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• 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 2017-06-19

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAŁOPOLSKIE

Gmina LIBIĄŻ

Powiat CHRZANOWSKI

Ulica 9 MAJA Nr domu 2 Nr lokalu 4

Miejscowość LIBIĄŻ Kod pocztowy 32-590 Poczta LIBIĄŻ Nr telefonu 

Nr faksu E-mail nadzieja@home.pl Strona www nadzieja.home.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2010-11-09

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 27364308300000 6. Numer KRS 0000005684

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

Ewa Sieczkowska Prezes Zarządu 
Stowarzyszenia

TAK

Katarzyna Barnak Wiceprezes Zarządu 
Stowarzyszenia

TAK

Janina Błaszczyk Wiceprezes Zarządu 
Stowarzyszenia

TAK

Krystyna Palka Skarbnik TAK

Dorota Bużyk Członek Zarządu 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

Wiesława Hornowska Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Paweł Godyń Członek TAK

Tomasz Poborowski Członek TAK

STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "NADZIEJA"

Druk: MPiPS 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Stowarzyszenia jest:
1) Otaczanie niepełnosprawnych bez względu na rodzaj 
niepełnosprawności efektywną pomocą i opieką, zmierzającą do 
tworzenia warunków wyrównywania ich szans życiowych.
2) Ochranianie ich interesów w zakładach pracy, szkołach, w instytucjach.
3) Zaspakajanie potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie kultury, 
edukacji, sportu, turystyki, rekreacji, kultury fizycznej dla propagowania 
rehabilitacji fizycznej, psychoruchowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych.
4) Tworzenie warunków poprzez udostępnienie odpowiednich 
pomieszczeń oraz sprzętu i urządzeń do systematycznej rehabilitacji i 
aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych.
5) Współpraca i koordynacja działań różnych instytucji i organizacji na 
rzecz środowiska osób niepełnosprawnych.
6) Promocja działalności osób niepełnosprawnych.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Stowarzyszenie realizuje cele statutowe prowadząc działalność pożytku 
publicznego w następującym zakresie: 
1) PKD 86.90.A - Prowadzenie rehabilitacji ruchowej celem przywrócenia, 
poprawy lub utrzymania psychofizycznej sprawności osób czasowo lub 
trwale niepełnosprawnych za pomocą systematycznych ćwiczeń 
fizycznych – w oparciu o wiedzę medyczną.
2) PKD 85.59.B  Organizowanie życia kulturalnego, oświatowego w 
środowisku osób niepełnosprawnych;
3) PKD 93.19.Z  Popularyzowanie i organizowanie zajęć w obszarze kultury 
fizycznej i rekreacji;
4) PKD 79.90.C  Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych, wyjazdów 
turystyczno – krajoznawczych, integracyjnych oraz obozów rekreacyjno 
wypoczynkowych;
5) PKD 86.90.E Prowadzenie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób 
niepełnosprawnych
6) PKD 86.90.E Prowadzenie warsztatów psychologiczno - 
terapeutycznych.
7) PKD 88.10.Z  Pomoc w uzyskiwaniu informacji na temat osiągnięć 
medycyny oraz przepisów prawnych dotyczących osób 
niepełnosprawnych.
8) PKD 88.10.Z Działalność charytatywna polegająca na gromadzeniu 
funduszy z przeznaczeniem na rehabilitację osób niepełnosprawnych

