
SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ROK 2016 



BILANS
sporządzony na dzień: 2016-12-31

roku poprzedniego

0.00

roku bieżącego

0.00

II Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe 0.00 0.00

0.000.00Należności długoterminowe*III

0.00 0.00

B Aktywa obrotowe 7,962.13 11,392.15

Stan na koniec

I Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych 0.00

0.00Należności krótkoterminoweII

III Inwestycje krótkoterminowe 7,962.13

Pozycja AKTYWA

1 2

Aktywa trwałeA

IV

III

Pasywa razem

Rozliczenia międzyokresowe*

Inne zobowiązania*

7,962.13 11,392.15

0.00 0.00

0.00 0.00

0.000.00

0.00 0.00

0.000.00

Rezerwy na zobowiązania

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

II

I

B

V Wynik finansowy z lat ubiegłych*

IV

III Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)

Wynik finansowy netto za rok obrotowy*

0.00 0.00

-3,979.73-7,409.75

0.00 0.00

15,371.8815,371.88

7,962.13 11,392.15Kapitał (fundusz) własny, w tym:

Kapitał (fundusz) podstawowyI

A

Pozycja

1 2

PASYWA Stan na koniec

roku poprzedniego roku bieżącego

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe*

0.00

C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0.00 0.00

D Udziały (akcje) własne 0.00 0.00

Wartości niematerialne i prawne*I 0.00

Data sporządzenia:2017-03-30

Robert Dąbek

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Grzegorz Warowiec

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, imiona u nazwiska wszystkich członków tego organu

0.000.00Inwetycje długoterminowe*IV

V

0.00

0.00

11,392.15

STOWARZYSZENIE "NADZIEJA"
25-545 KIELCE
TURYSTYCZNA 3
0000287832

1. Środki pieniężne* 7,962.13 11,392.15

2. Inne inwestycje krótkoterminowe* 0.00 0.00

Aktywa razem 7,962.13 11,392.15

IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0.00 0.00

zgodnie z załącznikiem numer 4 do ustawy o rachunkowości

Data zatwierdzenia:2017-04-02
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INFORMACJE OGÓLNE

1) nazwa organizacji, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo 
ewidencji,

2) wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony,

3) wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym,

4) wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek mikro z wyszczególnieniem wybranych 
uproszczeń,

5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę 
w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią 
działalności,

6) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), 
pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia 
jednostce prawo wyboru.

Druk: MPiPS



Data sporządzenia:2017-03-30

Data zatwierdzenia:2017-04-02

Robert Dąbek Grzegorz Warowiec

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 
2 ustawy o rachunkowości

Druk: MPiPS



INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Druk: MPiPS
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5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

Druk: MPiPS



6) informacje o strukturze kosztów

Druk: MPiPS



Data sporządzenia:2017-03-30

Data zatwierdzenia:2017-04-02

Druk: MPiPS



Robert Dąbek Grzegorz Warowiec

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 
2 ustawy o rachunkowości
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Rachunek zysków i strat

za okres 2016-01-01 do 2016-12-31

roku poprzedniego

17,654.00

roku bieżącego

17,775.81

I. Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi: 17,654.00 17,775.81

17,775.8117,654.00Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego1.

Stan na koniecPozycja Wyszczególnienie

1 2

Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z 
nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość 
dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)

A.

Data sporządzenia:2017-03-30

Robert Dąbek

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Grzegorz Warowiec

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu na podstawie art. 52 ust. 2 
ustawy

0.000.00Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana 
stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – 
wartość ujemna)

2.

STOWARZYSZENIE "NADZIEJA"
25-545 KIELCE
TURYSTYCZNA 3
0000287832

a) Amortyzacja 0.00 0.00

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 4 ustawy o 
rachunkowości dla mikrojednostek nieprowadzących działalności 
gospodarczej

Data zatwierdzenia:2017-04-02

B.

6,593.97 4,916.92

I.

1.

Koszty podstawowej działalności operacyjnej

Koszty działalności pożytku publicznego

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

23,605.51

23,605.51

23,605.51

18,554.60

18,554.60

18,554.60

0.000.00

17,011.54 13,637.68Pozostałe koszty

Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego2.

d)

b) Zużycie materiałów i energii

c) Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

a)

b)

Amortyzacja

Zużycie materiałów i energii

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczeniac)

d) Pozostałe koszty

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

C. Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów 22.84 72.34

D. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów 1,481.08 3,273.28

E. Wynik finansowy netto ogółem -7,409.75 -3,979.73

I. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia) 0.00 0.00

II. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna) 0.00 0.00
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Ministerstwo Pracy

                      i Polityki 

Społecznej

                    

                      Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z 

działalności

                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2016• 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 2017-06-28

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚWIĘTOKRZYSKIE

Gmina M. KIELCE

Powiat M. KIELCE

Ulica TURYSTYCZNA Nr domu 3 Nr lokalu 

Miejscowość KIELCE Kod pocztowy 25-545 Poczta KIELCE Nr telefonu 784057818

Nr faksu E-mail 

stowarzyszenie.nadzieja@op.

pl

Strona www www.nadzieja-kielce.pl

2. Adres siedziby i dane 

kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2015-10-27

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 26018380300000 6. Numer KRS 0000287832

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

Grzegorz Warowiec Prezes TAK

Teresa Kowalczyk Zastępca Prezesa TAK

Małgorzata Bożena Znojek Skarbnik TAK

Katarzyna Inga Skucińska 
Ćwiklińska

Sekretarz TAK

Grażyna Zbroińska Członek Zarządu TAK

Maria Małgorzata Krzysiek Członek Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 

pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 

nadzoru)

