
Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2013

• 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 2014-06-27

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚWIĘTOKRZYSKIE

Gmina M. KIELCE

Powiat M. KIELCE

Ulica KOŚCIUSZKI Nr domu 25 Nr lokalu 3 I 6

Miejscowość KIELCE Kod pocztowy 25-316 Poczta KIELCE Nr telefonu 41-344-43-24

Nr faksu 41-344-43-24 E-mail 
towdobrocz@post.home.pl

Strona www www.towdobrocz.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2004-04-28

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 29053852000000 6. Numer KRS 0000039011

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

Urszula Radziszewska Prezes TAK

MARIA JACKOWSKA WICEPREZES TAK

ANDRZEJ GAJEWSKI WICEPREZES TAK

ANNA ŚLEŹNIK SKARBNIK TAK

GRAŻYNA ŁĘSKA-
BARANOWICZ

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

KAZIMIERA SZAŁAS PRZEWODNICZĄCA 
KOMISJI

TAK

BARBARA WRÓBEL CZŁONEK KOMISJI TAK

REGINA STANIAK CZŁONEK KOMISJI TAK

TOWARZYSTWO DOBROCZYNNOŚCI W KIELCACH
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

A/POMOC RZECZOWA I FINANSOWA, RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ 
SYTUACJI ŻYCIOWEJ,
B/POMOC I PORADNICTWO PRAWNE W UZYSKANIU ŚWIADCZEŃ 
INSTYTUCJONALNYCH, DLA WYRÓWNANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB,
C/WSPARCIE MORALNE I TROSKA O ROZWÓJ DUCHOWY OSÓB 
ZAGROŻONYCH DEMORALIZACJĄ ZE STRONY ŚRODOWISKA,
D/POMOC MEDYCZNA, PIELĘGNIARSKA I OPIEKUŃCZA OSOBOM 
CHORYM, NIEPEŁNOSPRAWNYM, ORAZ OCHRONA I PROMOCJA 
ZDROWIA,
E/POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

TOWARZYSTWO  REALIZOWAŁO  SWOJE  CELE  POPRZEZ:
1.GROMADZENIE ŚRODKÓW MATERIALNYCH POCHODZĄCYCH:
A) ZE SKŁADEK I OFIAR CZŁONKÓW TOWARZYSTWA,
B) Z OFIAR PIENIĘŻNYCH   I RZECZOWYCH INNYCH OSÓB FIZYCZNYCH I 
PRAWNYCH,
C) Z DOTACJI I SUBWENCJI,
2. OSOBISTE, SPOŁECZNE ZANGAŻOWANIE SWOICH CZŁONKÓW W PRACY 
NA RZECZ POTRZEBUJĄCYCH.
3. WSPÓŁDZIAŁANIE  Z ORGANAMI  SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I 
ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ, ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI, 
ORGANIZACJAMI SPOŁECZNYMI, 
    ORGANIZACJAMI RELIGIJNYMI I KOŚCIOŁEM.  
4. DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB CHORYCH, NIEPEŁNOSPRAWNYCH, 
NIESAMODZIELNYCH  w tym: POMOC MEDYCZNA, PIELĘGNIARSKA I 
OPIEKUŃCZA W WARUNKACH 
   DOMOWYCH
5. REALIZACJĘ PROGRAMÓW SPOŁECZNYCH.
6. WSPIERANIE, W TYM MATERIALNE, INNYCH PODMIOTÓW, KTÓRE 
REALIZUJĄ CELE STATUTOWE WOLNE OD  PODATKU, ZGODNE Z CELAMI 
TOWARZYSTWA.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

