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7. $kład organu zarządzaiął,ego org*nizacji
iNalety wpisać iffiilna, nazwis{a oraz infornasje o funkcił
pe}niłnej przsz prxzczegllnyah cŻbnkÓW Organu

zanądśaiąc*ga}

s. $kład orsanu kłntiolilub nadzgru
organizacji
{N;ląŻy w*pisać iniana, nal\łlisl{a nraz infarmaeił ł ful1kcil
pal n iań ej pł"ęz po zczegó[ł}ych człan ków aryan u k0 nłrati

łub nadzOru}

9' Cel* statuloi''s organizacjł

(Na!*Ży aplsać r.ala na padslawłę statutu *fgani?.aąi)

10. sposób lealizacji celćw $tatu'owyĆh
0rganiuacji

(NaleŻy oplsad spo*ób realizaeii eę}ów śtetut>wyęb

organtzacjt na podstawie stalutu organizacitl

Maria JÓz*fow$ka-Jurga Prezes Zaaądu

Andrzej LeŚniswicz Zastępc* Pręzęsa

Zofia $kora Skarbnik

Hen ryk Pacj an Prz*wodniczący Komisji Rewizy.j nej

Elżbicta GoralCzłonęk

Jadwiga Zarach Członek

'_,dz'ó,'ńlę 
pomCIcy zpvnelścir:lwej os*b* ni szczegÓl nie {ej !]']m 0 ty

potrzebującynr, bezpośrednia, a takż* poprzez wspo m a g a li i e

dzialań instytuc.|i' org anizacj i Che ryta{ywnycli, zajrx u.iących się
rozdziałem żywnoścl'

rcrorrla{zeniJ datów w formie pełnowartoóciowej zywności' od ylsrel}iicrl

podmiotÓw krajowych i lagranieunych z za'howóniem aktualnie obowią;ttjąeych
prz*pisów i norm sanitarno_epidemiołogicanyclr.
).M*gazynowunie. segr€gowanie" paczkowani*, transprd rrraz rozdział

ofzyńyrv*nych darów w:iród osób pot.zebujących według z.sad ustalÓnyeh pĘ€z
władu* $towaĘyazenia'
3'Fodeimowanió działań mającyeh na celu pozyskirłanie darc;yń*ów i patronóvl

pfesdgięwzięQ odbpvających się p*d auspicjan]i stÓv'al2vszenia'
4'Wopółpracę z vyładzami państwowymi ł $amo€ądowymi'
r'w*bołb'a"ęe olganiaaojanri' gtoryaluy3u€niami i instytucjami *ainłeresovłanymi
c|ziała|noćcią stowafŻylzenia.
o.i'ow"a.*ńi* *,lasnei dziala1n1ścł WydaY'nic:ej poprzez wydalvanie folderÓy'l.

biuletynovł ot az W'asnego czasopisma
7, *rółł*dzenie danyrh o podopiecznyeh będącycir v; klęgu 

'ainteres'Wanla
ooszczeqÓln vch członków Stowarzyszenia'
b'O'ganźouuunie impreŻ okolicznościowych oraz o chalakterze charYtalywn{r_

towaizyskim nlaja5ych na celu płwiększenie zasolrów'
9 Nawiazywanig k{rntaktów i w*pÓłplacę z poklevłnymi stowarayxzenianli ''ł Polsce i

aagranicą"
ló]oig*nl'o*"nie sŻkol*!'1 i ku'gów dla v/*lo'l1a!'iuśzy. pracownikó'łł i innyoh 05ib

ru'n$Źovuunych w działalnośc stov.larzysz*nia ora: udriał w eudycjach i

płograrnach fBdio!v!'cŁ i ł*lev;izyjnyeh'



1 1. NaiwaŻnięjszę sfery działalnł:ści pożytku pł":blicznegłl

{Nal*Ży vłskazat nie więcą niż tny naiwaŁnłąjsz€. płd rrzględełN
vłielkaści wydatkovłanycłl środłÓ$. sf*ry działałnaś€i paŻytku
publiłznega' ł któłych m0w3 w aft. 4 ust'1 ustawy z dłlia 2ł kvli€tnia
?003 r' o dł.iałahaśęi poŻytku publiczn*g0 io v{alantaria€ie(az. U' z
2a1a r. Nr 234' rsaz' 1536)- Żac

