§ygnatura sprawozdania {wypełnia MPiPS)

**[!BE

ffirdu*e ilr§@es.'nc

z

&ia*afindci

orga nizacji pożytku publ icznego

Ministerstwo Pracy

§ro§§#§i§pffimd

Farmularz należy wypełnić w języku polskim, drukowanymi
literami;

§pnmal*zdalueą vy;rlalnia t1sko ptd?a$ż§ł.z.aro\e,d!a aiagw :bźatł,$alą;

Wvlw,sałls#łikkgr,iful,iiwj!Ę,w!@ibłŃfriMąpęwaałłaWwłńwłdfu*ł*a;
oaęą,, rwarwgćńiw!:ńia,e@fuwirdbiia@
|W'vlłszYłlilidnPdivth,'wł€wYćhriie@Ą,wpisułrevłłvłłeane

iffip,,ndffiy

Data wpĘnięcia sprawozdania
i,/,!-/pełnio MPiP5)

r-rhn;qn&nSnĘeelrąs
'1.

Nazwa organizacji

2. Adres siedziby

idane

Miejscowość PiEMRY

sąSKlE

l'.,j;

FUNDACJA ANDRZEJA s. PIECUCHA,,PoWIATOWE DZlECl"

Kod pocztowy 41-940

Nrlelefonu 32 3s9 25 59

faxu 32 389 25 85

3. Data

Ęeskacjiw KĘowym Rejestrze

Strona WWw WWW.powiato,,l/edzieci.pl

7,10,2a02

4. Data uzyskania statusu organizacji

qzsku3ublicznego

5. Numer REGON

00001 3371 8

ALEKSANDRA PlEcUcH _ PR=ZES ZARZĄDU FUNDACJi
7. Skład organu zarządzĄącego organizacji

(Należy wpisac imiona, nazwiska oraz inforńacje o funkcli
pełnionej pnez poszczegotnyc!.t członków organu

zarządzającega)

8. Skład organu kontroli lub nadzoru

organizacji

(Należy wpisac imiona, nazwiska oraz ińormacje o funkcji
pełnionej przeż @szczególnych członkaw organu kontroli
iub nadzoru)

jiffirx:;

wsfuwićpujvayrc4ł,zngkłrłv§ł*ikrFł

JERZY P|ECUCH _ CZŁONEK RADY FUNDACJI
JOANNA sToKoWsKA - cZŁCNKlNl RADY FUNDAOJ|
PAWEŁ ANDRZEJ PIECUCH _ CZŁONEK RADY FUNDACJI

N lE S lE N

l

E

P OM O C

Y

DZ l EC l O l\ć ZA{U!E§Zi(AŁYIM} lNi,Ą

lIffi ffi

'F

9. Cele statutowe organizacji
{Na'eży ąp'sać cełe na g)dstawig statutu ofganizaaji}

FUNDACJA REALIZUJE SWOJE Cfij-E'!r$ ZA'S§Pffifi
N oŚcl, oclł RoN Y Z§]Rffi&tl& i{ Ffij§fi§trYi
SPoŁECZNEJ PoPRZEZ oRGĄNlZoWANlE l FlNANsoWANlE
PRZEDSIĘWZ!ĘĆ POPRZEZ KTORE OS|ĄGA SlĘ ZAŁOZONE CELE
FUNDACJl WwM W SZcZEG3LNoŚcl:
a) FUNDOWANlE STYPENDlUM
b) ZAKUP zYWNoŚcl
c) ZAKUP LEKÓW
d) oRGANlZoWANlE l FlNANSoWANlE LECZENlA
RATUJĄCEGo ZDRoWIE l ŻYC|E
e) UDZ|ELAN|E PoMocY FlNANsoWEJ l RZECZoWEJ
ł oRGANlzoWANlE l Fl§lANsoWANlE WYPOCZYNKU W
TYM KoLoNll lWYCiECZEK