1300

1

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

I. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA PP NIEODPŁATNA
A/W  OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM  TOWARZYSTWO  W RAMACH DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH  PROWADZIŁO WYPOŻYCZALNIĘ SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO, 
ORTOPEDYCZNEGO I PIELĘGNACYJNEGO W KIELCACH, PRZY UL. TURYSTYCZNEJ 1 UŻYCZAJĄC SPRZĘT 
NIEZBĘDNY DO PIELĘGNACJI I REHABILITACJI OSÓB CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WARUNKACH 
DOMOWYCH. UŻYCZANIE SPRZĘTU POŁĄCZONE BYŁO Z INSTRUKTAŻEM KORZYSTANIA ZE SPRZĘTU, 
JEGO KONSERWACJĄ I NAPRAWĄ ORAZ  UZUPEŁNIANIEM  SPRZĘTU POPRZEZ ZAKUP ZGODNY Z 
AKTUALNYMI POTRZEBAMI PODOPIECZNYCH. ZADANIE BYŁO DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW GMINY 
KIELCE KWOTĄ 30 000,- ZŁ. KOSZT CAŁKOWITY PROWADZENIA WYPOŻYCZALNI WYNIÓSŁ   114 781,31 
ZŁ. ZE SPRZĘTU WYPOŻYCZALNI SKORZYSTAŁO OGÓŁEM 1100 OSOBY  Z KIELC I POWIATU KIELECKIEGO.
B/ OBJĘTO POMOCĄ FINANSOWĄ I RZECZOWĄ  203  ŚRODOWISKA W TYM RODZINY I OSOBY 
SAMOTNE
ORAZ BEZDOMNI /27 OSÓB/. UDZIELONO POMOCY FINANSOWEJ W POSTACI ZAPOMÓG NA KWOTĘ  
29 421,90 ZŁ. PRZYZNANO POMOC W POSTACI UREGULOWANIA NALEŻNOŚCI ZA ENERGIĘ 
ELEKTRYCZNĄ I WYKUPIENIA LEKARSTW  NA KWOTĘ  OK.8 838,- ZŁ. ZAKUPIONO MATERIAŁY SZKOLNE 
DLA  90  DZIECI  Z 47 RODZIN WIELODZIETNYCH I DYSFUNKCYJNYCH ZA KWOTĘ  OK. 3 945,39 ZŁ.
 C/ PROWADZONO ZBIÓRKI CELOWE 1% P.D. OD O.F. NA RZECZ 7 OSÓB W TYM 4 DZIECI, CHORYCH I 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH, UDOSTĘPNIAJĄC KONTO TOWARZYSTWA I ROZLICZAJĄC WYDATKI NA CELE 
OKREŚLONE W INDYWIDUALNYCH POROZUMIENIACH Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI LUB ICH 
OPIEKUNAMI. NA NASZE KONTO WPŁACONO Z TYTUŁU 1%  OGÓŁEM KWOTĘ   39 911,70 ZŁ.
II.  DZIAŁALNOŚĆ  STATUTOWA  ODPŁATNA.      
 ŚWIADCZONO USŁUGI OPIEKUŃCZE, REHABILITACYJNE I PIELĘGNACYJNE   NA RZECZ MIESZKAŃCÓW 
KIELC, PODOPIECZNYCH  MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W KIELCACH  I PODOPIECZNYCH 
TOWARZYSTWA. OBJĘTO OPIEKĄ  OK.110  OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I NIESAMODZIELNYCH .  
III. WPŁATY 1% PODATKU OD OSÓB FIZYCZNYCH.  /OGÓŁEM  43 021,60 ZŁ./
        NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ PP TOWARZYSTWO OTRZYMAŁO  Z  1% KWOTĘ  6 240,50 ZŁ, 
KTÓRĄ W CAŁOŚCI PRZEZNACZONO /JAKO WKŁAD WŁASNY/ NA KOSZTY PROWADZENIA 
WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO, ORTOPEDYCZNEGO  I  PIELĘGNACYJNEGO W  KIELCACH 
– ZADANIE PUBLICZNE DOFINANSOWANE PRZEZ GMINĘ KIELCE..
       PONADTO  NA UDOSTĘPNIONE PRZEZ NAS KONTO DOKONANO  WPŁAT  CELOWYCH  1% NA 
LECZENIE I REHABILITACJĘ  DZIECI  I  OSÓB DOROSŁYCH ORAZ NA ŚWIĘTOKRZYSKIE STOWARZYSZENIE 
POMOCY OSOBOM Z CHOROBĄ PARKINSONA. KWOTA WPŁAT  ZE  WSKAZANIEM  WYNIOSŁA   36 
781,10 ZŁ.

