzenie wykładow dla student w pedagogiki na lokalnych uczelniach
na temat pracy z dzieckiem z zespołem Downa
l) szkolenie grupy wolontariuszy
m) zorganizowanie konkursu multimedialnego dla gimnazjalistÓw pod
Honorowym Patronatem Bielskiej Delegatury Kuratorium oświaty w Katowicach
pt; ,,lnne spojzenie'' o temaĘenłiązaneiz niepełnosprawnością intelektualną
n) zorganizowanie balu karnawałowego dIa dzieci o charakteze integracyjnym
o) zorganizowanie wystawy zdjęć dzieci z zespołem Downa w towarzystwie ich
rodzenstwa w sytuacji naturalnej zabavvy pt.: ,,W co się bawić''. \Ałstawa
powstała w zwiąku z obchodami Swiatorego Dnia osob z Zespołem Downa i

była kilkakrotnie eksponowana na terenie Bielska-Białej
p) zorganizowanie dw ch wyjazd w integracyjno-szkoleniowych dla członk w
stowazyszenia do Zakopanego
q) zorganizowanie happeningu pt.:'' Serce dla Wielkiego serca' , informującego o
sytuacji os b z zespołem Downa oraz działaniach stowarzyszenia
r) zorganizowanie wspolnie z przedszkolem integracyjnym festynu na
zakonczenie lata
s) zorganizowanie wyjazdu integracyjnego do stadniny koni z okazji Święta11
Listopada
t) zorganizowanie imprezy przedświątecznej i spotkania z Mikolajem w Teatae
Polskim w Bielsku-Białej, podczas kt rej wolontariusze wrazz dziećmi z
zespołem Downa mogli zaprezentować specjalnie pzygotowany program
artystyczny.
u) druk folderow pt.:'' Rodzlnaz zespołem" oraz ulotek informacyjnych o zespole
Downa
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2. Zasięg te rytorial ny p rowadzo n ej pftzez org an izacj ę
działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać np.,,gmina",,powiaf',,wojewÓdztwo",,,Bł7| kraf ,
"zagranicaJ

cały kraj

2. lnfomacja dotycząca prowadzonych przeaorganizację pożytku publicznego plac wek w okresie
sprawozdawczym

1 . o rgan izacja prow adziła placowki zapewn iające całodobową op iekę osobom
niepełnosprawnym, pzewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra integracji
społecznej, domy pomocy społecznej, plac wki opiekuriczo_wychowawcze okre$onl w
pzepisach o pomocy społecznej, szkoły i placowki publiczne określone W przepisach o
systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

t lalt
tr Nie

r i.

2.lnformacja na temat lokalizacji i aktywnoŚci placowek, o ktorych mowa w pkt 1

Lp Nazwa plac wki M iejscowoŚć/ci, w kt Ę/ych
placowka prowadzi działan ia

Liczba odbiorc w działari
placÓwki w okresie
sprawozdawczym

3. lnformacja doĘcąca liczby odbiorc w działa organizacji pożytku publicznego w kresie
sprawozdawczym

Liczba odbiorc w działa organizacji

(Należy oszacować liczbę odbioł6w dzi#łi organEacjiw okresie
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby
fizyezne

Osoby
prawne

1500

0

4. lnformacia doĘcząca działalności nieodpłatnei poĄftku publicznego organizacii w okresie
sprawozdawcrym

1 .opis przedmiotu nieodpłatnej działalności
pożytku publicznego
(Należy podać intormaąję na temat rcdzaju działałnoki
nieodrtatnej oryanizacjiw okrcsie spnwozdavrczym, WrĘrz ze
wskazaniem kodt^ftw PKD 2007 odpowiadająegoł|ch tej
dziahlności. JeślioryanizaQa prowadziwĘ*j nłż 3 rcdzaje
działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat
tneeh gł wą7ch lodzajÓw dzbłalności (padanie maksyrnalnie
3 kodÓw), zaczynaiąc od głÓwnqo pnedmiotu
&iałalności)

działa l n ośc pozostałych o rg an i zacji ezłon kowskich gdzie i n dzi ej
nie klasyfikowanych

Kod PKD: 94.99.2

Kod PKD:

Kod PKD:
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Z.Zasięg terytorialny prowadzonej przez
organ izację n ieodpłatn ej dzi ała lności pożytku
publicznego

(Należy wskazać np. ,,gmina", ,pwiafi, ,wojev dztwo", ,,C łY
kraj', ,zagnnica)

caly kraj

5. lnform.cJa dotycąc. dział.lnoĆcl odphtnel poą/tku publlcznego l dzlał.lno{ści g$poda]Gzą oĘanLacji
pożytku publicznsgo w okraeie eprawozdawcą'm

