Sygnatura sprawozdania (wypełnia MPiPS)

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

za rok ___2011_

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

Miejsce na notatki MPiPS

Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

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

GLIWICE

Miejscowość

Nr faxu

GLIWICE MP

32 232 06 42

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Inwalidów, Ich Opiekunów i Przyjaciół
„SON”
Kraj

POLSKA

Ulica

Zwycięstwa

Kod pocztowy

E-mail

Poczta

272445731

Gliwice

Strona WWW

sonata@clan.pl

śląskie
34 of.

Nr domu

44-100

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji
pożytku publicznego
5. Numer REGON

Województwo

Powiat

Nr lokalu

Nr telefonu

32 232 06 42

www.sonata.clan.pl

23.12.1994r. Rejestr Stowarzyszeń S.O. w Katowicach Wydz. I
Cywilny
30.06.2004r.
6. Numer KRS

1

0000003452

Janina Stoksik – Prezes Zarządu
Ernestyna Zawierucha - Wiceprezes
7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji
pełnionej przez poszczególnych członków organu
zarządzającego)

Monika Bukowińska - Wiceprezes
Jolanta Oczko - Skarbnik
Bogusława Cisakowska - Sekretarz
Wanda Prystapczuk – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

8. Skład organu kontroli lub nadzoru
organizacji

Anna Polańczuk – Zastępca Przewodniczącej

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

Maria Olczyk - Sekretarz
Tadeusz Bodalski – Członek

Zadaniem Stowarzyszenia „ SON” jest zjednoczenie środowiska
osób niepełnosprawnych , inwalidów , ich opiekunów i przyjaciół
w celu :
1. reprezentowania interesów środowiska osób
niepełnosprawnych i inwalidów ,
2. tworzenia możliwości poprawy ich warunków życiowych ,
9. Cele statutowe organizacji

3. zwiększania ich uczestnictwa w życiu społecznym ,
gospodarczym i kulturalnym ,

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

4. wyzwalania inicjatyw w celu wszechstronnej rehabilitacji ,
5. kształtowania właściwych postaw między społecznościami ludzi
zdrowych a inwalidami i osobami niepełnosprawnymi ,
6. przeciwdziałania izolacji , wynikającej z niekorzystnych układów
rodzinnych i środowiskowych .
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Swoje cele Stowarzyszenie „ SON” realizuje poprzez :

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

1. współpracę i wzajemną pomoc członków , mającą na celu
przeciwdziałanie uczuciu rezygnacji ,bezwartościowości ,
osamotnienia i bezradności - szczególnie wśród osób najciężej
poszkodowanych
2. współdziałanie i stworzenie możliwości koordynowania
problemów inwalidów i osób niepełnosprawnych z organami
administracji państwowej , jednostkami gospodarczymi,
placówkami służby zdrowia i innymi organizacjami , mogącymi te
problemy łagodzić i rozwiązywać
3. organizowanie spotkań i imprez towarzyszących
o charakterze kulturalno - oświatowym i sportowo - rekreacyjnym ;
powoływanie hobbystycznych kół zainteresowań ,
4. prowadzenie działań informacyjnych , doradztwo i pomoc
prawną i socjalno – bytową oraz ekonomiczną członkom
stowarzyszenia ,
5. rozwijanie i propagowanie inicjatyw , postaw i działań
sprzyjających pracom badawczym i legislacyjnym , dotyczących
wszelkich zagadnień związanych z inwalidztwem i niepełno sprawnością ,
6. wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek
organizacyjnych , podejmujących działania na rzecz inwalidów i
niepełnosprawnych ,
7. możliwość prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie
z obowiązującymi przepisami (dotychczas nie dotyczy)
8. prowadzenie innych działań służących środowisku osób
stowarzyszonych np. działalność wydawnicza,
9. wspieranie jednostek i rodzin w ich rolach opiekuńczych
i wychowawczych ,
10. promocję zdrowia , zwiększanie dostępu do opieki zdrowotnej
i rozwoju wyższej jakości świadczeń medycznych,
11. rehabilitację zdrowotną , społeczną i zawodową osób
niepełnosprawnych , w tym udostępnianie członkom
Stowarzyszenia rachunku bankowego „SON” do celów zbiórki
publicznej na kosztowne leczenie bądź rehabilitację . Zasady
udostępniania konta ustala regulamin , uchwalony przez Zarząd
„SON”
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1. rehabilitacja zdrowotna i społeczna osób
niepełnosprawnych
2. integracja środowiska osób niepełnosprawnych
(Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod względem
wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności pożytku 3. promocja wolontariatu na rzecz osób
11. Najważniejsze sfery działalności pożytku publicznego

