Narodowy In§sut
Wolności- c..nt um
Rorwoju
spolecz€ńśtwa
obywat€lsklego

.
.
.
.

Fómdrż

ża rók2oIB

hdleźy wypcłnlł v

kłku ńsliĘ

spł.q@thtro .yp.lńio uro płz.żnaczone do nEg, blole

polo;

w rrakje §/pęhriżnlchńlrldm iśtni.jemoźiwośtdodown|D wieBży 016ż żońjdnla kków q po]dń)
w2 |'s2yst,'ń po|aclL w Ltólych ńx bęą wplsoft Ddporiehk ihlonej., tpr'.i wnońć pojedyńay rnok nyślniko

Dair ren|asż('6nla 5pl-ar@danla

or8anraci

1. Nazwa

sledżlby i dan€

2.

2019{}F24

DoMY l^§PóWory
xraj

l-t.

CH!_EB

łclA

Po§xA

\łbjewództwo ŚWĘroKRzYsl(E

Powiat oPAToWsKl

^dres

Gmina ożrąRÓW

Uli6

Nr dom! :}a

Nrlokalu

Mieis.owość JAla(owcf

xod poatowy 27-530

Po.żr. oźARów

Nr t€lef onu 882,847-739

Nr fak§lr

E-mall fu ndacja@óHzyćia.or8.pl

3.

a

www w{rw.ól€bzy€ia.oĘ.pł

oeia reiestacja w Krrjo,r.Ym Rere§tne ĘdowYtn

4. Data Uzyskania stetusu

publkżnąo
s, Numer

7.

strofi

Rfcol{

oĘanizacji poĄ^ttl

2@444.73

015253850fixm

słłedorBanu zaĘądze.iące8o oĘanizaii

6-

off]{)l3zlz4

i|umer KRs

lmię lnórwsko

Funkcja

MAŁGORZATA

PREzEs

TAx

WE€PnEż§

TAx

Wrisany do Kns

cHMlEtEWsKA
Wolcl€cH

sMAlKlEWlcz

TAMARA (WARoŃs(A -

ZARąDU

TAl(

MAclEl M\.żACHER

czŁoNE( ZARąDU

TA(

lmię i nazwi§ło

Funk.ie

MlRo§tAW srARzYŃsKl

PRzEWoDNrcZqcY

TAx

loANNA mAsNoDĘBsKA

CZŁONEK RADY

TAK

RENATA TRZESZCŻAK

CUiONEK RADY

TAK

EWA SZYMaZAK

CZŁONEK nADY

TAK

CŻŁONEX

sMAlKEWlcz

Iłe' g*rć ińj.ia,

łŹ*kka ól@ infrrńar. óń,lkii
!.'|iłel pm płaqólnych czbl*ż'l dsarD mnful łrD

wpisany do Kns

-

Działalnośćwspierająca edukację iwYchowanip, a także organiżowanie

Wypoczynku dla ubo8ich dzieci i młodzieży,
- Działalnośćcharytatywno-opi€kUń cza na żecz osób starszych i
9.

c€lć stetutowe oĘaniracll

(Ńobży

ąbdć ek

ro poditowb ,tdtutu

-Pomoc rodżinom iośobom w trud n€j sń Jacji źyciowej oraz
oąonhąll)

wyróWnywanje szans tych osób irodzin,
, Pomoc osobom bezdomnym,
, Rehabilitacja 5poteczna 05ób niepełnosprawnych,
" Działalnośćna rzecz osób za8rożonych marginali2acją ibezlobo€i€m,
promocja zavudni€nia iaktYwiracja zaWodoWa osób pożostających bez
pracy i za8rożonych jejltratą,
- Plz€ciWdziałanie patologiom społ€cznym,
- Działalnośćna ż€cz dziedzictwa pzyrodnicze8o, ochrony lwienąti
€kol08ii,
o18anizowanie i finansowanie domóW dla b€zdomnych,
sytuacji życioWej,
_ olgan!żowanje i finansowanie domów dla ludzi starszych,
-

- Udrielanie wsparcia finansowego o§obom w trudn€j
10, sposób realiracji celów

statutowych organizacji

, Udzielanie wsparci3 finansowe8o w form ie stypendiów ub08im uczniom

lNol64 oplśoćsp.ńb rellhocji ..hw łatltoqych oąonho4l no
, współp laca
ru rnfu d qga żó c lj)

po dśtdwie

, instytucjam i publicznymi, oĘa nizacjami poza r!ądowymi
KoścjołaKatol]ckie8o prowadząrymi działalnośćW zakresie objętymi
celami FUndacji orazWspółpracękrajową jzagranicżnązinstytucjamio
podobnym profilu dzialania.
Fundacjaprowadzi odplatną j nieodpłatnądzialalnośćstatutową,

1.1.