I clge nfiacja 
_piówxziła 

placÓwki Za pewniają*s całgdrbową fi piekę e$obgm

'j[io 
im a cń- n a ióńi"i_io[xńa;'ńk1yń'"*ci piai**e'j kłÓ'Y.h * o*n * plt t

niepelnosprarynym' pv*wlekle chorjrn lub łscbonl w psde5Żłym wieku, centra
inlegracii społecznej, etorny pomocy spałe*7nej, placÓwki opiekuńCzp-
Wycńowawcze określone W praepisaĆh c płn:łcy społecznej, szki:ły i placÓwki
publiczne określone w pŹępi$ach r: syste mie oświaty lub niepulrli*zfie Zakłady

*pi*kl ZdrswÓtngj

Lp Nazwa pia*Ówki
.- T-iczńa łcloro*rco* ozlałail

] ułiejscalvoś*1łł' w ktÓre1/ych' ;i;;ild;'Ć}klesie
1 placówka prowadzi działatlia ioi"*oiriu**.un]

1 . Porlocy spolec;nej, \i/ tym pomoiy rodzinonr i łs.łl]on: ''/' trlidnol
sYtuacji życiowej łraz vłyrówny!,/anie s;ang tych lr:d:in i osłb
2. deiałalnoscl chat 'tal!','.nej
3. dŻialalność na {Z*cz' olgani:ac1i pi}:allądo\,'Y.h

ll'charakieryś'yka dui'łalńaści,organiaacji'póżyitu pńh'nixxeg*, w *kres!e spra$rsŹdawczym

1 "opis działalności pożytku publicznegc

$towarzysze n i e 3y$t*ma{ycznie pozyskiwała a ł1ykuły żywrłł ściłwe.
Realizowałe Prngram 'D*starceani* Żywnn*ci dla najubozsuej ludności Utlii Eurcpejskiej
2A1A/2411".
Przeprawadziłc zbi*rkiŹywności : .'Podziel5ię 

']nsiłkism" 
i $wiąl*czllą ZbrÓrkę Zyvurlosr:l'

Przekazywało nierrdp}atllie arlykuły zywnościowe organizacjr-'m i illstytucjom ZajmująCylT}i Sl._]

osoŁ]ami w trudlle.i si,'xuacji życiowej.

1' opis głownych
dział*ń pocljętych
przez c}rganizffcję

2,Zasięg terytoriałny prowadxsnej przez
orgarrizację clziałalności pożytku
publicznego
( N a t *Ży vł ak a r a ć n p. . g m i n a",,p a Vł i at'',',:łł ei sw ó d ztvł ł3",

" csły kruj"' .śagranica")

óżoiqanizacjępożytltupubIiczn*goplaeÓ'łrł*}twłrkresie



Ł lnform*'a cotviząia liczby *dblorcćw działań organizaeji p*źylku publiczn*g* w *kresio
sprawozdawcavm

l*iczba odbiolców działań organizacji

{Nal*Żv aszaaawaÓ liezbę odbiarcÓw r}ziałałi arganizacji vł akr*sio
s1sł'awazdarłłazynl, vł padziale na o aby frzyełne l osłby pratvnoj

Os*byo:!r'Y
Osoby
prawne

188 S04

g1

WaiIlłrcśiłnieo*płatngjpaży1lrupublicznag*organizaejiwakr*gi*
sprawozdawczym

1 . Opis przedmiotu nieod płatnej dzłałalnciści
p*Żytku publiczneg*
(Na}eży płdać infannację fia temał ra,żze.ju działalnaśłi
nieoópłatnei arganizaeji w ękręsie sprawozdawazył'l'l. vłraŁ
z e vł sk a z a n i e łn k ę d u /óvł i.: a, ;'; ;]'s :]' a d p aw i ad ai ął a g$ly ę h
tęj dzialallrś{|, Jeśli organizacja prowadzi więcej nit 3
radzaje tlziała!ł:aści nłeaiźptatfiei, nalpŻy padać infarmaąę
na l€fiat t|Lech glóvłnyeh rłrlzajÓw rlziałalnaśęi (p*danłe
rlałsynialnle 3 kodóVl}. eaczynajqc ad glównęga
prle{|,ł iatu dz i alałłłoś c l)