DoB RoCZYN

10, Sposób realizacji celow statutowych

organizacji

(Należy oplsać §posóó realizacji celów statutowych
OrganEaąi na podstawie statutu organizaĘi)

11. Najwazniejsze sfery działalnościpozytku publicznego

1. DZIAŁALNOŚĆ NA RzEcZ osÓB
NlEPEŁNOSPRAWNYCH

(Nalezy wskazac nie ńęcej niź tny najważniejsze, pod względem
wietkości wydatkowanych środkow,sfery działalnościpażytku 2. ocHRoNA l PRoMocJAZDRoWIA
publicznego, o ktorych mowa w ań. 4 ust.1 ustaw z dnia 24 kwietnia 3, NAUKI, SZKoLNiCTWA WYZSZEGo, EDUKACJI,
2003 r, o działalnościpożytku publicznego i o wolontańacie (Dz. U. z oŚWlATY l WycHoWANlA
2010 r. Nr 234, poz. 1536), zaczynaiąc od najważniejszej)

ll,Charakterystyka działalnościorganizacji pożytku publicznego w okresie §prawozdavYczym
1.Opis działalnościpożytku publicznego

Jiji

fifrfi$Ł!tr

lffilJJ

ĘP/Ęrui.Łl jf ffiforłłFełjjfił{sJilffiffi *JEFF{.NOSPRAWNYCH

ż]j,fii§#l1§§S-!}ĘearuE§N}#{S*titjlUĘZFvrOMIW§Z+<OLEpryć§,liA$lcu/,E_ł{,ZE§FćŁMKćŁ

ffillA$J@§frĘ}{§fffii,ĄZlif,{L|tiit

fiił,.srr

Rffi

3) FINANSOWANIE ZAKUPU SPRZĘTU

ffiliK(s$§,{E

;

sPoRToWEGo ORAZ REHABILITACYJNEGO

4) FlNANsoWANlE WYPOSAZEN|A SAL PRZEDSZKoLI,JYCH W TYM
REFUNDACJA
,
ZAKUPU MEBLI- KRZESEŁKA l SToLlKl ORAZ DYWAN.1oo śł PRZEDSZKoLNYCH;
§PRĘTU] KOfi#Ft J-liEffiOwfrGffi , TABLfic i§słjJt-T"$RłĘ&§AjLr j Vfi ił..
POINADTO ffiFFł,.,|fiłDffiNl{IAó3E WryffiAŹFFdllA zĄKUP!.j {ijffiZ*s"ruił WłflXpc]sĄffi§jiilt
"
PLACU ZABAW PRZEDSZKoLNYCH - HUŚTAWKI.
F NAN SoWAN E PoM oCY D Y DAKrycZNYc H, ZABA,IV,EK
Gffi i§to,_$§"ffiitfl
EDUKACY J N YC H, ARTYKUŁÓW PAP| E R N CZO-PLAS TY ;ZN§lj,C}l.i{, t{§ltĄZEK nĘD

5)

l

l

11

l

tsffiiiJ§}"lTmZKl
1.

Ęis§łńwnyCh

t*W,§lt}*§fił§J§KfuijB(ililfi'ffiC}RfiUvlx§filłt1*,§R&§K+

o ROZWOJ SpoRToWy DZlEcl W
C,ODZIEZYSPORTOWEJ:
DoFl NAN soWAN E Do oBoZoW sZKo LEN oWYcH M Ł C'mE]ŁZ§.W,ry§§J, GRUF
sPoRToWYc l-ł, F U N DOWĄN E NAG RÓD W TU RN EJAC lł{l Fl&"i{fiffiłfi nĘ
DoFlNANsoWANlE WYJMDÓW TURN lEJoWYcH.
|i,Jt,fi

l§ł$**§§SWf §_§lEmłKłf,

ąt

jj_ffiji:li jffi ffi Tmffi ffi

l

l

l

l

7) DoFlNANSoWANl E KO§ZTÓW TRANSPORTU oRGAt{lZoWANYcH WYclEcZEK,
WYJMDOW -,,Z|ELoNA sZKoŁA" ORAZ lNNYcH WYclEcZEK Do MUZEUM, USTRoN|A DLA