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)

niepełnosprawnych

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

Stowarzyszenie „SON” w 2011r. swoje cele realizowało poprzez:
(ad.1) współpracę i wzajemną pomoc członków , mającą na celu przeciwdziałanie uczuciu rezygnacji,
bezwartościowości, osamotnienia i bezradności – w działaniach :
*Sekcja „Afazja” – spotkania w każdą ostatnią środę miesiąca ( oprócz lipca i sierpnia) * Sekcja
Osteoporoza- Grupa Wsparcia – spotkania w każdy wtorek * Sekcja SM (stwardnienie rozsiane)Grupa Wsparcia – spotkania w każdy czwarty piątek miesiąca ( oprócz grudnia ) *Sekcja GRONO - grupa
rodziców, opiekunów oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z upośledzeniem umysłowym od
urodzenia * Sekcja relaksacyjna ( terapia śmiechem, muzykoterapia, filmy, spotkania z krzyżówką,
imprezy okolicznościowe - jeden wtorek w miesiącu
* Klub Przyjaciół Bruno Gröninga – spotkania w co trzecią sobotę
(ad.2) współdziałanie i tworzenie możliwości koordynowania problemów inwalidów i osób
niepełnosprawnych
z organami administracji państwowej, placówkami służby zdrowia i innymi
organizacjami , mogącymi te problemy łagodzić i rozwiązywać : - współpraca z Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w Gliwicach , Komisją ds. Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miejskiej UM w Gliwicach,
Gliwickim Ośrodkiem Adaptacyjno-Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Mło-dzieży, Powiatową Społeczną Radą
ds. Osób Niepełnosprawnych, Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych, Polskim Towarzystwem
Stwardnienia Rozsianego w Warszawie, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwi-cach ,
Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji w Warszawie
(ad.3) organizowanie spotkań i imprez towarzyszących o charakterze kulturalno- oświatowym i
sportowo-rekrea-cyjnym, często z udziałem dzieci i młodzieży - uczniów szkół podstawowych,
gimnazjów i ponad gimnazjalnych takich jak : - „Dzień Babci i Dziadka” (spotkanie integracyjna) „Walentynki” w SON” - wtorek z pączkiem (spotkanie integracyjne), - pożegnanie karnawału (
impreza integracyjna) -„Dzień Kobiet”, - „Powitanie wiosny” , - wspomnienie zmarłego Ojca Św. Jana
Pawła II – program słowno- muzyczny, - „Dzień Matki” i „Dzień Ojca” , - wieczory poezji , w tym
twórczości własnej członków SON , - „Pożegnanie lata” , - „Andrzejki” – (impreza integracyjna) wtorkowe spotkania relaksacyjno-integracyjne (krzyżówka, film, muzyka, zabawy ruchem ) bezpłatne porady (dyżury) doradcy podatkowego - projekt „Organizacja comiesięcznych integracyjnych
spotkań chorych na stwardnienie rozsiane (Sekcja SM) z elementami pobudzania aktywności społecznej”
- Spotkanie opłatkowe SON + Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych + Międzynarodowy
Dzień Wolontariusza (przedstawienie montażu słowno – muzycznego o tematyce Bożonarodzeniowej )
(ad. 4 ) prowadzenie bezpłatnych działań informacyjnych , doradztwa i pomocowych : prowadzenie strony internetowej www.sonata.clan.pl
- informacja i porady telefoniczne m.in.
podczas dyżurów Grup Wsparcia i codziennie w godzinach 14.oo – 17.oo
- Centrum Wolontariatu
dla Osób Niepełnosprawnych i Starszych : ogólne spotkania w każdy drugi piątek miesiąca (oprócz
grudnia) , dyżury Koordynatora pracy wolontariuszy w każdy poniedziałek godz. 16.oo do 18.3o pomoc w rozliczaniu rocznych deklaracji podatku dochodowego(PIT) … kolejne działania wymienione w
pkt. 10 poz. 5-10 to doraźne działania, pisma, wystąpienia, poparcia …
( ad.11) rehabilitacja zdrowotna i społeczna osób niepełnosprawnych :
- całoroczna działalność „Punktu rehabilitacji SON” , wyposażonego w nowoczesne urządzenia
rehabilitacyjne m.in. magnetoterapia, laseroterapia , fotel masujący, terapia światłem , koloroterapia
- organizacja grupowych zajęć oddechowo- relaksacyjnych
- informowanie o światowych nowościach w zakresie rehabilitacji i urządzeń do rehabilitacji
- zorganizowanie 9 wycieczek autokarowych, sfinansowanych ze środków SON i uczestników
- zorganizowanie 15 marszów terenowych z kijami nordic walking po Gliwicach
- oprawa muzyczna prób i koncertów Zespołu Sami Swoi Solidarni
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2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez
organizację działalności pożytku
publicznego