94$sz dz i *l a l n aś ć pozosfa{ycfi a rg a n i za ej i czlon &ows,felcfi '
g dzi a i n dzł ej nicsklas3t'ikowa*a

Kad PKD: 94CSZ

Kod PKD:

Knd FKD:

Ż,Zasięg terytorialny prowadz&nej puez
org*rlizację nieod$alnej działalnł:ści pozytku
publiezn*ga

(NaleŻv Wskaeać np' -gmina"' .pavłiat", -waiewództvła'',
-ca Łv krai''. ..z agra n ic a"}

eaĘ kraj

Ł ińfóim'cia ootycząca działalno*ci *dpłałnej pożytku publiłznaga i
nożvtku nubliczneqo w o|rresi* gprawozdawezym

działaln*ści gospod*rc:*j *rganizac.ii

1 .0rg a n izacja prowadziła działal ność sd płatną p :żytku płlbliczn*gr
tak

s iłe

2' Opis pffiedmiotu działalno*ci od$atnej
pożytku publiczn*go

{h}aleŻ:ł ;ładać infarma*ję ńa tęłnat r?dzaju dłiałalftaści
odpłalnel .}rgan!|acji w ołrasle spraLł/azdawrzyr& wraz' łe
vłskazanił|n lt'łdłł/ów .::. .:....] 

":'':..: 

:,: adpovłiadająeegas;h t*i
r1łialalrłłści' Js*li arganizaąa pf'Wadłj Więeei nit 3
rłdłaj* działałnaśłi ac}pła{ne1. f''aleŻy prdać infarmałię na
lsfiłl l€ecł głównyeh ratlt'ejÓw dzialalnąśai {podan''e
łnaksyma!ł'łie 3 kłdóW), z**zyłłaiąe od gJówn*go
pft e#,",, ł 6tu dzi ał & t n O ś c l}

\''.-.

l(n,Ą Fl1I_1' 1."
I

Kod PX0: Il'*
,



3. Zasięg t*rylorialny prowadzo*ej przer
organizację odpłatnej działalności poŹytku
publicznego

(NaleŻ.y lłłskazać np,,gmina'',,pawiał",,,Wajęvłód7ł\łło',
'caly krai"' -zaąra niła"}

4. o rga niza cja prowadziła działalnośĆ gospoda rc; 1ą

tak

& nię

5.Qpis przedmiolu działalności gospodarczej

(llaleŻy padać infonłałię fta temaź radzalu dzłałałnaści
gasp*darczaj pławadza*ej prz*z *rganłzacie 

'y 
oi{rcsl€

spravłałdawezyłn, wraz ?e wskazani*m ko'du,#vł i'.; ;.

.:.:....:.'' atlpavłiada}ąaagałsch fą działalnośai. Je*łi
arganizatia pravładx! Więeąi niŻ 3 rsd?.aif działalnaśsi
gaspo,dałrzej wg ktasjłfikaeii Fł{'0' n ałeŻy padać infarmacj ę
na temat trz*eh głłwnych radzaiów działalnośei {wdanie
naksymalnio 3 kodów}, zaczynaJął ed główn*g*
p r$ąd m i atu d 7 lalalnoś ci]

Kod PKD: I *'-_

Kod PKD:

Kod PKD: I -"

6.Zasięg terytorialny prowaduonej przeŻ
CIrganixację działalności gosp*darezej

lhtałeży wskazać np.,gnin a".,.pawiat'',''waiewódłM:a,.
,eały k ra!", .ze gra r}ic a")

%-

t-.*"r1" 
" 
t-**-*ch ergani:aciiłl.