&a§§l

Pe{7Eł§BKlCIi;Tl$ti/, G|ii

:l

MKctL§FyrC]i+i,

8) DOF|NANSOWAN|E IMPREZY

MIKOŁAJKOWEJ - ZAKup pREZENTóW DLA DzlEcI z
B lLETów FJA pRzEDsTAwlENl E śwtĄreczru r.

RODZIN ZASTĘ PCZYCH, ZREFUN DOWAN| E

'\r§§. iŁffif;f,d§Z il§łfiififfil il§§lTt"lltlcJH,lt*lilifrf
Rłsfrl{,{§lj REALIZACJl WspoLNycH cELoW
-Ą DZ8OJ, ttźlĘEu}r,ffvfiiyf9fł:TtATR zA JEDFlt,uŚnrrruH Z KRAKOWA. KoMf TET
OBYWATELSK| M|ASTA PIEKARY SLĄSKIE, STOWAMy,sZENIE ruł nŻrcŻńózńolu wsr

KAMlEŃSKlE MŁyNy, STowARzyszENlE RUCHU cHoftZóŃ NIEBlEscy, FuNDAcJA
WSP|ERANlA ROZWOJU PlŁKl NOZNEJ PoLoNlA BYTOF,4, oŚRoDEK PoMoCY
SPOŁECZNEJ CHORZOW.
2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez
organizację działalnościpozytku
,publicznego

lllt&fużyl lu§łg:złć w..8ftn l!!a',:,,,,igw izłi'.,.,;vłłiawi:lifugłń',,

,§aly kłląj .,algwnra1)

2. lnformacja dotycząca prowadzonych przez organizaclę poiytru
1 -Organizacja prowadziła
zapewniające
opiekę osobom
niepełnosprawnyrn, prżewlekl€ chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra
integracji społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczowychowawcze określone w przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placowki
publiczne określone w przepisach o systemie ośwłatylub niepubliczne zakłady
opieki zdrowotnej

a,rniońii;a

na

iemii lotaliiicji iak$wnosCi ptacowek, o ktorych mÓ*a

Nazwa placówki

w ptr' ri

w której/ych

fiib
tak

ffi
Liczb a odbiorcow działa ń organizacji
(Należy oszacawać liczbę odbrcrców działań organizacji
w okresie
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizycznó i osoby prawne}

4, rnrgfinaeia

ftltlĘącadffirrrotr

§łeaćprdtfi€ł

1,0pis przedmiotu nieodpłatnej działalności

poz"ytku ,oublicznego

pryfitu

eit't,§czrlego,mga§iżnąi,r.r*,*r**."",ffi

mZAŁiłiLiN§§Ć pCIZc6liAŁY;},ti oreAi§łałĘ{§Ji|
CZŁ ONKOWSK|CH, GDZIE ] N DZEJ N|ESKLASYRKOWANA

FaM idb}r,nw§ ira i&wat afufullł; fu ałbiffir:
iw@ alęprliwljj i.r* ejkffii E gła§adhe@$Gj,łdl-@.
ze wskazaircm'kooufow odpowiada}ąCego/ych
ifti§ @y

łrt

:

i

tej działalności, Jeśliorganizacja prowadzi włęce1 niz Ó
rodzaj€ działalności nieadpłatnej, należy podać informaclę
na temat trzech glównych rodzajaw działatności(podanie
maksymalnie 3 kodów), zaczyna!ąc od głównego
przedłn iotu działalności)

pUblicznego
(Należy wskazac np, ,gmina".

