Sygnatura sprawozdania (wypełnia MPiPS)

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego
Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej
za rok 2011

√
√
√
√

Formularz należy wypełnić w języku polskim, drukowanymi literami;
Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
We wszystkich pytaniach, w których istnieje możliwość wyboru odpowiedzi, należy zaznaczyć właściwe odpowiedzi znakiem X;
We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (-);

Miejsce na notatki MPiPS

Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I. Dane organizacji pożytku publicznego
1. Nazwa organizacji
2. Adres siedziby i dane
kontaktowe
Gmina

Klucze
Miejscowość

Kolbark
Nr faksu

326478050 w.22

Stowarzyszenie na Rzecz ZrównowaŜonego Rozwoju SpołecznoGospodarczego "KLUCZ"
Kraj

Województwo

Polska

Małopolskie

Ulica

Nr domu

3

Źródlana
Kod pocztowy

Klucze

E-mail

Nr lokalu

Nr telefonu

326478050

Strona www

biuro@stowarzyszenie
-klucz.pl

www.stowarzyszenie-klucz.pl

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze
Sądowym

29.04.2003 r.

4. Data uzyskania statusu organizacji
pożytku publicznego

19.10.2004 r.

5. Numer REGON

Olkuski
-

Poczta

32-310

Powiat

356711857

6. Numer KRS
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0000160271

Wiesław Pietras Prezes Zarządu
7. Skład organu zarządzającego organizacji Ryszard Kamionka Wiceprezes Zarządu
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji
pełnionej
przez
poszczególnych członków organu
zarządzającego)

Agnieszka Ścigaj Sekretarz Zarządu
Tadeusz Posełek Skarbnik
Katzrzyna Pogwizd-Bąchór Członek Zarządu

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

9. Cele statutowe organizacji
(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Leszek Zięba Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Aleksandra Baczyńska Sekretarz Komisji Rewizyjnej
Monika Rydzyk Członek Komisji Rewizyjnej
1)
przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu
społecznemu,
2)
działalność na rzecz integracji i
reintegracji zawodowej i społecznej osób zagroŜonych wykluczeniem społecznym;
3)
ochrona i promocja zdrowia;
4)
działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
5)
działalność wspomagająca rozwój gospodarczy,
w tym rozwój przedsiębiorczości;
6)
prowadzenie szeroko rozumianej profilaktyki
środowiskowej,
7)
wspieranie instytucji, organizacji i osób
działających na rzecz jednostek, rodzin i środowisk
zagroŜonych patologią społeczną, starością i
niepełnosprawnością,
8)
przeciwdziałanie uzaleŜnieniom i patologiom
społecznym;
9)
działalność wspomagająca rozwój wspólnot i
społeczności lokalnych;
10)
działalność w zakresie nauki, szkolnictwa
wyŜszego, edukacji, oświaty i wychowa-nia;
11)
działanie na rzecz porządku i bezpieczeństwa
publicznego;
12)
działalność na rzecz integracji europejskiej
oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami;
13)
promocja i upowszechnianie idei wolontariatu,
14)
działalność charytatywna.
15)
promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa
osób pozostających bez pracy i za-groŜonych
zwolnieniem z pracy;
16)
promocja i organizacja wolontariatu;
17)
upowszechnianie i promocja ekonomii
społecznej.
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1.
współpracę z innymi organizacjami
pozarządowymi z kraju i z zagranicy;
2.
współpracę z instytucjami pomocy społecznej,
zakładami opieki zdrowotnej, samorządami gminnymi,
powiatowymi, wojewódzkimi;
3.
prowadzenie kampanii profilaktycznych i
rozpowszechnianie prozdrowotnych modelów zachowań;
4.
wspieranie działań organizacji, instytucji i
osób działających na rzecz rodzin i środowisk
zagro-Ŝonych patologią społeczną;
5.
organizowanie i prowadzenie szkoleń orz staŜy
krajowych i zagranicznych podnoszących kwalifikacje
lokalnych liderów oraz pracowników organizacji
pozarządowych i instytucji publicznych;
6.
prowadzenie poradnictwa i konsultacji;
7.
wspieranie działań organizacji, instytucji i
obywateli lokalnych działających w obszarze
samorządności, pomocy społecznej, ochrony zdrowia,
edukacji, rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
przedsiębiorczości i ochrony środowiska;
8.
prowadzenie działalności wydawniczej i
informacyjnej poświęconej problematyce zgod-nej z
celami Stowarzyszenia;
9.
tworzenie i wdraŜanie programów i projektów z
godnych z celami Stowarzyszenia;
10.
tworzenie i prowadzenie podmiotów
gospodarczych, przedsiębiorstw społecznych i innych podmiotów ekonomii społecznej, jednostek
10. Sposób realizacji celów statutowych
oświatowych, rehabilitacyjnych, wychowawczych ,
organizacji
pomocy społecznej , zakładów opieki zdrowotnej,
rodzinnych form opieki nad dzieckiem, osobami
(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych
organizacji na podstawie statutu organizacji)
starszymi i niepełnosprawnymi;
11.
prowadzenie badań społecznych oraz
opracowywanie ekspertyz i raportów dotyczących
środowisk lokalnych;
12.
gromadzenie bazy danych na temat moŜliwości
ograniczania szkód wynikających z patologii rodziny
i rozpowszechnianie ich;
13.
rozwijanie form pomocy bio-psycho-społecznej;
14.
szeroka działalność wśród dzieci i młodzieŜy,
inicjowanie działań na rzecz ograniczania
alkoholizmu, narkomanii, przemocy, przestępczości;
15.
działania na rzecz edukacji w szczególności
nakierowane na wyrównywanie szans edukacji róŜnych
grup społecznych;
16.
wszelkie działania ukierunkowane na
zrównowaŜony rozwój społeczny i gospodarczy, a w
szczególności aktywna polityka rynku pracy i
integracji społecznej;
17.
działania podejmowane na rzecz integracji
osób niepełnosprawnych, osób starych ze
środowiskiem lokalnym;
18.
realizowanie prac i przedsięwzięć zgodnych z
celami Stowarzyszenia, zleconych przez inne osoby,
instytucje i organizacje,
19.
organizacja i promocja wolontariatu,
20.
tworzenie i prowadzenie placówek
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realizujących aktywna politykę rynku pracy,
21.
udzielanie świadczeń z pomocy społecznej.