{zgodnia u ra*hilnkism wynikÓw 1zyskÓw l

strat) 246 252'ls łł

Ż' lnforrnacja c źrÓdłach przychrdÓW nrganiue*ii
---T--'

j l.Pnycnocly z działa|n*śri nieodpł*'tnej poŻy{kł.l pubłicznsgo
i ._^
l

I

| 2. Przychooy zdziałal*aści *dplalnej poŻytku publieznogo

i

l 3' Przychody z działalności qosBodarczej

j 4. Przychody z działalnrści {in*nsolv*j

| 
5. Przychodtt z 1Y, p*dalku dochodoweg* ed oslb fizyczllychr-^-

!0. ze żrÓdeł publirznych ogÓłem:

nnn tl

0, *0 zt

0,00 rf

*,ss łł

15 45t,55 zł

*.- *__.{
5



I

i a) ze środkÓw europejskich w r*zurnieniu pnepisÓw o finansach publicznych

; ' b) ze ŚrodkÓw budżetu pańslwa
łrrm'

j 
") 

ze środków budżetu iednostek samorządu terytorialnegCI

L _ :f g1'{::*:1:roYv*h
7 ' Ze żródeł prywatnych ogÓłem:

i a} ze składek członk*wskich

j bi z darowizn od osÓb flzycztłych

c) z d1rowizn od osÓb orawnvc|

d} z *fialnośei publicenej {zbłÓrek pr"łblicznych, kwest}
W
łrrm'\'lll' 

e} ze spadków, zapisÓw

l ł z wpływÓw z majątku {w sz*zegÓ|ności sprzedaŻ lub wynajem skłactnikÓw

i _cpląt[qyvc|'L-*

l -n*:''Yą'*k*Y:?n -*-
h) ze świadczeli pienięŹnych

I

' ó. Z lnnycn zrooel

0,00 zl

0,80 el

40 200, 00 zl

$,$fi r!

3 580,00 z{

1 *80,00 eł

6s$'00 eł

1 ff*0'*$ eł

S,S0 ef

0,s0 :ł

0,s0 zż

0,s* ;ł

0,0S zl

187 0Ż0,63 zł

ż. wynix elzlałalnościadpłatnej pożytku publicznego lub działalno*ci qospodarezej *rganluacii psżytku
publiczne go w *kresie sprawozdaw*zynn

1'Wynik działalnośei odpłatnej poŻylku publieznego

?. Wynłk działalnośei gospsdarczej
I *1

w lyrn: wysoko*c *rodkÓw prz*znac;ona na działalnośĆ siatutową
- żl

3" kf-'mac'e o sposoui" *yoait ó*ania środkÓw poehsdzącyeh z 1% podatku dęęhadow*g* od osólr
a;-..^-ńt 

'^laI tLyLZr r yLr r

1 .WysokośĆ kw*ty pochodzącej z 1% p*clatku d*eh*dowegc łd osÓb fizycznych ni*wydatkovłan*i

w poprzednich okt*sach sprawozdawczych

2'WysokośĆ kwł1y pochodzącejz 1% pod*tku dochodowego nd r:sÓb fizycznych wYdatkfrwanejw

akresie sprawozdawczym ogÓłenr

3.CIziałania, na klÓre wydatkowana śr*dki pochodzą*e z 1% podalku dgchodovłego cd osób fizyczlll

sprawłrzdawczym {w sżcz*gÓlno*ci okre*lgne lv pkt ll"1 .1} *raz kwoty przeznaczone na te driałania

0,00 rl

15*5J,55 lł

rch w okresie

1 Działalnośc statutowa
J5 4.$1,55 :ł

l'?ł

a : .!

4
l'*l



4. Ćele szczegÓłowe, w rozumieniu prz*pisÓw o poclalku
pocl*tnikÓw podatku dochodowego sd rsÓb fizycznyeh' *a

naiv*ięcej ś;rodksw ptichodząoych z 1% pod*tku dochodowego

dochodowym od *sÓb {iryeznych, wskazane pmez
k1óre organizacja pożytku publican*gł: wydatkclwała
w nkręsie sprawozdawszyn'} wraz z kw*tą

4. lnformacje * poni*sionych ka*ztach w okr*sie *prawozdawczym Koxzty ogÓłen.

