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                      organizacji pożytku publicznego
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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 2018-07-09

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     
ZACHODNIOPOMORSKIE

Gmina MIESZKOWICE

Powiat GRYFIŃSKI

Ulica GOSZKÓW Nr domu 12a Nr lokalu 

Miejscowość GOSZKÓW Kod pocztowy 74-505 Poczta MIESZKOWICE Nr telefonu 914140960

Nr faksu 914140960 E-mail 
stowarzyszenie.promyk@wp.
pl

Strona www www.wtzgoszkow.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2005-04-18

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 81253393700000 6. Numer KRS 0000128165

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

Natalia Kloc Prezes TAK

Łukasz Leończyk Vice Prezes TAK

Leokadia Kieliba Sekretarz TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Irena Anna Szachnowska Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Anna Urszula Bobowska Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Maria Jolanta Plucińska Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "PROMYK"

Druk: MPiPS 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk” w 
Goszkowie jest działanie na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych 
warunków do pełnego osobowego i fizycznego rozwoju ludzi 
niepełnosprawnych oraz ich aktywnego i godnego uczestnictwa w życiu 
społecznym, a także pomoc ich rodzinom. Działalność ma charakter 
nieodpłatny. Stowarzyszenie może podejmować inicjatywy i działania w 
zakresie ośrodków i zakładów opiekuńczych. Stowarzyszenie może 
podejmować inicjatywy i działania w zakresie kultury fizycznej i turystyki. 
Określone cele Stowarzyszenie realizuje w szczególności poprzez: 
prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej, pomoc bezpośrednią, 
inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne 
gwarantujące zaspokajanie wszelkich potrzeb osób, interesy których 
reprezentuje Stowarzyszenie. Dzieje się to w zakresie opieki, lecznictwa, 
edukacji, pracy, udziału w kulturze, rekreacji w integracji z otwartym 
środowiskiem oraz zabezpieczenia socjalnego i ochrony prawnej osób 
niepełnosprawnych nie tylko skupionych w Stowarzyszeniu oraz członków 
ich rodzin.
Stowarzyszenie w celu realizacji swoich działań samodzielnie lub we 
współdziałaniu z organizacjami zajmującymi się statutowo pomocą 
społeczną może organizować akcje pomocy na rzecz osób 
niepełnosprawnych. Stowawarzyszenie może podejmować inicjatywy i 
działania w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym trenerów 
rekreacyjnych i urządzeń sportowych, a także w zakresie promocji gminy 
Mieszkowice i Moryń.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1. Tworzenie osobom niepełnosprawnym warunków decydowania w 
swoich sprawach zarówno w rodzinach jak i placówka oraz w formach 
wsparcia z których korzystają.
2. Udzielanie wsparcia swoim upośledzonym umysłowo członkom, tak aby 
sami mogli występować w swoim imieniu, między innymi poprzez 
doradztwo, szkolenie, asystowanie i opiekę prawną, a także 
występowanie w interesie indywidualnych osób z niepełnosprawnością 
intelektualną.
3. Tworzenie warunków włączania dzieci, młodzieży i dorosłych 
jakoindywidualnych osób i jako grup, w tok normalnego życia, korzystania 
przez nich z ogólnodostępnej infrastruktury społecznej i form życia 
społecznego z zapewnieniem im w razie potrzeby odpowiedniego 
wsparcia zwlaszcza w postaci specjalistycznej pomocy, doradztwa i asysty.
4. Prowadzenie na zlecenie oraz ze środkówwłasnych różnorodnych usług 
w formie działalności rehabilitacyjno - rekreacyjnej, sezenowego 
wypoczynku, działalności kulturalnej i innej wynikającej z idei aktywnego 
życia przy pełnym włączeniu w życie grup rówieśniczych i lokalnej 
społeczności. Organizowanie dowozu itp. z uwzględnieniem niezbędnej 
opieki we wszystkich formach.
Prowadzenie dla osób dorosłych form indywidualnego wsparcia w 
niezależnym samodzielnym życiu, przygotowanie do pracy oraz 
aktywnego poszukiwania i pośrednictwa pracy. Inicjowanie i prowadzenie 
różnorodnych form pomocy rodzinom a w szczególności: grup 
samopomocowych, grup wsparcia, usług wspomagających rodzinę, w 
pełnieniu jej obowiązków wobec osoby niepełnosprawej w domu i poza 
nim, również w sytuacjach kryzysowych, placówek stałego i czasowego 
tym dziennego pobytu.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

30

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

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Promyk" w Goszkowie realizuje swoje cele poprzez 
prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej jako placówki pobytu dziennego. Uczestnicy zajęć mają do 
dyspozycji sześć pracowni tematycznych (gospodarstwo domowe, pracownia plastyczna, stolarsko - 
wikliniarska, ogrodnicza, krawiecko - dziewiarska oraz gabinet rewalidacji), w których zdobywają 
wiedzę i proste umiejętności oraz rozwijają zainteresowania i pasje. Każda z naszych pracowni 
usprawnia osoby uczestniczące w innej dziedzinie życia. Udzial i zajęcia sa bezpłatne i odbywaja się 
według programów dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników pod opieką i przy wsparciu 
terapeutów. Zajęcia prowadzone są od poniedziałku do piątku. Uczestnicy oraz ich rodziny mogą liczyć 
na pomoc psychologiczną, wsparcie pracownika socjalnego a także bezpłatne porady prawne. Dużą 
uwagę poswięca się na terapię uspołeczniającą i szeroko pojętą integrację poprzez różnorodne imprezy 
integracyjne, wycieczki. Stowarzyszenie oferuje pomoc dla ludzi biednych, wykluczonych społecznie, 
niezaradnych życiowo. Stowarzyszenie prowadzi wypozyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego tj: kule, wózki 
inwalidzkie, łóżka rehabilitacyjne, materace antyodleżynowe, chodziki itp. W celu zwiększenia 
aktywności osób niepełnosprawnych i ich wszechstronnego rozwoju Stowarzyszenie składa projekty, 
których beneficjentami są osoby niepełnosprawne i okoliczne placówki, i tak w roku 2017 realizowane 
zostały następujace projekty:
1. Integracyjne zawody w tenisie stołowym dla Osób Niepełnosprawnych z terenu powiatu gryfińskiego.
2. Powiatowy Miting Lekkoatletyczny w ramach Olimpiad Specjalnych dla Osób sprawnych inaczej.