11. Najważniejsze sfery działalności pożytku publicznego 1. działalności na rzecz integracji i
(Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod względem
wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności pożytku
publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z
2010 r. Nr 234, poz. 1536), zaczynając od najważniejszej)

reintegracji zawodowej i społecznej osób
zagroŜonych wykluczeniem społecznym;
2. działalności na rzecz osób
niepełnosprawnych;
3. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i
osobom w trudnej sytuacji Ŝyciowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób;

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1. Opis działalności pożytku publicznego
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1. Opis głównych
działań podjętych
przez organizację

1. Realizacja projektu pn. „Niepełnosprawni aktywni na rynku pracy”
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 6.1.1.
Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku
pracy z budŜetem 1764847,52 zł. Celem głównym projektu jest
podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do
zatrudnienia 9 ON (w tym 53 K i 43 M) z powiatów olkuskiego i
proszowickiego w okresie 24 m-cy realizacji projektu.
W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 64 ON z terenu powiatu
olkuskiego oraz 32 ON z terenu powiatu proszowickiego. Projekt
zakłada aktywizacje zawodowa przy udziale Trenerów Zatrudnienia
Wspieranego. Trenerzy w swojej pracy z klientem opierać sie będą na
metodzie coachingu, która zakłada kompleksowe motywowanie,
aktywizacje i wsparcie.
2. Realizacja projektu pn. Zakład Aktywizacji Zawodowej „OGNIWO” w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.1.
Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagroŜonych wykluczeniem
społecznym z budŜetem 3813789,60 zł. Celem głównym projektu jest
aktywizacja społeczno-zawodowa 40 osób o znacznym lub umiarkowanym
stopniu niepełnosprawności ( w tym 25 K i 15 M) z terenu powiatu
olkuskiego w okresie 32 m-cy realizacji projektu. Cele szczegółowe:
- zatrudnienie 20 osób niepełnosprawnych (12 K i 8 M) w utworzonym
ZAZ,
- nabycie kwalifikacji zawodowych przez 40 niepełnosprawnych (w tym
25 K i 15 M) w zakresie zawodu kucharza (10 osób), pomocy kuchennej
(15 osób) i obsługi kelnerskiej (15 osób),
- wypracowanie 40 indywidualnych planów rozwoju zawodowego (25 K i
15 M) poprzez zastosowanie metody coachingu w pracy z
niepełnosprawnymi,
- zwiększenie aktywności ruchowej wśród 40 osób niepełnosprawnych (
25K i 15M).
3. Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolbarku dla 35 osób
z zaburzeniami psychicznymi w 7 pracowniach: biologicznej,
muzycznej, komputerowej, ceramicznej, plastycznej, gospodarczej i
krawieckiej.
4. Od sierpnia rozpoczęto realizację projektu TRATWA: Trwały,
Rozwój, Aktywizacja - Tak Wspieramy Ambitnych, dotyczącego wejścia
osób niepełnosprawnych na rynek pracy przy wykorzystaniu modelu
Trenera Zatrudnienia Wspieranego. Projekt finansowany ze środków
PFRON.
5. Budowa szybu windowego, zakup i montaŜ windy osobowej
dostosowanej do obsługi osób niepełnosprawnych oraz wykonanie
podjazdu dla wózków inwalidzkich w Środowiskowym Domu Samopomocy w
Kolbarku.
6. Udzielenie świadczeń z pomocy społecznej w formie pomocy
finansowej 5 osobom niepełnosprawnym będącym w trudnej sytuacji
Ŝyciowej i materialnej na cele ich rehabilitacji(koszty
rehabilitacji, zakupu protez itp.).
7. Realizacja projektu "PokaŜ na co Cię stać" dofinansowanego ze
środków zarządu Województwa Małopolskiego, który zakładał
aktywizację zawodową i społeczną 20 osób niepełnosprawnych z terenu
powiatu olkuskiego i powiatu proszowickiego , oraz wyposaŜenie tych
osób w wiedzę niezbędną do załoŜenia spółdzielni socjalnej. Głównym
elementem aktywizacji zawodowej jest szkolenie z zakresu Ekonomii
społecznej. Osoby niepełnosprawne są bardzo często dyskryminowane na
rynku pracy. Pracodawcy odnoszą się do ich zatrudniania z wielka
nieufnością, równieŜ środowisko współpracowników często utrudnia
integracje osoby chorej z reszta zespołu.
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2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez
organizację działalności pożytku
publicznego