W tym.
wys*kośc
ko*et*w

finansow*na e
'1% płdatrkł-l

dochoł1łw*go
od oEÓb

{izycznych

15 dSJ "55 et.3S3 3S3 ,S.? r!Koszty org anizacji w okręsię sprawozdawczym ogołern:

- alxósziv z t:lłuło prowi,iżenió ńńółpłatnej dzlai;iń'*ci poż'tf"
publicznego

b! koszly' 11}it* .l]fy**n!dpł:1l9Ł9ziałalnośoi Pł3t'lY "ryf|"xl*'q1
ł) koszty z tytułu prowaeizen ia działa lnośei g ospod*rczej

/i d)kr:szty adniinis{racyjne, w tym: zuŹycie materiałów i energii' usługi
tym ' obce' podatki i opłaty, wynagr*dz*nia oraz ubezpieczenia i inne

łyBq!{9]l]3.-ąl!9gY399ip- "^^. -o)koszty kampan ii informacyj *ej łub ręklamow*j związanej z
pCIŁYgs]yąlliffi l%'gg{g$u{qc-hp-douópsq,-pp39}r#3,?,l]yp!
łpozostałe koszly łgÓłem:

Ż6ł 2*2 '81 zł J5 451 "55 zl

Ż56 534,25 zł

s 6€8,s6 lł

l1/. X*'xygtińi* a,uplpwńi*rl w okre*ig' *pr*władavłęeym

W z pędrłtku dochodrłwęga ad osob ysrawnyrh

i{ z płsdrstku ad nięrurhamcśri

'| z !;ł..;łźł;{łtł'l rłr} łzyrłnrlił! i:'!,|:liii ,::'|i:|i'|!'l':|''z"ł..i}

: z ęrsłaty skarbawe}

'' z t;płat sądowych

: lnrlyrll zwalnie ń -> jakich?

'l' Oryanizaq|a korzy$tała z następu'iący*h
zwalnieli

2. 0rganizacja k0rzystała z prawa da ni*ł:ripłatnego inforrnowat"lia

przęv jedn*itxi pu-bliczn*i radiofonii i teł*wizji * pr*wadzon*j

d;i:lł*lności pożytkLl puhlicznego' zgodnie z a*. 23a ilst. 1 *stavvy Z

dnia 29 grudnia'199Ż. r. o radioforiii i t*lewizji {Dz. U. z2*11 r' Nr 43'
^^-,Jaa\pvL.4Lwl

&nte



3. *rganlzacja k*rzyslała z uprawnienia do nabycia na sz*zegÓlnych
zasadach prawa własno*ci lub prawa użytltowania wieczyst*go
nieruchomości z zasobu $karb* Pańsiwa lłb jednostek sarnłrządu
terylł:rialnego, }ub zawarła umowy uŻytkowania, *ajmu, dzierzawy
lub użyczenia i przysłtlguje j*j w odniesieniu do tych nieruchomośei
następujące prawo:

, własnośĆ

LlŻ'yt kowlrr'e wi er z'7:lł

' najem

uŹytkowanie

użycze n i e

, dzierzawa

l'V nie korzystała

1' PracowniCy lrazelsoby świadcząe* usługi na podstawie umowy cywilnoBrawnej

1. Litzba osib zatrudni*nych w *rg*nizac.ii na podslawi* stosunku pr

{W adpowisdzi nałeŻy Llwzgłędnłć vłszystkła asaby Zstrudł1iane w organizacji na p0
sloaunku prały (,tat łub część €'alłj w ołresie sprawozdawrzylrj' nawet .!eś!i abecnił
juŻ ratl'udnłÓn* w arganizacii}

Ź. Przeciętna liczba zatr*dnionycłl w i}rganizaeji fia podstewie slosun
pełne *taty