5. lnformacja dotycząca działalnoSci Ó
pożytku publiczneqo w okresie sDrawozdewczvrn
1

{Dryał,inąppmuadhłh aiba§ln§ffi aąPffirĘ ieeąłt&Jtj sldblmlrĘ§

2',Ws

p,,mitmr*łi (fu dhlił§ifu ł c@ffinąi
,poźytku pubłicznego

(Naleźy podać informację na temat rodzaju działalnasci
odłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, Wraz ze
Wskazaniem

kodu/ów

odpowiadającego/ych

d:aińĘ§elw: J!Ńii algglianął, t3J§rlł&źtil ńęl;ą;

te.j

lllb 3

,młżąp :tbw§| htłsŁiidpźttłę;11ą!*vj*l gllfifuł iłi1m§Ę
§ E*:
łiśn,it§wćłti $łwłlyi*łlwżłłuiówźłEźgl€iht{..§fii (ptŃante
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego
i

płzed m iotu dzi a Ła! n ośc i}

iak
ąie

Kod PKD:

Kod PKD:

ó, ćaslęg łerytonalny prowadzonej przez
organżację odpłatnej działalnościpozytku
publicznego

(Należy Wskazać np. ,,gmina', ,powiat", .województwo",
,,c

4.

|
l

ały kraj ",,,zag ran ica

"}

tak

Orga nizacja prowadziła działa lnośc gospoda rczą

5.0pis pzedmiotu działalnościgospodarczej

odpowiadającego/ych

POZOSTAŁA FlNANSOWA DZ|AŁALNOSĆ USŁUGOWA GDZlE
NDZ| EJ N|E§KLASYF|KOWANA Z WY ŁĄCZEN l EM UBEZP| ECZE
l FUNDUSZÓw enłeRyTALNYCH
l

(Nalezy podać informację na temat rodzaju dzlałalności
|
prowadzonej przez organizaclę w okresie
| 9osqodarcz1
sprawozdawczym. wraz że wskazaniem kodu/ow
I

nie

Ń

te] dziahlnaści.Jeśli

organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje Ctziatalnośc!
gospoclarcze,1 wg klasyfikacji PKD, należy podać informację
na temat trzech glównych rodzajów działaJnośc!(podanie

maksymalnie

3

kodów), zaczynęjąc

w@ilłTidu*Eiaidh§fui

ad głównąa

Kod PKD:

64.99Z

Kod PKD:
Kod PKD;
6.Zasięg terytoriainy prowadzonej przez
organizację działalnościgospodarczej
(Należy wskazac np,
"gmina", "powiat", ,,województwo",
,,caĘ kraj",,.zagranica")

cAŁY KRAJ

lll.Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego
1. lnformacja o

vy

okre§ie sprawozclawczym

przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogołem (zgodnie z rachunkiem wynikcw / zysków
strat)

i

232 237,77 zł

2. lnformacja o źródłach pzychodów organizacji
,ł.

Fłqy**tłoĄ, z dbii#bibmriini rnixad$i§lrq1 emasófujt pru&limmryo

2. Przychody z działalnościodpłatnej pożytku publicznego

g.

'0zracii,T§ómigryrą;

96 851,55 zł
0,00 zł
56 211,66 zł

4 Pzychodv z
5. Pzychody

dilałalnościfinansowej

z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

6. Ze zródeł publicznych

ogołem:

1671,40

zł

96 851,55

zł

00

zł

.-

0,

a) ze Środków europe.lskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych

w

b)

E}łrfi
§}

re

jrdry wly@lj
1lYt!l1 !ry

7 Zeżrodełprywatnych

fusłbnid isĘCI

z:arlvlzn

od osób ftzycznych

c) z darowizn od osób prawnych

]

W

:tym:

0,00

zł

a,OO

zł

0,00 zł
ogołem:

a) ze składek członkowskich
b)