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności
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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

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Przedmiotem 
działalności 
Stowarzyszenia na 
Rzecz Osób 
Niepelnosprawnych 
"Promyk" w Goszkowie 
jest prowadzenie 
Warsztatów Terapii 
Zajęciowej dla 30 osób 
niepełnosprawnych 
psychicznie i umysłowo, 
gdzie zgodnie z 
indywidualnym 
programem 
rehabilitacyji 
prowadzona jest 
terapia zajęciowa. 
Stowarzyszenie 
prowadzi 
wypożyczalnię sprzętu 
rehabilitacyjnego, 
organizuje spotkania 
integracyjne dla osób 
niepełnosprawnych 
finansowanych z 
funduszy pochodzacych 
z zadań publicznych, 
prowadzi bezpłatnie 
porady prawne dla 
osób wykluczonych 
społecznie. W celu 
realizacji swoich działań 
Stowarzyszenie 
samodzielnie lub we 
współdziałaniu z 
organizacjami 
zajmującymi sie 
statutowo pomocą 
społeczna organizuje 
akcje pomocy na rzecz 
osób 
niepełnosprawnych

94.99.Z
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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) 570,019.15 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 570,019.15 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

479,880.00 zł

63,120.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 7,204.50 zł

2,965.00 zł

4,239.50 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)

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

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 8,049.00 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 543,000.00 zł
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0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 11,765.65 zł

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -21,346.09 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

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

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0.00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 0.00 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: 591,365.24 zł 0.00 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

591,365.24 zł 0.00 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

1 Wkład do zadań publicznych 3,188.07 zł

2 Promocja 1%  zakup kalendarzy 1,000.00 zł

3 Dofinansowanie do wycieczki 3,860.93 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
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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.)

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)

12.0 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)

10.1 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

47.00 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

0.00 zł

0.00 zł

Druk: MPiPS 7



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)

0.00 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

0.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 376,644.89 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

370,244.89 zł

291,618.40 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

78,626.49 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 6,400.00 zł

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

376,644.89 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 376,644.89 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

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

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)

2,615.59 zł

0.00 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  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

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)

0.00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0.00 osób

0.00 osóbb) inne osoby
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

6,786.00 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)

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

1 Integracyjne zawody w 
tenisie stołowym dla Osób 
Niepełnosprawnych

- wspieranie aktywności o 
podłożu sportowym
- integracja Osób 
Niepełnosprawnych
- tworzenie dobrego klimatu w 
spoleczeństwie dla osób 
dotkniętych 
niepełnosprawnością
- wyrównywanie szans oraz 
prezentacja aktywności Osób 
Niepełnosprawnych
- czynne uczestnictwo w 
rozgrywkach tenisowych 
związane z upowszechnieniem 
sportu wśród 
niepełnosprawnych 
zawodników
- wprowadzenie rywalizacji 
sportowej między 
zawodnikami, ukazując własne 
umiejętności
- promowanie zdrowego stylu 
życia

Powiat Gryfino 1,800.00 zł

2 Powiatowy miting 
lekkoatletyczny w ramach 
olimpiad specjalnych dla 
osób sprawnych inaczej

- upowszechnianie i promocja 
sportu w środowisku osób 
niepełnosrawnych
- promocja aktywnegop i 
zdrowego trybu życia poprzez 
sport wśrod osób 
niepełnosprawnych 
- integracja osób 
niepełnosprawnych na 
płaszczyźnie sportowej
- działanie na rzecz aktywnego 
uczestnictwa osób 
niepełnosprawnych w życiu 
sportowym
- tworzenie przyjaznej 
atmosfery wokół sprtu, 
wspólpraca z innymi 
jednostkami, które działają na 
rzecz osób niepełnosprawnych
- popularyzacja zdrowego stylu 
życia

Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Gryfinie

4,000.00 zł

3 Dotacja na bieżącą 
działalność WTZ w 
Goszkowie

Bieżąca działałalność 
Warsztatów Terapii Zajeciowej 
w Goszkowie, które prowadzi 
Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych w 
Goszkowie.

Powiat Gryfino 57,320.00 zł
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

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

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

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

organizacji

Alina Leończyk 09.07.2018 r. Data wypełnienia sprawozdania

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 SANEPID Gryfino 1

2 PCPR Gryfino 1

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

1 Dotacja na działalność i 
funkcjonowanie WTZ w 
Goszkowie

Prowadzenie i działalność WTZ 
w Goszkowie dla 30 osób 
niepełnosprawnych

PFRON 479,880.00 zł
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