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację
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REHABILITACJA RUCHOWA:
W 2016 roku Stowarzyszenie prowadziło 2 projekty rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych.
I. Projekt pn. „Promocja zdrowia psychofizycznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym – zajęcia 
dla osób niepełnosprawnych umysłowo i ruchowo - w zakresie: rehabilitacji ruchowej”. Celem projektu 
było przywrócenie, poprawa lub utrzymanie sprawności psychofizycznej i społecznej osób 
niepełnosprawnych, poprzez prowadzenie zajęć zmierzających do kształtowania, nabywania, rozwijania 
i podtrzymywania umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania. Uczestnikami zajęć 
były dzieci i młodzież niepełnosprawna z terenu miasta i gminy Libiąż. Systematyczna rehabilitacja 
prowadzona pod kierunkiem wykwalifikowanych terapeutów przyczyniła się do ogólnej poprawy 
kondycji fizycznej, psychicznej i komunikacji z otoczeniem osób z niepełnosprawnościami. Projekt 
zrealizowano w ramach zadania publicznego współfinansowanego przez Urząd Miejski w Libiążu. 
II. Projekt pn. „Z ruchem po lepszą sprawność - zajęcia usprawniające dla osób z deficytami 
rozwojowymi” finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
w ramach XXIV konkursu - cel programowy 2: ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH. Projekt objął wsparciem 32 beneficjentów(20 dzieci i 12 osób dorosłych) 
niepełnosprawnych z powiatu chrzanowskiego i gminy Chełmek.  Założeniem projektu było wspieranie 
potencjalnych możliwości rozwojowych oraz usprawnianie osób niepełnosprawnych posiadających 
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Działania te realizowane były w procesie ciągłym poprzez 
zajęcia hipoterapii, logopedii-komunikacji alternatywnej, oraz rehabilitacji ruchowo-sensorycznej.
Rehabilitacja ruchowo-sensoryczna prowadzona była naprzemiennie, 1x i 2x w tygodniu w sposób 
ciągły i usprawniała indywidualnie każdy deficyt beneficjentów, urozmaicając terapie o różnorodne 
metody pracy. Rehabilitację ruchową NDT BOBATH, ćwiczenia ogólno usprawniające ,terapię 
funkcjonalną kończyn, ćwiczenia stabilizacyjne i koordynacyjne, poprawę wzorców ruchowych, 
ćwiczenia poprawiające jakość chodu ,kształtujące prawidłową postawę ciała, ćwiczenia wzmacniające 
siłę mięśniową i usprawnianie motoryki dużej i małej, oraz masaże sensoryczne ,indywidualnie 
dobierając ją do stanu każdego pacjenta.
Komunikacja alternatywna była prowadzona 1 x w tygodniu w sposób ciągły, w celu usprawniania 
aparatu mowy za pomocą usprawniania właściwych grup mięśni (wspieranie form ssania, połykania, 
funkcji pokarmowych, ćwiczeń rozluźniających, oddechowych poprawiających i stymulujących pracę 
lewej półkuli mózgu). Nauka czytania metodą symultaniczno- sekwencyjną ,ćwiczenia wykonywania 
prostych poleceń, rozumienia podstawowych rzeczowników i czasowników, próby wywoływania sylab 
oraz komunikacja alternatywna, na kartach, programach typu ,,Mówik” (proteza mowy) miała na celu 
poprawę komunikacji osoby niepełnosprawnej z otoczeniem a tym samym poprawę jego 
funkcjonowania dalszego w środowisku. 
Hipoterapia prowadzona w formie sesji 45 min. na przemian 2x i 1x w tygodniu, jako wszechstronny 
proces oddziaływania konia na ciało i psychikę człowieka, pozwoliła na kodowanie prawidłowego 
wzorca chodu, normalizacji napięcia mięśniowego oraz orientacji w przestrzeni, propriocepcji, 
stymulacji sfery emocjonalno-motywacyjnej, poznawczej i społecznej. 
Projekt realizowany był w okresie 01.06.2016-31.12.2016r.
Równolegle z projektami rehabilitacyjnymi organizowane były cykliczne zajęcia rekreacyjne na basenie.
ORGANIZACJA WYJAZDU TURYSTYCZNO KRAJOZNAWCZEGO 
18 czerwca 2016 roku członkowie, opiekunowie i sympatycy Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych 
„Nadzieja” - 50 osób(30 osób niepełnosprawnych) uczestniczyło w jednodniowej integracyjnej 
wycieczce do Wrocławskiego ZOO i Afrykarium. Po przyjeździe do Wrocławia rozpoczęliśmy zwiedzanie 
Ogrodu zoologicznego. Wrocławskie ZOO otwarte zostało 10 lipca 1865 r. Ogród zoologiczny zyskał 
uznanie nie tylko mieszkańców miasta i regionu. Stał się znany w kręgach fachowców na całym świecie. 
Tę pozycję zawdzięcza prowadzonym pracom naukowo-hodowlanym i popularyzatorskim, a także 
bogatej największej w Polsce kolekcji zwierząt. Składa się na nią obecnie około 4000 osobników, 
reprezentujących 575 gatunków. Z tak ogromnej kolekcji można wymienić gatunki Zwierząt tj. Ssaki, z 
których najważniejsze to: Pantera, Niedźwiedź brunatny, Puma, Serwal, Jeżatka, Lemur, Koczkodan, 
Pawian masajski, Goryl, Szympans, Orangutan, Ptaki: Bocian czarny, Czapla siwa, Flaming, Kondor 
wielki,  Płazy i gady: Żaba indyjska, Gegon madagaskarski, Boa dusiciel, Pyton rombowy. Po generalnym 
remoncie wrocławski ogród jest w pełni przystosowany do zwiedzania przez osoby z 
niepełnosprawnościami. Realizując program wycieczki niepełnosprawni mogli również aktywnie 
uczestniczyć w przełamywaniu barier społecznych oraz w pokonywaniu własnych trudności.