0,00 zł

ze środków budzetu państwa

zo-fialości oublrcznej (zbió5k gub|icznvch, kwest)
1D

49 674,1O zł
0,00

25 292,40 zł
24 381,7O zł
zł

e)ze spadkow, zapisow

zl

filz!TP}lĄ6\Ę,zrrą,Słłąll(§rłgąr-mgolrrosCIiąpeąłtrą llrlh,xyfiEpmsł(radników
rnai,ął*ony.rrnli

zl

g) z nawiązek sądowych
h)

zł

ze świadczeń pienięznych

8. Z innych żródeł

zł
27 829,a6

zł

0,00

zł

działalnościodpłatnej pożytku publicznego lub działalnościgospodarcze! organizacji pożytku
publicznego w okresie sprawozdawczym
2. Wynik

1

.

Wyn i k działalnościodpłatnej pozytku publicznego

2. Wynik działalnościgospodarczej

56 211,66 zł

w tym: wysokośćśrodkow przeznaczona na działalnoścstatutową
3, lnformacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od

fizycznych

1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1olo podatku dochodowego od osob fizycznycł niewydatkowanej
w popzednich okresach sprawozdawczych

zł

00,00 zł

osób
48 641,04 zł

2,Wysokośćkwoty pochodzącej z 10ń podatku dochodowego od osób fizycznycir wydatkowane1 w
okresie sprawozdawczym ogołem

63 286,27zł

3.Działania, na które wydatkowano środkipochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizyczny<;h w okresie
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt l1.1.1) oraz kwoty przeznaczone na te działania

1

Pomoc w leczeniu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych i chorych dzieci

7 538,88 zł

ż
3

Finansowaniewyposażeniasalprzedszkolnych

pzedszkolach
Finansowaniepomocydydaktycznych,zabaweked'i;

sprzętu niezbędnych do zajęc przedszkolnych

i

19 684,51zł

szkolnych

17 966,79

zł

4

WspomaganieklubÓwsportowych(wtymrefundowanietosińw@

18 732,04

ń

5

Refundowanie posiłków, dofinansowanie do wyjazdów szkolnych (Zielona Szkoła} ł przedszkolnyń

1 944,05

zł

6

WsPołpraca z innymi instytucjami ramach realizacji wspólnych celów na rzecz dzieci

5 400,00

zł

sportoweqo i odziezv sDońowei)

4, Cele szczegołowe, W

rozumieniu pzepisów o podatku dochodowym od osób ftzycznych, **k"rrnJTE
PodatnikÓw Podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku pubiicznąo wydatkowała

Łajwięcej środkow pochodzących z 1% podatku dochodowąo w okresie sprawozdawczym wrazz

kwĘ

1

Pzedszkole Nakło Sląskie

7 500,00

zł

2

Gminne pzedszkole nr 2 wieszowa

5 927,11

zł

J

Lks sokół ozech

3 919,66

zł

4

GKS Alda

3

5

Akademia Juventus

u=:^

7U:62 zł

3 609,70

4. lnformacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty

ogołem.

zł

W tym: wysokośc
kosztów
finansowana z 1%
podatku

dochodowego od
osób fizycznych
Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem_
a)koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalnościpożytku
publicznego

192247,05 zł

63 286,27 zł

98 988,92 zł

63 286,27 zł

b) koszty z Ętułu ppwądzenia
9dplatryj działalnościgożytku publiczlego
prowąd zen ia działa nościgospod a rczej
c) koszty z
lvtulu

zł

0,00

zł

92945,79

ź

0,00

81,55

zł

0, 00zł

230,79

zł

l

.(YlI],
:_ d)koszty administracyjne, w tym: zużycie materiałow i energii, usługi
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne

świadczenia amońyzacja

e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z
pozyskiwaniem 179 podatk9 docholopego od gsób flz_ycąnych
f)pozostałe koszty ogółem,
lV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1, Organizacja kozystała z następujących
zwolnień

z

padatku dochodowego ad

z

podutku od nieruchomości

r":sób

prawnych

z podatku ad czynnosci cyvłilnł:prawi,lych
z opłaty skarbowej
z oplat sqdowycłl
z innych

zwolnień

->

0,00

0,00

jakrch?_podatek VAT-7

zł

0,00

2. organizacja kozysłała z prawa oo nieoopłatnego
-o informowania
przez jednostki publicznej radiofonii i
telewizji
proruoiJnuj
działalności.p9zyt!{upublicznego, zgodnie z ań. 23a
uri, i ;;t.d ,
dnla 29 grudnia 1992 r- o radiofonii i-telewizji (Dz.
U. zZall r. Ń, is,
poz.226)
własność
użytkowanie wieczyste

organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych
zasadach prawa własnościlub prawa uzytkowania wieciystÓgo
nieruchorności z zasobu Skarbu P'anstwa ru6
i"ono"Lk'*lil#ł"
terytorialnego, lub zawańa
uzytkowania, najmu, Oiie-JJwy
.umouoy
lub uzyczenia i pzysługuje jej w odnieiieniu do
iych'nierńomojcl
3,

najem

użytkowanie
użyczenie

następujące prawo.

dzierżawa

nie korzystała
perso"e'
y,
o.ganaz i pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1. pracownicy oraz osoby świadczące usługi
na podstawie umowy cywilnoprawnej
1

.

Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy

{w odwwiedzi należy uwzględn!ć.w:zystkie ósaby zatrudniane w orgańizacji
na wdstawie
stosunku pracy (etat tub częśćetatu) w okresie spiawozdawczym,
nawetje§i obecnie nie są
już żatrudnjone w organizacji)

2, Przeciętna liczba zatrudnionyclr w organizacji na podstawie
stosunku pracy w pzeliczeniu na
pełne etaty
iAbY akreŚlic Weciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie o§oby zatrudnione
na podstarvie stosunku pracy w
PoszczególnYch miesiącach
okrelig sprawozdawczym {*b, , ułanńaii- iJpowiadającymi
Y
części etatu, np, o,5 w
PrzYPadku osobV zatrudnionej na Poł etatu), dodac dó siebie
- --"'' ratńaiaiiin
-Yąęv'llv"r9l z 12 mies!ęcy ipodzielić przez .l2.
Wynik wpisać z dokładnoś;cią do

l

miejsca po

przecinku)

"u*v

3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie

cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)
1, Organizacja ma członków

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

3. Zmiana członkostwa w organizacji

tak

{) ni"
osób fizycznych

osób prawnych

organizacjapozyskała.

organizacjastraciła.

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym
1. UrganlzacJa korzystała ze

świadczeńwykonywanych przez wolontaiuszy

(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwiełnia 20a3 r. o działalnościpożytku publicznego
i o wolontańacie,
Wolontariuszami są osoóY Wkonujące nieodpłatnie i dobiowolnie'pra"ę ńŹ
rzecz organrzaajl,
niezaleŻnie od tego, czy są
.to osoby niezwiązane 2 órganizaclą, cŹłon*bwii, pracownicy, osoby
świadczące ysługlna padstawie umpwy gywiĘoprawne1 czy pnedsiiyicb1. wĘdz'grgulkacji)

tak

L)ni,

.,..członków
......członków

3b.Jffo"WolontariUsZyWykonUńcychśWiadczenienarZeczorganizacji@

(KaŻdY wofontariusz Powlnien bYĆ liczony tytka
raz. niezależnie od
okrese sprawozdawczym i czasu pracy)

lbzby świadczeń wykonanych

osob

na rzecz organtzacji l

a) członkowie organizacji

l|,
I

osób

Ol pracownicy organizacji

osób

c) osobY świadcząceusługi na podstawie
umowy cywitńoprawnei

iłr,
i---..-..."-

osób

O1..łonko

osób

e) inne osoby

Ł'Jro"

