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Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "RADOŚĆ ŻYCIA"

Kraj          POLSKA Województwo     PODLASKIE Powiat SOKÓLSKI

Gmina DĄBROWA 
BIAŁOSTOCKA

Ulica SOLIDARNOŚCI Nr domu 1 Nr lokalu 

Miejscowość DĄBROWA 
BIAŁOSTOCKA

Kod pocztowy 16-200 Poczta DĄBROWA 
BIAŁOSTOCKA

Nr telefonu 857120285

Nr faksu 857120285 E-mail stow.wtz.d@wp.pl Strona www www.stow-wtz.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2009-10-14

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 05086040700000 6. Numer KRS 0000101679
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego) Jarosław Szcześniak - prezes 

Andrzej Kamliński - wiceprezes 
Stanisław Sulik - skarbnik
Krystyna Grynczel - sekretarz
Maria Teresa Sulima - 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)

Danuta Szabłowska Sokół - przewodnicząca
Agnieszka Sapkowska - zastępca
Zofia Mużyło - członek

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównania szans 
osób niepełnosprawnych oraz zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw 
człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu 
społecznym oraz wspieranie ich rodzin.

10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych 
organizacji na podstawie statutu organizacji)                       
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Cele stowarzyszenia realizowane są w formie działalności pożytku 
publicznego, a w szczególności poprzez:
a) Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne 
gwarantujące przestrzeganie praw człowieka wobec osób 
niepełnosprawnych i zaspokojenie ich potrzeb w zakresie leczenia, 
w tym rehabilitacji kompleksowej, edukacji, opieki, udziału w 
kulturze i rekreacji oraz integracji z otwartym środowiskiem oraz 
zabezpieczenia socjalnego i ochrony prawa.
b) Inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy  a w 
szczególności:
 Warsztatów Terapii Zajęciowej,
 Placówek typu Środowiskowy Dom Samopomocy, Świetlica 

Adaptacyjno-Rehabilitacyjna, 
 Grup wsparcia oraz samopomocy,
 Placówek czasowego pobytu,
 Punktów doradztwa, poradnictwa, terapii psychologicznej itp.

c) Działania w zakresie:
 pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
 działalności charytatywnej,
 promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób 
pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności 

lokalnych,
 naukę edukacji, oświaty i wychowania,
 krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
 kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
 upowszechnienia kultury fizycznej i sportu,
 ekologię ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa 

przyrodniczego,
 porządku bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania 
patologiom społecznym,
 upowszechniania i ochronę wolności i praw człowieka oraz 
swobód obywatelskich, także działań wspomagających rozwój 
demokracji,
 działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów 
i współpracy między społeczeństwami,
 promocji i organizacji wolontariatu. 

d) Współpraca z organami władzy państwowej, samorządowej i 
innymi organizacjami pozarządowymi, Kościołem Katolickim i 
Prawosławnym oraz innymi związkami wyznaniowymi a także 
placówkami i osobami fizycznymi.

e) Inną działalność korzystną do realizacji celów statutowych 
Stowarzyszenia.

11. Najważniejsze sfery działalności pożytku 
publicznego

(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)

działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

Warsztat Terapii Zajęciowej:  
       W Warsztacie zostało objętych terapią 35 uczestników zakwalifikowanych 

pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
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1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

na podstawie aktualnych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem 
do udziału w terapii zajęciowej. Warsztat jest czynny pięć dni w tygodniu w 
godzinach od 7.00 do 15.00.Szczegółowe zasady działania WTZ zostały zawarte 
w Regulaminie. 24 uczestników było dowożonych i odwożonych samochodem 
stanowiącym wyposażenie Warsztatu. Pozostali przychodzą samodzielnie lub są 
przyprowadzani, dowożeni  przez rodziców.
        Terapia jest prowadzona w sześciu pracowniach:
- Pracowni życia codziennego
- Pracowni plastycznej
- Pracowni technicznej
- Pracowni uzupełniającej
- Pracowni rehabilitacyjnej
- Pracowni technik różnych(dwie pracownie) 

    Uczestnicy objęci są opieką pielęgniarską. W Warsztacie na bieżąco prowadzi 
się dokumentację związaną z działalnością WTZ, dokumentację współpracy z 
rodzinami, dokumentację dotyczącą stanu zdrowia uczestników, indywidualne 
programy rehabilitacji.