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność charytatywnej DZIAŁALNOŚĆ 
CHARYTATYWNA, W TYM:
-UDZIELENIE ZAPOMÓG 
FINANSOWYCH DLA 156 
ŚRODOWISK NA KWOTĘ 
29 421,90  ZŁ., 
-UREGULOWANIE 
RACHUNKÓW ZA PRĄD, 
WYKUPIENIE LEKARSTW I 
ŚRODKÓW CZYSTOŚCI NA 
KWOTĘ  8 838,28 ZŁ. DLA 
OK.20 OSÓB , 
-ZAKUPIENIE  
MATERIAŁÓW SZKOLNYCH 
DLA 90 DZIECI Z  47 
RODZIN WIELODZIETNYCH 
I DYSFUNKCYJNYCH ZA 
KWOTĘ  3 945,39 ZŁ 
-UŻYCZANIE 
NIEODPŁATNE SPRZĘTU 
REHABILITACYJNEGO I 
PIELĘGNACY-JNEGO  DO 
KORZYSTANIA  W  
WARUNKACH 
DOMOWYCH  1100  
OSOBOM. 
KOSZT TEJ DZIAŁALNOŚCI  
WYNIÓSŁ  114 781,31 ZŁ.. 
 -ZGROMADZENIE   I  
ROZDYSPONOWANIE, 
ZGODNIE Z 
PRZEZNACZENIEM, 
ŚRODKÓW  Z CELOWYCH  
WPŁAT 1%  PDOOF NA 
POMOC INDYWIDUALNĄ 
(REHABILITACJA I 
LECZENIE)  DLA 3 DZIECI , 
4  OSÓB DOROSŁYCH, 1 
STOWARZYSZENIA. 
WPŁATY CELOWE 
STANOWIŁY KWOTĘ   36 
781,10 ZŁ WYPŁACONO 
NA LECZENIE I 
REHABILITACJE  KWOTĘ   
26 726,77 ZŁ  . 
-POŚREDNICZENIE  W 
DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI  
DLA  NAJUBOŻSZYCH 
MIESZKAŃCÓW KIELC, 
SPROWADZANEJ PRZEZ 
BANK ŻYWNOŚCI W 
KIELCACH W RAMACH 
PROGRAMU  PEAD 
2013.SPROWADZONO I 
ROZDYSPONOWANO Z 
NASZYM UDZIAŁEM 
PONAD 135 TON  
ŻYWNOŚCI DLA 5622 
OSÓB  / 3043 
ŚRODOWISK/.
PRZYCHODY Z 
DZIAŁALNOŚCI  
NIEODPŁATNEJ  
WYNIOSIŁY   155 213 ZŁ.

88.99.Z

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)

działalność charytatywnej Świadczono usługi 
opiekuńcze, 
rehabilitacyjne i 
pielęgnacyjne w domu 
osób niesamodzielnych, 
chorych, 
niepełnosprawnych na 
rzecz mieszkańców 
Kielc, podopiecznych  
Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Rodzinie w 
Kielcach  i 
podopiecznych 
Towarzystwa.
   Usługi opiekuńcze 
świadczono w ramach 
zadań własnych i 
zleconych gminy Kielce  
oraz  prowadzono 
rehabilitację ogółem u 
110 osób przez cały rok. 
Zatrudniano 43 
opiekunki 
środowiskowe, 4 
rehabilitantów , 2 
pracownice 
Wypożyczalni .
Przychody z działalności 
odpłatnej wyniosły  942
 083,27 zł.