1 . organizacja prowadziła działalnośl odpłatną porytku publicznego
r* Tak

tł t'łie

2. opis pzedmiotu działalności odpłatnej pożytku
publicznego

(Należy podać informację natemat rodzaju friałalności
dpłatnej ołganizacjiw okesb spnwozdawczym' WraŻ ze
wskzaniem kodll/o,rr PKD 2007 odpowiadającegołlch tej
działalno#i. Jeśli aqanizacja prcwadziwięcej niż 3 łodzaje
dziaŁalności odfiatnej, nahży podać informację na temat
trzech gl wnycłt rodzaj w działalno#i (pdanie maksymalnie
3 kod w)' zacrynatąc od gl wnego pnedmiotu
tziabiności) Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez
organizację odpłatnej działalności poŹytku
publicznego

(NaleŻy wskazać np. ,,gmina", ,powiaf , "wajew dztwo", ,,cĄl
ktaj', ,zagnnica)

4. o rga n izacj a prow adziła działal nośi gospod ar czą
t leK

fr Nie

Kod PKD:

Kod PKD:
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5. opis przedmiotu działalności gospodarczej

(Należy podać informację na temat rodzaju działałno:ści
odpłatnej organizaQiw okresie sprawozdawczym, wrcz ze
wskazaniem kodłl/Ów EKD 2agZ odpowiadająegoĘch tej
dziaŁalności. Jeśli ołganbacja prowadzi więcej niż 3 lodzaje
działalności adphtnej, należy podać informaQę na temat
trzech gł wnych rodzajÓw dziablności (podanie maksymalnie
3 kod w), zaczynaJąc od głownego pnedmiotu
dzlałalnoścĘ

Kod PKD:

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez
organizację działa lności gospodarczej

(Należy wskazać np. ,,gmina'', ,,powiaf', ,,wojewÓdztwo", ,,CQłY
kraj", ,zagranica")

lll.Przychody i koszty organizacii pożytku publiczneto w okresie sprawozdawcŻym

1. lnformacja o preychodach organizacji

1. Łąe.zna kwota przychodÓw organizacji ogołem (zgodnie z rachunkiem wynikow / zysk w
istrat) 64,521.44 zł

2. lnformacja o źradłach przychod w organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 63,571 .42 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 0.00 zł

5. Przychody z L% podatku dochodowego od os b fizycznych 22,947.33 zł

6.7e źrodel publicznych og łem: 35,150'00 zł

a) ze środk w europejskich w rozumieniu przepis w o finansach publicznych 0.00 zł

b} ze środk w budżetu paristwa 0.00 zł

c) ze środk w budżetu jednostek samorządu terytorialnego 35'150.00 zł

d) z dotacji z funduszy celowych 0.00 zł

7.Ze źr deł prywatnych og łem: 6,424.11 zł

Druk: MPiPS



a} ze składek czlonkowskich

b) z darowizn od os b fizYcznYch

c) z darowizn od os b PrawnYch

d) z ofiarności publicznej (zbi rek publicznych, kwest}

e) ze spadk w, zaPis w

f} z wpływ w zmajątku (w szczeg lności sprzedaż lub wynajem składnik w

g) z nawiązek sądowych

h) ze świadcze pieniężnych

5,474.09 zł

8. Z innych źr deł

2. Wynik działalności odpłatn"j poiv*u puoii"'n"go lub działalności gospodarczej olganizacji pożytku

publicznego w okresie sprawozdawcrym , r

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego

2. Wynik działalności gospodarczej

w tym: wysokość środk w przeznaczona na działalność statutową

3. lnformacie o sposoble wYdatkorania środk tv poctodzących z 19ś podatku dochodotł'e8o od os b fizycznych

11,600.30 złl.Wysokość kwoty pochodzą cejz]:% podatku dochodowego od os b fizycznych

ni ewyd atkowa nej W poprzed nich okresa ch spĘ\^/ozd a\^rczYch

22,108.62 zł2.\ fysokośĆ kwoty pochodząĄz 1% podatku.dochodorego od os b fizycznych

wyoitt<owanej w okresie sprawozdawczym ogołem

3.Działania, na kt re wydatkowano środki pochodz ąe ?1% podatku dochodowego od os b fzye.znych w okresie

sprawozd"*""y* (* sźczegolnosci orreś ne w pki ll.1.1) oraz kwoty pzeznaczone na te działania

imprezy integracYjne
15,2a8.4o zł

wyjazdy i ntegracyjno'szkoleniowe
4,600.00 zł
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4. Cele szczeg łowe, w rozumieniu przepis w o podatku dochodowym od os b fizycznych, wskazane przez

podatnik w podatku dochodowego od os b fizycznych, na kt re organizacja pożytku publicznego wydatkowala
z!o/o oodatku dochodoweso w okresie

4. lnformacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym Koszty og łem:

W tym: wysokość
koszt w

finansowana z L%o

podatku
dochodowego od
os b fizycznych

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym og łem: 62,947.04 zł 22,108.62 zł

a)koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku
publicznego

b) kosz$ z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku
publicznego

62,289.30 zł 22,108.62 zł

0.00 zł 0.00 zł

c)koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

w tym : d)koszty administracyjne, w tym: zużycie materiał w i energii, usługi

obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz vbezpieczenia i inne

świadczen ia, amortyzacja

0.00 zł

331.94 zł 0.00 zł

e} koszty ka m pa n ii i nformaryj nej lu b rekla mow ej związanej z
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od os b fizycznych

0.00 zł 0.00 zł

f}pozostałe koszĘ og łem: 325.80 zł 0.00 zł

lV, Konystanie z upnawnie w okrcsie sprawozdawczym

17 z podatku dochodowego od osÓb prawnych

l- z podatku od nieruchomoŚci

1. organi zaclakozystała z następujących |- z podatku od czynności cywilnoprawnych

zwolnie F zoSatyskarbowej

l7 z opłat sądowych

l- z innych zwolnie , jakich:

2. organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki

publicznej radiofoni| itelewizji o prowadzonej działalności pożytku publicznego, zgodnie z

art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr

43, poz.226l

ł* Tak
,:T Nie
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r własnoŚĆ

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

uŹyczenie

dzieżawa

nie kozystała

r
3. organizacla korzystała z uprawnienia do nabycia na szczeg lnych

zasadach prawa wtasności lub prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości z zasobu Skarbu Pa stwa lub jednostek samorządu
terytorialnego' lub zawarła umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub

użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do Ęch nieruchomości
następujące prawo:

r
r
r
r
lr

V. Personel organizacii pożytku publienego w okresie sprawozdawczym

1' Pracowniry oraz osoby świadczące usługi na podstawie umour'y oJwilnoprawnej

1. Liczba osÓb zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy

(W odpowiedzinależy uwzględnićwszystkie osoby zatrudnione w organizaQi na nolstawa sfosunku prccy (etat

iut czł* etatu) w okresieśfnwozdawczym, nalł,tet jeili obecnie nie są juŻ zatrudnione w ołganEaQi)

0.0 osob

2. Prz:eciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w
paeliczeniu na pełne etaty

(Aby otłeśtić pneciętne zatrudnienie należy zsumowaćwszystkie osoby zatudnion9 na podstawie sfosunku

boćvw poszbzeg inych miesiąach w okesie spnlłłozdawczym (wlaz 7 ulamkami odpowigdają.cymi-czębi
'eatu, 

nfr. 0,5 w fny$adku osoby zatrudnionej na p ł etatu), dodać do sleÓb sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i
podziel6 pnez 12. Wynikwpisaćz dolładnościądo 1 miej*a po pnecinku)

0.0 etatÓw

3. Liczba os b świadczących usługiw organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej 13.0 osÓb

t *t""*-" ,"ie dotyczy fundacii)

1. organizacja ma członk w

{ł Tak
f* hlie

2. Liczba członk w organizacji wg stanu na ostatni dzieri roku obrotowego
45.00 osÓb fizycznych

0.00 osob prawnych

3. Zmiana członkostwa W organizacji
organizacja pozyskała 7 członk w

organizacja straciła 0 członkÓw

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

1. oryani'zacja korzystała ze świadczeri wykonyvvanych przez wolontariuszy

(Zgodnie z ustawą z dnia 24 tanietnia 20a3 r. o działalności poŻyku publienego i o wolontariacie, wolonbriugam
iąisooy wyxonująe nieodpłatnie i dobłowotnie prlą na necz otganbaeji, niezależnie od tego, czy są ltc osoÓy
niezwiąźanie z orgźntzacją,'członkowie, pnuwnicy, osoby świadczące uśugi na podstawie umow
cytvilnoptavrtej czy pnedstawiciele władz organizacji)

fł Tak
i* tlie
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2. Liczba wolontańuszy wykonujących śł,iadczenie na rzecŻ organizaqi płzez okrcs l
krótszy niż 30 dni l o.oo o"ou
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko nz, niezabżnie od liczby świadąe wykonaą7ch na nee,
organizacji w okresie spnwozdawczym I czasu pracy)

W a) członkowie organizacji 0.00 osÓb

tYm: b) pracownicy organizacji 0.00 os b

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 0.00 os b

d }człon kowie orga n u zarządzającego 0.00 osÓb

e) inne osoby 0.00 osob

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzee. organizacji przez okres
dłuższy niż 30 dni

(Każdy wolontarlusz powinien być liczony tylko nz, niezależnie d liczby świadczeri wykonanych na ae?.z
organ izacji w okresie spnwozdawczym)