STOWARZYSZENIE "NADZIEJA"
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 

sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

60

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Jadwiga Janina Libera Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Irena Katarzyna Ptak Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Elżbieta Fijałkowska Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Członkowie Stowarzyszenia uczestniczyli we Mszach Świętych, których odbyło się w sumie 19 oraz w 

nabożeństwach okolicznościowych takich jak:droga krzyżowa, różaniec, modlitwa za zmarłych, 
spowiedź  przed Świętami Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy. Nauka rekolekcyjna na temat 
przygotowania do pełniejszego przeżycia świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Modlitwa za matki (w 
dniu Matki). Gościła u nas Schola z parafii pw. Św. Józefa Robotnika w Kielcach. Centrum naszych 
spotkań stanowi Eucharystia, która dodaje naszym  podopiecznym 
i ich bliskim sił w zmaganiu się z trudnościami życiowymi.
2016.01.24 – JASEŁKA. Zaproszeni goście grupa z jasełkami z parafii pw. Bł. Hiacynty i  Franciszka  w 
Kielcach ul. Piekoszowska.

2016.02.06 – Zabawa karnawałowa. Konkursy i zabawa integracyjna.
2016.03.17 – wyjazd do Kałkowa na Misterium Męki Pańskiej.
2016.05.29 – prelekcja na temat życia pszczół. Poprowadził Adam  Zagórski
2016.06.12 – finał konkursu plastycznego pt. „W objęciach Miłosierdzia Bożego”. Konkurs skierowany 
do osób niepełnosprawnych z Diecezji kieleckiej. Przygotowało Stowarzyszenie "Nadzieja".
2016.06.18 -  PIKNIK  na działkach. Ogródki Działkowe Magnolia w Kielcach. Zaproszeni funkcjonariusze 
Policji przeprowadzili prelekcję dotyczącą bezpieczeństwa w ruchu drogowym, konkursy na temat 
bezpieczeństwa oraz zaprezentowano motocykl służbowy i radiowóz.
2016.09.11 – mała loteria fantowa. Zorganizowana przez członków Stowarzyszenia „Nadzieja” dla 
społeczności parafialnej Św. Józefa Robotnika w Kielcach.
2016.09.17 – Wycieczka „Szlakiem Jana Pawła II” do Krakowa i Wadowic. Zwiedzenie domu rodzinnego 
Jana Pawła II w Wadowicach oraz Sanktuarium Jana Pawła II  w  Krakowie „Nie lękajcie się”. Poznanie 
historii życia Jana Pawła II.
2016.11.08 – Członkowie Stowarzyszenia brali udział w Przeglądzie Pt. „PIERWSZE BYŁO SŁOWO” w 
WDK Kielce. Recytacja wierszy. Wzięły udział 2 osoby.

2016.11.26 – Zabawa Andrzejkowa. Konkursy i zabawa  integracyjna.

2016.12.10 – WIGILIA – MIKOŁAJ. Członkowie Stowarzyszenia otrzymali prezenty od  Św. Mikołaja w 
części sponsorowane przez firmy jak i osoby prywatne. Wspólne zasiadanie przy stole, śpiewanie kolęd. 
W spotkaniach  integracyjnych  uczestniczyli  wolontariusze.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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3.2. 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, z późn. zm.), zaczynając od 

najważniejszej wraz z odnoszącym się do nich przedmiotem 

działalności

2.2. Informacje na temat 

innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 

których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

3. Informacja dotycząca przedmiotu działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie

sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Integracja osób 

upośledzonych umysłowo 
i niepełnosprawnych 
fizycznie w integracji ze

środowiskiem, 
organizowanie działalności
turystycznej, wycieczki 

krajoznawcze. pozwala to

osobom niepełnosprawnym 
poznać nowe miejsca.
rekreacja - ognisko, piknik. 

Najwięcej funduszy
przeznaczono na transport i 

zorganizowanie spotkania 

wigilijno-mikołajkowego.
Działalność religijna - 
Spotkanie opłatkowe,
świąteczny poczęstunek, 
paczki od Św. Mikołaja.
Organizowanie zabawy 

andrzejkowej.

Wszystkie działania 
przyczyniają się do
aktywizacji społecznej osób 
niepełnosprawnych.

4.2. 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, zaczynając od najważniejszej wraz z odnoszącym 

się do nich przedmiotem działalności

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Druk: MPiPS 3



III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 17,848.15 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 17,775.81 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 72.34 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 0.00 zł

4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o sposobie wydatkowania  tych 

środków

4.1. Przychody z 1% podatku 3,971.81 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 

w okresie sprawozdawczym ogółem
0.00 zł

4.3. 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

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

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

e) Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

18,554.60 zł

0.00 zł

0.00 zł

3,273.28 zł

0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

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 wg klasyfikacji PKD, 

należy podać informację na temat trzech głównych rodzajów 

działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od 

głównego przedmiotu działalności

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 0.00 zł

21,827.88 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 21,827.88 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego

 w okresie sprawozdawczym
-3,979.73 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 

zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 

przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 

radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 

ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 

późn. zm.)

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 

prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 

Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 

preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 

najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 

nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione 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)

0.0 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)

0.0 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

58.00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0.00 osób prawnych

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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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 

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

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie 

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

okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 0.00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0.00 zł

2. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 

organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 

świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0.00 zł

3. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 

organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 

świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0.00 zł

VII. 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. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 

rządowej lub państwowe fundusze celowe

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

sprawozdawczym

Czytelny podpis osoby upoważnionej 

lub podpisy osób upoważnionych do 

składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Grzegorz Warowiec, 27.06.2017
Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2017-04-02

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