{Aby okłeślłĆ przeciętne zatru{Jnlenię nałęŻy lsurńavłać WsŻystkis ssoby załrudnłÓn
pos?azegÓ\ł1ych ffisśiącach lv okrgslE spravłozdavłczyr, {Wrat z ulamkami łdpatvil
przypadku asaby zatrudniłnei na pÓł €tetu}, dłdać e}a siebls su'fiy zatrudniailych z
Wylik v{pisać z dak|adnrśrią da 1 łniejsca p0 prz'ecinku}
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d*ta\łłię
l nlo są

] r,słl:

u pra

e na pat
łdajątyrr
1ź mlas

y w prz*licz*riiu t"la

's'ł'?i* '$fosunki' p{łcy w
! częśłi etatu. np' a'5 w
ięcy i płłdłielić przez 12-

2 et;łiittv

3' Licaba osÓb świgdczących usługi w oryanizacji na pods{awie umoY{y

cylvilnoprawnej
3 csĆił:;

2' Członkowie {nie d*tyczy fundacji}

1. Olganizacja ma ez&]nkÓw

& tsk

2. Liczba członkÓw organizacji wg *tanu na *$tat'li dzięń roku

3. Żrniana {złonk*słwa w organiaacji

to

0

isÓb fizył:;liych

osÓb prawnych

0rganrza

*rganiza

ija pozyskała.'. .''*:"'..'.'.. członkllw

rja slrariła. .'...''.':::'....'. ^członk*vrl

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

nięzałęźłłia *d łiezby świadezęń wykonanyłh na rz'eł'

"!. aryanizałj& korzystałe za świadcłęń wytś&nywany;h pffęl Wrłłnłarłu?zy 
I

(Zgadłłie z uslawą ł dnia 21 k1lięlnia 20a3 r. o dzłafa!łlqśei paŻytku publiczn*go i* włłantanałi*.]
wiłantańuszałnl są oso*y vłykanuiąłe nieałlpłatnie i debravłalńie Wałę fia ł79cz. orgąnlzac}i. 

1

niezałęŻnis ad lega. łzy sąi* Ósrby nłęt{jązałła z arganł:aeją, cxłonkawie, pracłwnicy' **aby]

2" Liczba W{}lontariuszy wyk*nujących świadczenie 
''}a 

łzęcz organi?*eji $reęŁQ&'sg

3g-{t}
{!<aŻdy wQ!$nłarlusł powiłłien być }iczany tyłk* rał
akrysi* :1:p1ay9?c$:u/rqry|-rz3ł!l""p|?cy) . -- .

a) czlonkowie organizacii

lvm:' ll) pracownlcy organlzacil

# isi
nr*

hrÓtsąxxti

| łrganizałji Ył
s62 osÓb

8 *sÓb
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;' *r'; il;."ą.; ;;gi;;"ńJ'i;*l* uńo*v cpnilnoprawnel

e) inn* o*oby

3' Lic,zba wolontariuszy wykonujących świadczel'lie na zecz orgalliruĄi pr.e.okres qhłisey'u-z
g0 doi

ił<aŻdy watantariusz pawinien być łiczony Ęłłka taz. nłęza|eŻł\ie 0ł3 Iiłzby ś\,łładezań wykanał''ych na łzeer argani:ac|i v,

oklesre swwozdatC:.yĄ

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacii

io*, c} osoby świadczące usługi na poclstawi* umolvy cpri|noprawnej

d) członkowie organu zarządz.eiąr'ęgł

*sol:

2 osÓb

6$s łsÓb

5 csÓb

o**b

łscłl

osÓbl

nEób

eJ inne osobv 5 osÓtl

Vl"Wynag'sdz*nła],w 6Łf*si'*] spr**łżdawczym

1'Łąłzna kwota wynagrpdz*ń {bruttCI} wypłac*nych pxsz o1ganizaqię w okre$ie
sprawozdawczyrn

iłrng świadłzenia {np' sfużbowy tsl*fon, $amochÓd}

b) z tytufu umÓw cywilnoprawnych

ź. Łąizlla kw*t* wynagrodzeń Wy$acanych pł"ez orgafliz&eię Bracovlnik*m oraz o*obom