37.00 osÓb

a) członkowie organizacji 12.00 osÓb

b) pracowniry organizacji 0.00 osÓb

[*' c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 0.00 osÓb

d}członkowie organ u zarządzającego 6.00 osob

e) inne osoby 19.00 osÓb

Vl. Wynagrodzenla w okresie sprawozdawczym

1.Łączna lorota wynagrodze (brutto) wypłaconych pruez organizację w okresie
sprawozdawczym

0.00 zł

a) ztytutuum wopracę 0.00 zł

wynagrodzenie zasadnicze 0.00 zł

W nagrody 0.00 zł

tym: premie 0.00 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samoch d) 0.00 zł

b} z \rtułu um w cywilnoprawnych 21,772.00 zł

2. Łączna kwota wynagrodze wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom
Świadczącym u$ugi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzaną
dzidalnością pożytku publicznego

21,772.00 zł

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

tym: b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 21,772.00 zł

3. Łącz:na kwota wynagrodze wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną
działal nością gospodarczą organ izacji

0.00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzen ia (brutto) wypłaconego człon kom
organu zarządzaiącego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie

i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
0.00 zł

Druk: MPiPS



5' Wysokość przeciętnego miesięcznego Wynagrodzenia (brutto) wypłaconego człon kom
innych organ w organizacji, wliczając Wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

6. \Ąfosokość przeciętnego miesięcznego Wynagrodzenia (brutto) wypłaconego
pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody' premie i inne
świadczenia, oraz osobom Świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

350.00 zł

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

0.00 zł

8. Wysokość najwyższego miesięcznego Wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom
innych organ w organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne
świadczenia oraz u mowy cywilnoprawne

0.00 zł

9. \AfisokośĆ naiwyższego miesięcznego Wynagrodzenia (brutto) wypłaconego
pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne
świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

660.00 zł

10. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodze

(Moźna podzielić sĘ z opinią publicznądodatkowymi uwagami
dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodze w organizacji
w wczas należy wpisać te uwagi w pnygotawane pole)

Vll.lnformacja o udzielonych przez organizacię pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie
sprawozdawcrym

1. orga n i zacja ud zielała pożyczek pien iężnych
Tax

t',liea

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0'00 zł

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

Vlll.lnformac|a o drlahlno ci zleconei organizacji po$ku publicznego pne' admlnistJacię publicaną w okrerle
sprawozdawczym

1' organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu
terytorialnego

3 Taą
""t'lie

2. lnformacja na temat realizowanych zadan ikwot dotacji otzymanych na ich realizację

Lp Nazwa zadania Kwota

1 prowadzen ie działa stym ulujących rozw j dziecka niepełnosprawnego 14,950.00 zł

2 AKTY!ĄNI NIEPEŁNOSPRA\^NI- pĄekt promocji integracji os b z zespołem
Downa

20,200.00 zł

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

Tax
ł f'łie

4. lnformacja na temat realizowanych zadan ikwotdotacji otrzymanych na ich realizację

Lp lNazwa zadania Kwota

lx.lnformac'a dotycząca realizoranydr prrez oflanl'eclę posku public'neto zem wlett publlcrnydl w okreśe
sprawozdawczym
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zam wienia publiczne
Tak

F.lieia

2. lnformacja na temat realizowanych zam wierĄ i kwot otrzymanych na ich realizację

Lp Nazwa zadania Kwota

X'lnformacie uzupetniaiące

1. Wykaz_sp łek' w K&ych oĘanizacła posiada co najmniej 20% udziałor |ub akQi w kapitale zakładoi/vym lub co
najmnie| 20% og lnej liczby glos w w organi stanoviącym sp lki {i

Lp Nazwa sp fld Siedziba sp łki % udział w
lub akcjiw

kapitale

% udziału w og lnej
liczbie głos w

2. Wykaz fu ndacj i, ktÓrych organ izacja jest fundatorem

3. lnformacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacii przezorgany administracji publicznej w okresie
sprawozdawczym

Lp Przedmiot kontroli organ kontrolujący Data zako czenia
kontroli

4. organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z
dnia 29 września L994 r. o rachunkowości (Dz. U. z2oo9 r. Nr 152, poz.L223,zp źn.zm.|
lub rozporządzenia Ministra Finans w z dnia 23 grudnia 2004 r. w spftlwie obowiązku
badania sprawozda finansowych organizacji pożytku publicznetso (Dz. U' Nr 285, poz.
28s2)

Tak

l.lieta

5. Dodatkowe informacje

(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, l<t ryrni organizacja chcia*aby podzietić się z opinią pubticzną)

Stowarzyszen1Ł ': '' ', , :'rzyjacroł 0sÓł-

z Zespołem Dov'''i]l '"d!iELKIE SERCE''' 43-3O0 ijli:l-SKo-BiAŁA
ul. SłowackieEo 45, tel. 662 374 490
NlP 547_Ż1-08]l ł:''i lrcoN: 2412360Ż6

KR!!' : 90s8
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