ńrońti.iJszv wvłonującvcr, swiaaczenie

na

osob

zecz orgnnizacii przóz ctres diuzszv niz

osób

(KaŻdY wolontańusz Powinien bYĆ liczoflY
tytko raz, niezaleźnie od liczby świadczeń
wykananych na Ęecz ołganizacji w
okresie sprawozdawczym)
a )

członkowie organizacji

osób

b) pracownicy organizacli
W

osób

c) osobY Świadczące usługi na podstawie umowy
cywilnoprawne.;
d) członkowie organu zaządzającego

tym:

osób
osób

y

l

1

lagl L|u.r.§ll la w orre§le SPraWOzdaWCZYm

,,LąvLl,d l\WU[a WynagIoozen (brutto) wypłaconych paez
organizację w okresie
sprawozdawczym

Wl.
W

l19roozen€

71 066,56zł

Zasadnlcze

zł

43 896,46

zł

0,00

ryY**

18 854,20

0,00

2 ł:ązneinxn*PĘ{,Ęlrudiffih,"ry,FłmomucinęrizFĘ'ory*pelFpam\Hrfl|k6fifio.,r.;z
osobom
świadczącymusługi na podstawie umowy cywilnopr"ńnu;, *Tfi§łu
prowad.:oną
.
działalnościąpozytku publicznego

0,00

zwiaeły z prowadzoną działalnościąodpłatną pozytku publicznego
!) y

w zwlązku u prowadzoną działalnościąnieodpłatną pozytku publicznego
ą Y
lzrrrnfa
rrrrłna^ral-^ś
.._._t-^-_.
__L
.]'lvlqivyyllqvluuć§ll
wy|-Ęijuollycrl
p{zez organ,zację pracownikom oraz
^nrnl:...:_a"_1_swlaoczącym usługl na.podstawie umowy clłłilnoprawnej w iwiąztu z prowadzanąosol 3om
dz :iałalnością
D)

gfiĘEdifr.@a o,gnrimlii

4 wysokośćprzeciętnego.miesięcznego

zł

0,00

Ęi a Ęyłłrłi;r.trrnćw ołłwihqpaxłT$diĘ

,

62 750,66
na9ro_dy

tym;

fum:

osób

0,00
0,00

ą,8

wynagrodzenia (brutto) wyfiaconego członkiom organu

zarządząącego organizacji, wliczając wynagiodzenie zasadńicze,
,
9

nagńy,

prernie

i

inne

693,00

zł

5. wysokośc przeciętnego mtesięcznego ńynagrodzenta (brutto)
wypłaconego członkom innych
organów organieacji, wliczając wynagródzeńie źasadnicr", n"giboy, pren
rie i inne świadczenia
oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

6. wysokoścprzeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłalconego pracownikom
organizacji, włiczając wynagrodzenie zasadniczJ, nagrody,' premie l inlrc świadczenia,
oraz
gsobory1 świadczącymuslqgi ng podstawie umowy cywiilopiawną
7, wysokość najwyższego mies ięcznego ńynag rooien ń
1oruttofwypłacor ,e§o cżńióm órganu
zarządzającego, włiczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody,' premie i ilnne świadczenia
oraz

2g42,14 zł
693,00 zł

umowy cywilnoprawne
v. vy J9v^vov llqJwy4§.lrgr", ltll§§łęUzltego wynag roozenla (Drufio) Wypłacorlegó
członXom innycn
orga n ów organizacji, wliczając wyna g rodzen ie z asadnicze, nagrody, prem ,ie
i inne świadczenia
orąz qrioll1y cywilnoprawne