światlczącym usfugi na podstawie Umowy *y1triln6prawn*j, W Źwiązku z prowadzoną

działa l nością pożytku pt"l}:iicztlego

a) w związku z prowadzoną działalnc*cłą odpłatną pożytku publicznego
W

lym' b) w związku z prowadzon ądziałalnaścią nieodpłainą pozytku publiclnego

r Łąiina iwol;*y*g'-d'-ń *ypłffińych przez or$anizac1ę prlcown'koń ;i#;słńń
śwjałczącym usługl na podstawib'um*vry *pvill1*prawnej vł związku u prowadzi}ną dział*lnością
gospor1arczą organizacji

*.'wyiólin6': przeelęińeóó ńiesięłzneso $/ynegr*dzgnia {brutto) wypł**onego czł*nk*nr *lganu

zarządzającego orgelnizicji, wliczają* wynegrsdzenie zas*dnicze, na6rody' premie i intle

ś."wvsoń*i p'ffiai{ńsgs ńi*się*zneg* wynagrodz**ia (brulto} wypłacon*go członk*rn innych

o'p**Ó* *rgJnizacji. wlitzĄąc wynagrodzenia z*gadnicze, nagr*dy, premie i inn* świadczenia

6:"W$ókóść łixe{iętń"go miesięcznego wynagredz*nla {brut1o} ltYpłac*nego pracovanikom

organizac.ii, wficza;ąe wynagr*deenie zasgdnice*, nagrody, pr*mie i inn* ś'ł*iaclcz*nia, oraz

'l 17 512.s1 łł

q] A11 !'', 1 lł

71717.aI zł

0, tli") zl

21 700,00 rł

1l (ll.l tl

Ż0 100.00 ał

0,00 zł

.,1.00 zl

(.l.rlil zl

0 '00 zł

] 75.0* ał

|,3(' łł

4 896']4 rł



7' WysokośĆ najwyższ*Eo miesięczneg*
zarządzającega' wliczająe wynagrodzenie

wyn agrodzenia (brutło} wypłaconego człsnkłn'l Órg anll
zasadnieze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz

s' W&kość;ł*yż5z-g; ń'ó;ięań'o wvrlagr;*zenia {brutto}'wy$aconego członkom innych

orgańÓ' organizacji, wliczając wynagr*dzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia

!9gbrry 9 y| a!'-qa!y]l "_q5ł!$] ryŁpg$ stayię qll
10. ocdalkowe uwagi dotyczące wynagroelz*ń

{M9Żna psdziłlłć się z opinią publi*zł}ą. dadalk*wył1'1i
uvł a g a m i (} sty oz ący |r! pod łm u lu b kr n stru Rcji vł y n a graclz * ń

vv' organizacjł wÓwczas należy i.';pisać łe łłwagi vł

2 !00.00 tł

7 J] 1 :' . zł

.łi$ąaa'$*..p1.:iyźkv:...publ1azł*g;$:pożycxka*hpienięźny*bw*krasi*

sprawozdawczym
' trłk

* nle1' organizacja udzielała poŻy czek pi cnięznych

2. Wysoko*c udziel*nych pożyczek pi*niężnych

3' s{atu{owa podstawa przyznani a pożycz*k pieni ęŻnych

u,'puh!i*x1e ga preę? admi*i*trację pu liliearlą w

1. organizacja realiz*wała zadgnia zlęc*n* przsz orgatly.iedno*tek
samorząe1u terytorialneg0

. -..,' , ." -'- :,:,. 
.