Świetlica Rehabilitacyjno Adaptacyjna

Zajęcia z zakresu rewalidacji indywidualnej i grupowej prowadzone są na 
świetlicy rehabilitacyjno — adaptacyjnej od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 12. 40 do 15. 30. W zajęciach uczestniczą dzieci z niepełnosprawnością 
intelektualną i ruchową od lekkiego do głębokiego stopnia upośledzenia 
umysłowego. Dzieci z wyższym stopniem niepełnosprawności intelektualnej 
biorą udział w indywidualnych zajęciach rewalidacyjnych w czasie których 
ćwiczenia i zadania są dostosowane do ich możliwości i potrzeb. Na zajęciach 
grupowych w czasie których uczestniczy od 2 do 5 dzieci zadania są również 
zindywidualizowane jednak tematyka zajęć jest jednakowa dla wszystkich.
Najważniejszym celem prowadzonych zajęć rewalidacyjnych jest usprawnianie 
najmniej zaburzonych funkcji psychofizycznych oraz kompensowanie i 
korygowanie odchylenia oraz w miarę możliwości eliminowania przyczyn 
zaburzeń uniemożliwiających prawidłowy rozwój i uczenie się. W zakres tego 
celu wchodzą takie czynności: rozwijanie i doskonalenie zmysłów, rozwijanie 
autoorientacji i orientacji przestrzennej, doskonalenie analizy i syntezy 
wzrokowej, słuchowej, słuchu fonematycznego, rozwijanie koordynacji 
wzrokowo- ruchowej, rozwijanie sprawności manualnej i motoryki dużej i wiele 
innych czynności dostosowanych do psychofizycznych możliwości dzieci.
Pozostała działalność rehabilitacyjno – rekreacyjno – kulturalna jako formy 
oddziaływanie na zmianę świadomości i postaw społecznych.

 Projekt Partnerski Grundtviga – Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.  Tytuł 
projektu: Uczymy się przez całe życie, przez całe życie uprawiajmy sport.
Celem projektu było stworzenie możliwości nauki dla dorosłych osób 
niepełnosprawnych intelektualnie oraz zapewnienie generalizacji zachowań, 
których uczyli się dzięki zajęciom sportowym. Partnerzy wymienili się również 
doświadczeniami na temat wpływu sukcesów z zajęć sportowych na jakość życia 
osób niepełnosprawnych. W drugim roku projektu miała miejsce ewaluacja 
dotychczasowych działań (zasad działania oraz wyników tych działań). Zasady 
działań zostały zmodyfikowane z uwzględnieniem napotkanych problemów 
podczas realizacji projektu oraz ponownie wcielone do realizacji w ciągu 
drugiego roku trwania projektu. Końcowe rezultaty uzyskane dzięki integracji i 
nauce w modułach łącznie ze zdjęciami i nagraniami wideo zostały 
opublikowane przez partnerów w sieci. W trakcie drugiego roku realizacji 
projektu odbyło się spotkanie partnerskie w Turcji, realizowano również działania 
lokalne.