województwo

(Należy wskazać np. „gmina", „powiat", „województwo",
„cały kraj", „zagranica")

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie
sprawozdawczym
1. Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra
integracji społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze określone w przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki
publiczne określone w przepisach o systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki
zdrowotnej

tak
nie

2. Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1

Lp.

Nazwa placówki

Miejscowość/ci, w której/ych
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań
placówki w okresie
sprawozdawczym

1

-

-

-

2

-

-

-

3

-

-

-

4

-

-

-

© www.signform.pl Sp. z o.o., producent aktywnych formularzy, e-mail: biuro@signform.pl

3. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
Liczba odbiorców działań organizacji
(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby
fizyczne

136

Osoby
prawne

-

4. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

1. Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w
podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
2.Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania,
gdzie indziej niesklasyfikowana
1. Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności
pożytku publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz
ze wskazaniem 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)

Kod PKD:

88.10.Z

Kod PKD:

88.99.Z

Kod PKD:

-

2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez województwo
organizację nieodpłatnej działalności pożytku
publicznego
(Należy wskazać np. „gmina", „powiat", „województwo",
„cały kraj", „zagranica")

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji pożytku
publicznego w okresie sprawozdawczym
tak
1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej
pożytku publicznego

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadaiącego/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)

nie

1. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie
indziej niesklasyfikowane - przeprowadzenie
szkoleń dla pacownoków samorządowych, pracowników
pomocy społecznej w gminie Pałecznica.

Kod PKD:

85.59.B

Kod PKD:

-

Kod PKD:

-
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3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez
organizację odpłatnej działalności pożytku
publicznego

powiat

(Należy wskazać np. „gmina", „powiat", „województwo",
„cały kraj", „zagranica")

4. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

tak
nie

-

5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności
gospodarczej prowadzonej przez organizację w okresie
sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem kodu/ów PKD 2007
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja
prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej wg
klasyfikacji PKD, należy podać informację na temat trzech
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu
działalności)

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez
organizację działalności gospodarczej

Kod PKD:

-

Kod PKD:

-

Kod PKD:

-

-

(Należy wskazać np. „gmina", „powiat", „województwo",
„cały kraj", „zagranica")

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)

2 719 881,68 zł
2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego
2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego

2 582 872,46 zł
12 200,00 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej

0,00 zł

4. Przychody z działalności finansowej

0,00 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
6. Ze źródeł publicznych ogółem:
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91 992,84 zł
2 582 872,46 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych
w
tym:

b) ze środków budżetu państwa

291 962,69 zł

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

460 376,82 zł

d) z dotacji z funduszy celowych

176 077,72 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem:
a) ze składek członkowskich

w
tym:

1 654 455,23 zł

b) z darowizn od osób fizycznych
c) z darowizn od osób prawnych

29 610,00 zł
1 080,00 zł
26 030,00 zł
2 500,00 zł

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

0,00 zł

e) ze spadków, zapisów

0,00 zł

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaż lub wynajem składników
majątkowych)

0,00 zł

g) z nawiązek sądowych

0,00 zł

h) ze świadczeń pieniężnych

0,00 zł

8. Z innych źródeł

3 206,38 zł

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku publicznego
w okresie sprawozdawczym
1. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego

0,00 zł

2. Wynik działalności gospodarczej

0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową

0,00 zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
1. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych niewydatkowanej
w poprzednich okresach sprawozdawczych
2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej
w okresie sprawozdawczym ogółem

0,00 zł
91 992,84 zł

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 kwoty przeznaczone na te działania

1

Udzielenie świadczeń z pomocy społecznej dla 5 osób

71 740,00 zł

2

dofinansowanie budowy windy dla osób niepełnosprawnych

20 252,84 zł

3

zł

4

zł
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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 kwotą
1

71 740,00 zł

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych

2

zł

3

zł

4

zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty ogółem:

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem:
a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku
publicznego
b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

2 714 623,16 zł

91 992,84 zł

2 573 340,13 zł

91 992,84 zł

12 200,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

36 043,64 zł

0,00 zł

-0,00 zł

-0,00 zł

93 039,39 zł

0,00 zł

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej
w
tym:

d) koszty administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne
świadczenia, amortyzacja
e) koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej
z pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
f) pozostałe koszty ogółem:

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym
z podatku dochodowego od osób prawnych
z podatku od nieruchomości
1. Organizacja korzystała z następujących
zwolnień

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 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)
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tak
nie

W tym:
wysokość kosztów
finansowana
z 1 % podatku
dochodowego
od osób fizycznych

własność
użytkowanie wieczyste

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 umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub
użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości
następujące prawo:

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. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy

35 osób

(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)

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)

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

37,40 etatów

19 osób

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)
tak

1. Organizacja ma członków

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

50 osób fizycznych
0 osób prawnych
organizacja pozyskała 0 członków

3. Zmiana członkostwa w organizacji
organizacja straciła 0 członków
3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym
1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
wolontariuszami są osoby wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji,
niezależnie od tego, czy są to osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby
świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przedstawiciele władz organizacji)

tak
nie

2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres nie dłuższy
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:

0 osób

a) członkowie organizacji

0 osób

b) pracownicy organizacji

0 osób
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c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0 osób

d) członkowie organu zarządzającego

0 osób

e) inne osoby

0 osób

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

3 osób
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji
w okresie sprawozdawczym)

a) członkowie organizacji

0 osób

b) pracownicy organizacji

0 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej




●




0 osób

d) członkowie organu zarządzającego

0 osób

e) inne osoby

3 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym
1. Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie
sprawozdawczym

a) z tytułu umów o pracę
wynagrodzenie zasadnicze
w
tym:

nagrody

988 301,16 zł
971 680,46 zł
0,00 zł

premie

6 775,33 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód)

9 845,37 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych
2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną
działalnością pożytku publicznego
w
tym:

1 128 408,16 zł

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego
b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego

140 107,00 zł

1 128 408,16 zł

12 200,00 zł
1 116 208,16 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

0,00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych
organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz
umowy cywilnoprawne

0,00 zł

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

1 741,37 zł
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7. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu
zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz
umowy cywilnoprawne

0,00 zł

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych
organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz
umowy cywilnoprawne

0,00 zł

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

6 392,00 zł

10. 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)

VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie
sprawozdawczym
tak
1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

nie

-0,00 zł

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych
3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

-

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną w okresie
sprawozdawczym
1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek
samorządu terytorialnego

tak
nie

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
Lp. Nazwa zadania
1

Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolbarku

2

Realizacja zadania "PokaŜ na co cię stać"

Kwota

364 691,00 zł
75 310,00 zł

3

zł

4

zł

5

zł

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

tak
nie

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
Lp. Nazwa zadania
1

Aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych "TRATWA"

2

Zakład Aktywizacji Zawodowej "OGNIWO"

3

Niepełnosprawni Aktywni na Rynku Pracy

Kwota

176 077,72 zł
1 100 973,16 zł
845 444,76 zł

4

zł

5

zł
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IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego zamówień publicznych w okresie
sprawozdawczym
1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

tak
nie

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

Kwota

1

-

-0,00 zł

2

-

-0,00 zł

3

-

-0,00 zł

4

-

-0,00 zł

5

-

- zł

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

Lp.

Nazwa spółki

Siedziba spółki

% udziałów
lub akcji
w kapitale

% udziału w ogólnej
liczbie głosów

1

%

%

2

%

%

3

%

%

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

1

-

2

-

3

-

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie
sprawozdawczym
Lp.
1

Przedmiot kontroli

Realizacja projektu POKL

Organ kontrolujący

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

2
3
4
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Data zakończenia
kontroli

14.12.2011 r.