88.10.Z

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności
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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) 1 100 813,38 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 155 213,00 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 942 083,27 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) Przychody finansowe 2 687,11 zł

e) Pozostałe przychody 830,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

30 000,00 zł

0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 97 729,00 zł

830,00 zł

93 899,00 zł

3 000,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

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

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie 
sprawozdawczym, a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 6 240,50 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 30 000,00 zł

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2014-06-27 6

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm


2.4. Z innych źródeł 0,00 zł

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -5 943,79 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 10 499,98 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznegoz 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 24 884,18 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 32 967,27 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: 1 136 403,16 zł 6 240,50 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

161 156,79 zł 6 240,50 zł

931 583,29 zł 0,00 zł

0,00 zł

3 163,10 zł

10 499,98 zł

30 000,00 zł 0,00 zł

1 WYPOŻYCZANIE SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO I PIELĘGNACYJNEGO DO STOSOWANIA W 
WARUNKACH DOMOWYCH PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE I CHORE – DOFINANSOWANIE 
ZADANIA PUBLICZNEGO  P.N. „OGRANICZANIE SKUTKÓW NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI POPRZEZ 
WYPOŻYCZANIE SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO, UDZIELA-NIE INSTRUKTAŻU W ZAKRESIE JEGO 
OBSŁUGI, ZAKUP I KONSERWACJA SPRZĘTU”. Z ZADANIA SKORZYSTAŁY 1003 OSOBY 
N/PEŁNOSPRAWNE.

6 240,50 zł

1 CELE SZCZEGÓŁOWE – LECZENIE I REHABILITACJA  OSÓB   DOROSŁYCH  I  DZIECI , 26 726,77 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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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.)

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)

3,0 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)

3,0 etatów

49,0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

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 podatku od towarów i usług

nie korzystała

0,00 zł

750,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 złz innych zwolnień, jakich: 

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
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26,00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0,00 osób prawnych

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 1 025 019,65 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

113 801,65 zł

113 801,65 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 911 218,00 zł

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

1 025 019,64 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 913 386,20 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 111 633,45 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)

380,00 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)

1 575,75 zł

10,00 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

10,00 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

2 000,00 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)

WYNAGRODZENIE OSÓB ZATRUDNIONYCH W 
DZIAŁALNOŚCI STATUTUWEJ PP ODPŁATNEJ 
WYLICZANE SĄ NA PODSTAWIE 
UDOKUMENTOWANYCH W  KARTACH PRACY LICZBY 
GODZIN.  CZŁONKOWIE ZARZĄDU OTRZYMUJĄ 
PIENIĄDZE NA PODSTAWIE UMÓW O DZIEŁO ZA  
KONKRETNE PRACE NA RZECZ STOWARZYSZENIA / 
OBSŁUGA FINANSOWA I MERYTORYCZNA 
DZIAŁALNOŚCI PP, BIEŻĄCA WERYFIKACJA 
DOKUMENTÓW /

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)

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 OGRANICZANIE SKUTKÓW 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 
POPRZEZ ZAKUP I 
WYPOŻYCZANIE SPRZĘTU 
REHABILITACYJNEGO, 
UDZIELANIE INSTRUKTAŻU 
W ZAKRESIE JEGO OBSŁUGI, 
NAPRAWĘ I KONSERWACJĘ 
SPRZĘTU 
REHABILITACYJNEGO

OGRANICZANIE SKUTKÓW 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 
MIESZKAŃCÓW KIELC POPRZEZ 
ZAPEWNIENIE SZYBKIEGO, 
ŁATWEGO DOSTĘPU DO 
SPRZĘTU I APARATURY DO 
REHABILITACJI INDYWIDUALNEJ 
W WARUNKACH DOMOWYCH 
OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ.

MIASTO KIELCE 30 000,00 zł

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

3 000,00 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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

URSZULA RADZISZEWSKA Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

1 USŁUGI SPOŁECZNE I ZDROWOTNE DLA UPRAWNIONYCH 
MIESZKAŃCÓW KIELC, W ROKU 2013

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY 
RODZINIE W KIELCACH

911 314,27 zł

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W KIELCACH 1

2 AGENCJA RYNKU ROLNEGO W KIELCACH 1
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