ż. lńłorńacia na ternet realizowanych zadań i kwot elotaeji *lrzymanych na ich realizację

, l.'lazwa zadania

Przekaeyvlanie nieodpłatn* Źywnolici plzeznac:onaj ella najLrboŹs:ych lli*s:kańcórłl sminy Płlłnów

DsŻy,łianie |ucizi ubogich i b*edłimnych w Kogealinie

2 5s{i,s0 ał
l.,]iesdpła1ne przehazywanie żyvlnośłi najuboźezyrn mie$7k3ń.Ón1 Miastł oar{ł:v;o

5 słs,CIs rł
Pornoc tołjeinonr i osobon w łudn*j 6ytuaeji Źysiow*j ola: vlylóvlnywanie *eans lyclr rodzin i ocÓb

lr,lieotjpłatne prz€kaŻy\'/anie Źyv;ności najUboŹsuyn"} :"l"ti*sekańc*tr 6łliny Bobłlice

3 Żs{:!,00 ;łprxekaŻy\łlani€ nieo{ipła1nr zyv,,nośei najulro;iszynl nrieszkańc*nr sminy Miełno

1 ĄAn nn .l
|"łieodp}atne przekazywani* eyvlności najil bsż$ły$ nrie*:kańcon Gminy Ł'1alechowo

blieodpł*1ne pnekazywanie 
'ywnojiłi 

najuboŻ*ynr mieszkańcom woj*wÓdztwa zaclrodniop*nrorski*g*

luĄ

S r:le3' W okresle *prawozdawczym *rganiz*cja realiz*v,rała zadania zlce*ne

i]lz*u organy admini$tracji rząd*t**j

ą. r'lińń""ii n'a temali*x,rÓwi,źinv;ń zl;,i'aan'łw/* *otacji a{rzyma*ych na ich r*ałizację

Nazwa zadania

1n
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1. W okr*sie 5prawl)zdawczyn'l organi7-ałia reelizlwała zamÓWienia publicznę

ż. lńronnacja na tęrnal ręa'izowenych eamÓwięń ikwot ot''zymanych na ich realizację

Lp Nazwa ZamÓWienia
'kwota

1
i': .l t ''zl

Ż i' :,,''1 ł.ł

2
, -lat

4 'Łt

5

i. wvxaz spÓłek, w klÓrych olganizacja pesiada co najmniej20% udriałÓw łub akcjiW kapitale Zakła{'owym lilb C{)

nejmnisj 20% łgÓlnej liczby 6ł*sÓw w *rgenie stanowiącym spÓłki

l-p Nazwa spÓłki

---T--
:

I

I

I

$iedziba spÓłki
"l".u91i:'l:* % udziału Wf'golnej

'",o 11!1 
* liczbie głosóvl

Kapltale

1 :7a ' /t)

2
, ., a/, ,/n

3 l- l ąl
t-t

ilb

t , --, -,.-
ź.' w yuaz f undac.ii, ktÓrych organizacja jest f undatorełn

1

3" lr
$pra

Lp

i*rmacj* o kontrolach prceprowadarnysh w *rganlzaą, przęz. CIrgany aqłTlln{s{IB{jJl puUłlLiLllej w U

wrzdawczylt'i

Dala zakończenia
Przedmirt k*nlrsli Organ kontrolujJąoy ] kontroli

Kontr*la sanit*rna
Państwowy Fowiat*wy lnspęktcr

Sanitarnv w K*szalinie
23"S3.*01{

2
ffiirstaa'$trY6&$- g ot*vryc h a łtyk ułlw

spożywczych
Agencja Rynku Rolnego 24.0S.2$1',|

'11
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4

wozdania finansolego na podstawie

u*aw! z dnii ?* wrz*śnia 1994 r' o rachunkgwoś*i {Dz. U.z2a89 r. Nr 152, poz.

1223,'z pćźn' zrn'} tub rozporządzęnia Ministra Finansów z dnia Ż.3 grudnia 2004 r..w

sprawie' obowtązku b*łani* sprawozdań finans*wycłt organizacji poźytku

oubliczneco {Dz. U. hlr 285, paz.2&32}

tak

nie&

5 Dodatkowe informacle

.Ą'iairŻy wpisaó w panłŻsza pÓle infte infarft1acje' którymi *rganił'acla chciałaby płdzielić się z *rnią yubjbzn3f

sporząd2iya
lmię inatyli$ko

Funkeja

Danuta Patalei

Podpis

i."ai -a\-' u-,.""?; '""i.
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