Druk: MPiPS 3



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)

80

0

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

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

Druk: MPiPS 4
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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

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

DZIAŁALNOŚĆ 
FIZJOTERAPEUTYCZNA 
Prowadzenie 
kompleksowej 
rehabilitacji ruchowej 
celem przywrócenia, 
poprawy lub 
utrzymania 
psychofizycznej 
sprawności osób 
czasowo lub trwale 
niepełnosprawnych za 
pomocą 
systematycznych 
ćwiczeń – zespołowe 
działanie na rzecz osoby 
niepełnosprawnej 
fizycznie,  ma na celu 
przywrócenie tej osobie 
pełnej lub maksymalnej 
do osiągnięcia 
sprawności 
psychofizycznej, a także 
zdolności do brania 
czynnego udziału w 
życiu społecznym. Ze 
względu na 
zróżnicowanie 
oddziaływań 
rehabilitacja jest 
prowadzona przez 
zespół składający się z 
wykwalifikowanych 
fizjoterapeutów, 
hipoterapeutów 
i logopedę.

86.90.A
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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) 183,078.80 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 183,078.80 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 0.00 zł

e) Pozostałe przychody 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

10,000.00 zł

160,919.50 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 4,721.20 zł

1,085.00 zł

3,636.20 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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 7,438.10 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 170,919.50 zł
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2.4. Z innych źródeł 0.00 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 -3,148.16 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 13,264.90 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 8,250.00 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: 186,226.96 zł 8,443.50 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

186,226.96 zł 8,443.50 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 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 REHABILITACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNTCH DO 18 R. Ż. 1,680.00 zł

2 REHABILITACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNTCH POWYŻEJ 18 R. Ż. 2,550.00 zł

3 ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE 3,020.00 zł

4 ORGANIZACJA WYJAZDU INTEGRACYJNEGO DO WROCŁAWIA 1,000.00 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

28.00 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)

1.00 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

0.00 osób

1.00 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

1.00 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

1.00 osób

0.00 osób

5.00 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

5.00 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

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

1 Promocja zdrowia 
psychofizycznego i 
zapobieganie zaburzeniom 
psychicznym – zajęcia dla 
osób niepełnosprawnych 
umysłowo i ruchowo

Rehabilitacja ruchowa celem 
przywrócenia poprawy lub 
utrzymania sprawności 
psychofizycznej i społecznej 
osób niepełnosprawnych, 
poprzez prowadzenie zajęć 
grupowych i indywidualnych 
mających na celu nabywanie, 
rozwijanie i podtrzymywanie 
umiejętności niezbędnych do 
samodzielnego funkcjonowania

URZĄD MIEJSKI W LIBIĄŻU 10,000.00 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

1 URZĄD MIEJSKI W LIBIĄŻU 1

2 PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ODDZIAŁ W KRAKOWIE 1

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

1 „Z ruchem po lepszą 
sprawność - zajęcia 
usprawniające dla osób z 
deficytami rozwojowymi”

Usprawnianie osób z deficytami 
rozwojowymi za pomocą 
rehabilitacji ruchowej w celu 
poprawy ich kondycji fizycznej i 
psychicznej a tym samym 
zwiększenia ich samodzielności 
w przyszłym życiu. Zwiększenie 
zaradności życiowej oraz 
integracja społeczna

PAŃSTWOWY FUNDUSZ 
REHABILITACJI OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH ODDZIAŁ W 
KRAKOWIE

160,919.50 zł
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4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

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

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

organizacji

Prezes Zarządu–E.Sieczkowska, 
Wiceprezes K. Barnak 
Wiceprezes J. Błaszczyk, 

Skarbnik K. Palka
Data wypełnienia sprawozdania 2017-03-21
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