Gliwice – miasto na prawach powiatu

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

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie
sprawozdawczym
1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra
integracji społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczotak
wychowawcze określone w przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki
nie
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

Lp Nazwa placówki
1

Liczba odbiorców działań
placówki w okresie
sprawozdawczym

Miejscowość/ci, w której/ych
placówka prowadzi działania

Nie dotyczy

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

Osoby
fizyczne

3200 osób + 36000 odwiedzających
rocznie stronę www.sonata.clan.pl

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

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)

Cała działalność Stowarzyszenia SON była w 2011r. działalnością

„Działalność
pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej nie
sklasyfikowanych”

nieodpłatną,

zakwalifikowaną

Kod PKD:

w

PKD

jako

91.33Z

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

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

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
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nie

2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej
pożytku publicznego
Nie dotyczy

(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:

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

tak

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

nie

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

6.Zasięg terytorialny prowadzonej przez
organizację działalności gospodarczej

Nie dotyczy

Kod PKD:

Nie dotyczy

(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)

47.843,67

zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
1.Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego
2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego
3. Przychody z działalności gospodarczej

47.843 ,67 zł
0,-

zł

0,- zł

4. Przychody z działalności finansowej

1.000,39 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
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36.361,17 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem:

0,-

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

0,- zł

b) ze środków budżetu państwa

0,- zł

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

0,- zł

d) z dotacji z funduszy celowych

0,- zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem:

47.843,67 zł

a) ze składek członkowskich

3.390,50 zł

b) z darowizn od osób fizycznych

6.316,- zł

c) z darowizn od osób prawnych
w
tym:

zł

0,- zł

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

476,- zł

e) ze spadków, zapisów

0,- zł

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

0,-

g) z nawiązek sądowych

zł

1.300,- zł

h) ze świadczeń pieniężnych

0,- zł

8. Z innych źródeł

( tutaj 1%)

36.361,17 zł
2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku
publicznego w okresie sprawozdawczym
1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego

0,-

2. Wynik działalności gospodarczej

0,- zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową

zł

0,- zł

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

16.918,60 zł

44.045,26

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
2
3

Imienna zbiórka celowa (udostępnienie rachunku bank. SON)

16.450 ,00

zł

Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych – grupowa turystyka integracyjna
8.743 ,72 zł
Turnus rehabilitacyjno-terapeutyczny chorych z afazją
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12.867 ,00 zł