 Cykl imprez integracyjnych finansowanych ze środków ROPS, PCPR i 
Samorządu Gminnego
 Projekt „ Promyk radości – jesteśmy ciekawi świata jak nasi pełnosprawni. 
rówieśnicy” W wyjeździe udział wzięli: uczestnicy świetlicy i  ich opiekunowie 
(rodzice) oraz wolontariusze.
 Projekt: „ Bez barier – bądźmy razem” – działalność świetlicy rehabilitacyjno - 

adaptacyjnej – dowóz uczestników
 Impreza turystyczna na rzecz osób niepełnosprawnych, nazwa zadania: „W 

wolny czas - razem zwiedzajmy nasz kraj”
 Spotkanie Mikołajkowe dla uczestników zajęć świetlicowych i ich rodziców 
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oraz wolontariuszy zorganizowano w grudniu 2011 roku

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

cały kraj

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

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

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)

200

0

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

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

1. Warsztat Terapii Zajęciowej
2. Świetlica Adaptacyjno - Rehabilitacyjna
3. Grupy wsparcia i samopomocy

Kod PKD:

Kod PKD: 88.10.Z

88.91.Z

Lp Nazwa placówki Miejscowość/ci, w której/ych 
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym

1 Warsztat Terapii Zajęciowej Dąbrowa Białostocka 35

2 Świetlica Adaptacyjno-Rehabili Dąbrowa Białostocka 20
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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)

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

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

Kod PKD: 85.60.Z

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji 
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

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 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) Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

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

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
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4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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)

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej

(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) 754,211.39 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 727,355.25 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 0.84 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 5,745.50 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 705,512.74 zł

33,241.58 zł

0.00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

b) ze środków budżetu państwa
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91,290.79 zł

580,980.37 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 5,482.01 zł

360.00 zł

750.00 zł

2,072.01 zł

0.00 zł

0.00 zł

2,300.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

8. Z innych źródeł 0.00 zł

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

d) z dotacji z 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 sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych)

g) z nawiązek sądowych

h) ze świadczeń pieniężnych

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 556.01 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 274.50 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 Zakup materiałów dydaktycznych do Świetlicy Adaptacyjno-Rehabilitacyjnej 274.50 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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 750,302.66 zł 274.50 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

w tym :

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 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:

747,483.35 zł 274.50 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

2,357.43 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

461.88 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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 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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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:

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. 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

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)

11.0 etatów

10.0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

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

0.00 osób prawnych

organizacja pozyskała 0 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 0 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

1. Organi`zacja 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)

10.00 osób

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)
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w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 10.00 osób

8.00 osób

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

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

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

3.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

5.00 osób

e) inne osoby 0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 389,542.86 zł

w 
tym:

a) z tytułu umów o pracę

wynagrodzenie zasadnicze

328,584.70 zł

297,269.02 zł

nagrody

premie

31,315.68 zł

0.00 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 60,958.16 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 389,542.86 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

1,660.83 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

1,411.39 zł
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VII.Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie 
sprawozdawczym

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

6,598.00 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

6,598.00 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)

Zarząd Stowarzyszenia nie pobierał wynagrodzenia z tytułu 
pełnionych funkcji – praca społeczna

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

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

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

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

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

IX.Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego zamówień publicznych w okresie 
sprawozdawczym

Lp Nazwa zadania Kwota

1 Działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej 57,540.79 zł

2 Promyk radości-jesteśmy ciekawi świata"-wyjazd integracyjny 9,500.00 zł

3 "Bez barier -bądźmy razem" - działalność świetlicy 2,250.00 zł

4 Działalność Świetlicy Rehabilitacyjo - Adaptacyjnej-imprezy integracyjne 14,000.00 zł

5 "W wolny czas razem zwiedzajmy nasz krej" - impreza turystyczna 5,000.00 zł

6 "Dzień Dziecka w Augustowie" 3,000.00 zł

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

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

(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli

1 Wykorzystanie i dokumentacja przekazanych 
środków finansowych na realizację zadań; "Bez 
barier - bądżmy razem" oraz "Promyk radości - 
jesteśmy ciekawi

Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Białymstoku

2011-10-31

2 Dokonanie kontroli działalności Warsztatu Terapii 
Zajęciowej za rok 2010

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Sokółce

2011-11-28
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