9. Wysokoścnajwyższego mieŚięĆznego

0,00 zł

wynz lgrodzenia (bruito) wypła,3onego pracownikom,

i inrte świadczenia, oraz
7 488,00 zł
osobom świadcącyp usługi ąa podstawie umow, y cvwilnoprawnei
1U. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
Wynagrodzenie Prezesa Fundacji była wypłacane na podstawie
(Można porlzielic się z opińią publiczną dodatkowymi uchwaĘ - powołania.
uwagarni dałyczącymi poziomu lub konstrukcii wynagradzeń Łączna kwota (brutto) wypłaconego wynagrodzenia
za rok 2016 dla
w organizacji Wawczaś należy Wpisać ie uwagi w Prezesa Zarządu wyniosła 8 3t 6,00 zł
przygotowane pole)
organizacji, w|iczając wynagrodzenie zasadnicz :e, nagrody, premie

I

Y ll. l ll {JrllĘlcja 9 u()zlelonycfl przez organEacrę poźytku publicznego pożyczkach
pieniężnych w okresie
sprawozdawczym
l

,1

.

tak

Organizacja udzlelała poży czek pienięznych

a,,

|,

nie

2. Wysokośćudzielonych pożyczek pienięznych
,.

i*il,

r;".-"

zł

r;;;;;;,;; ;;; ,*----

V|ll'lnformacjaodziałalnościzleconejorganizacjiF
okres ie sprawozdawczym
1, Organizacja realizowała zadania zlecone

samorządu terytorialnego

2

pzez organy jednostek

tak

[jn*

lnfoimacla na temat realizowanych zadań i kwol dotacji otzymanych na ic h realizację

Lp

l\az]i/a zaaanla

KWota

1

zl

2

,Zł
zł
zł

6

,Zł

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizor olała zadania zlecone

przez organy administracji rządowej
+. lniorńŻcla

ńi tóńat reałizowanych zadań

tak

L)

nie

i kwot dotacji otzymanych na icl realizację

Lp :Nazwa zadania

Kwota
zł

1

t0

2

zł

J

,zł
}zł

4

lX.lnformacjadotyczącarealizowanychprzezorganizacjępożytkupublicznegóz@
okresie sprawozdawczym
_
1. W okresie sprawozdawczym organi zaila realizawała zamówienia publiczne |i:

,zl

'"X

l r| '- nie
I

I

2, lnformac_la na temat realizowanych zamówień l kwot otrzymanych na ich realizację

Lp

Nazwa zamówienia

Kwota

1

zł

2

zł

J

,lł

4

,Zł

Ę

X.l

zł

nformacje uzu pełniające

1. Wykaz spółek, w których organizaqa po§iada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co
najmniej 207o ogolnej liczby głosów w organie stanowiącym sp§ki

olo

Lp

Nazwa społki

Siedziba społki

udziałów

tub

% udziału w ogołnej

akcjiw

liczbie głosów

kapitale

oń

1

l

o/^

3

o/

%
o/

/o

/o

Yo

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

1

2
1

3. lnformacje o kontrolach pzeprowadzonych w organizacji przez organy administracji pubłicznej w okresie
sprawozdawczym
Lp

przedmiot kontroli

Organ kontrciu.iący

1

2
13,

{

t

l

Data zakończenia
kontroli

c na

podsta,vie

:i

j, dnia1 ilo;
zs * o l§ [" i óili
z dnia j;,1;f;;;"adzenia
20M r w
*,:1i*3,:::"f,
J. § iTł*,
23 grudnia
nłinistia iińansb*, :.
fiEł'.il#"
finansowych organizacji pozytku
u

stawy

^:^

sprawie obowlązku

;;F;,-;ń;rJ;ń

w poniższe pole

irn",,ro^,ąu,n,ywi,a,Ja

,h"idlby pod

{*{tt
A§fi

Funkcia

Aleksandra Piecuch

- Prezes

'Ę/
/ ri:'

żataierdztłia
imię inazwisko
Fundacji

posiada pieczl

Ll=/ tei

PlEcuc1l
Podpis

t*\

32-389"25_a9

ul Granrc;:ra 7
ą l :!.U

Fiekary §iąsk,e

3frwE

tż

s},a\

0,

,:

l(|i

\t

1,1