4

Rehabilitacja w wodzie chorych neurologicznie - metodą halliwick

1.950,00 zł

5

Promocja Centrum Wolontariatu SON dla osób niepełnosprawnych i starszych

2.741,60 zł

6

Spotkania integracyjne w SON - całorocznie

1.292,94 zł

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
Imienna zbiórka celowa (udostępnienie rachunku bank. SON)
16.450,00 zł
1
2

Turnus rehabilitacyjno-terapeutyczny chorych z afazją

1.118,90 zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty ogółem:

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem:

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

zł

44.045,26

zł

a)koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku
publicznego

0 ,- zł

-,-

zł

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

0 ,- zł

-,- zł

c)koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

0 ,- zł

50.151,94

d)koszty administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi
w
tym : 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:

4.473,28 zł

-,- zł

0 ,- zł

-,- zł

45.678,66 zł

44.045,26
zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych
1. Organizacja korzystała z następujących
zwolnień

z podatku od nieruchomości
z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej
z opłat sądowych
z innych zwolnień
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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-> jakich?____________________________
tak

nie

własność

użytkowanie wieczyste
3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych
zasadach prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu
terytorialnego, lub zawarła umowy użytkowania, najmu, dzierżawy
lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości
następujące prawo:

najem

użytkowanie
użyczenie
dzierżawa

nie korzystała
V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
-

(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie
stosunku pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są
już zatrudnione w organizacji)

2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12.
Wynik wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

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

-

-

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

tak
1. Organizacja ma członków

nie

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

osób fizycznych
osób prawnych

109
-

organizacja pozyskała…21…członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji
organizacja straciła…4…….członków
3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym
1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
wolontariuszami są osoby wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji,
niezależnie od tego, czy są to osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby
świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przedstawiciele władz organizacji)

tak
nie

2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 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

-

b) pracownicy organizacji

-
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c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

-

d)członkowie organu zarządzającego

-

e) inne osoby

-

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż
30 dni
54 osoby
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w
okresie sprawozdawczym)

w
tym:

a) członkowie organizacji

11 osób

b) pracownicy organizacji

-

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

-

d) członkowie organu zarządzającego

9 osób

e) inne osoby

34 osoby

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

a) z tytułu umów o pracę

w
tym:

-

wynagrodzenie zasadnicze

-

nagrody

-

premie

-

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód)

-

b) z tytułu umów cywilnoprawnych

-

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

w
tym:

-

-

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego

-

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego

-

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością
gospodarczą organizacji

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

-

7. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu
zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz
umowy cywilnoprawne
8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych
organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia
oraz umowy cywilnoprawne
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
10. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń

-

(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi
uwagami dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń
w organizacji wówczas należy wpisać te uwagi w
przygotowane pole)

VII.Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie
sprawozdawczym

tak
1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

nie

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych

-

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

Nie dotyczy

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

tak
nie

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

Lp Nazwa zadania
1

Kwota

W 2011r. nie dotyczy

,

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

zł

tak
nie

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

Lp Nazwa zadania
1

Kwota
, zł

Nie dotyczy

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

tak
nie

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację
Lp Nazwa zamówienia
1

Kwota

Nie dotyczy

, zł
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X.Informacje uzupełniające
1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub
co najmniej 20% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

Lp
1

Nazwa spółki

Siedziba spółki

% udziałów
lub akcji w
kapitale

Nie dotyczy

% udziału w ogólnej
liczbie głosów

%

%

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

1

Nie dotyczy
3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie
sprawozdawczym

Lp
1

Przedmiot kontroli

Data zakończenia
kontroli

Organ kontrolujący

Nie dotyczy

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

tak
nie

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

W 2011r. wolontariusze i społecznicy przepracowali nieodpłatnie na rzecz „SON” łącznie 6933 godziny

Sporządził/a
Imię i nazwisko
Funkcja

Janina Stoksik – Prezes

Podpis

Data wypełnienia
sprawozdania

09.03.2012r.
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Miejsce na pieczęć organizacji o ile
organizacja posiada pieczęć