opis8lóWnych dżiałań podjętYch pneż organ]żację

Pro8ram ,, FUndUsz stypendialny' - PoDARUJ MlszKoŁĘ
ce]em F!ndL]§!! stYp€nd ialne8o jest pomocfinansowa uczącym 5ię dzieciom imłodzieżY, których sytuacja mai€rialnajest
stypendium motą otrzYmywać uczniowi€ od VlllklasyszkoĘ podstawowejlub lllklasy8imnazjum, poplz€z wszystki€ etapy
edukacjitj, szkołśrednie,zawodowe/blanżowe, studia iszkoly policealne, Pomoc moźe trwaĆ maksymalnie do czt€rech lai od
roku matury l!b do Ukończenia 5zkoly policealnej, Warunki, któr€ m usżą §pełn ia ć srypendYŚci to !zyskiwanie minimum Średniej
ocen 3 idobl€joceny z zachowania a dla studentów zalicżanie ko ejnych semegtlÓW oraz tru d noŚci finan§owe w rodzinje. W
2018 roku z Funduszu stypendialne8o Podaruj miszkolę pomoc lzyskało 482 stypendystóW Wtym okresie pżyjęliśmY102
nowych §tYpendy§tóW a zakończylo pobierani€ 12o, Wvpłacj]iśmY 3 879 szt, stypendiÓW, Łąclna kwota Wyplaconych
sĘpendióWw 2018 roku wyniosta 111o 464 źł,Wzal€żności od etapu edukacji styp€ndia sąwypłacan€ w różnych okresach
roku sżkolne8o, Uczniowie do matury mająWypłacane stypendia pżez 12 mi€się.YW roku, ŃL]denciod paździ€rnjka do
czerwca/ a słlchacze §zkół poljcealnych od Wżeśniado czerwca. Po Ukończeniu szkoły średniej lu b żawodowej/btanżowej
następuje Pżerwa wWypł.cie do czasu rozpo€zęcia naukina kol€jnym etapie €dukacji. Kwota stypendiL]mjest rÓWni€Ż zóleŻna
od etapu nauki-uczniowie mogą otEymać stYpendjum w kwocie od 1oo do 25ozl, studenci stud iów dziennych do 450 zł,
pożostalido 35o zł. W 2018 WypłaciliśmY151szt, stypendjóW pozaregulaminowych, któr€żostały prżyżnane na podstawie
Uchwałzar!ądu Fundacji. czworo styp€ndy§tóW, któlzy jeszcr€ nie pż€kroczyliminimalne8o protu wieku (uczących się W
młodszych kiasa[h szkoty podstawowei) otżym ało stypendia - dwoje na pod§tawie odrębnejumowY idwie stypendystki
mające bardżo tludną §ytuację materialną. Łącznie takich stypendiów Wypłaciliśmy18 szt. jedna stypendystka - matunystka, na
prośbędarczyńcy, otrzymała jedno stypendium wwakacje, RóWnieżjedna z€ stypendystek2e Wz8lędu na poważne probl€my
zdrowotne otruymała wyższe styp€ndi!m -3 sł, Natomiastw ef€kcie Współpracy zfundUszem pp, Tnec]akowskich
wypłaciliśmy1o4 stypendia Wżwiększonej kwoci€. stypendyści otrzymwali pi€n iądre b€zpośrednio, popnez WypłatY W
szkołach (12,48%), popżeż wYpł.ty przez wolontariUszy (0,35%)oraz WYpłaty placownikóW Fundacjj (1,93%}. Pożostałe
Wypłaty b|Ą realizowane pę ez pżelewY bankowe na konta styPendystóW (83,94%}i przekauy pocztowe (1,29%|. z9odnie z
Wypracowanym i zasadam i koordynator pro8ramU byla ra 4 kilkudnioWych Wyjazdach, podczas których wizytowała rodziny
ka ndyd atóW do stypendium. W €iągU całego loku ltrzymwaliśmy kontakt ż darczyńcami najczęściej,a pośrednictwem poc2ty
elektronicznej i tradyc1lljnej, rżadziej telefonicznie, Pźedstawia liśmy stypendy§tów, informoWa liŚmY o istotnych zmianach w ich
życiu, postępa€h w nauc€, odpowiadaliśmy na pytania iwątpliwości, pośr€d niczyliśmy w prz€kazywaniU preżentóW iprżede
WszYstkim. Wzajemnej korespondencji między fundator€m a stypendystą. KontaktowaliŚmy się róWnież ze szkotamitj.
WychowaWca m i i ped a8ogamj szkolnym i, DziękitemU mo8liśmYWłaściWierea8ować na problemY na§zych podopi€cznych,
zwłas!.ża te związan€ z nauką, ztodnie z nałożonym na Fundację obowiązkiem Wynikającym z ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycżnych pnekazaliśmy elektronicznie 45 użędom skańowym oraz listownie 482 stypendystom PlT-11, od

stypendiów, którew roku podatkowych prz€kroczyv sumarycżną kwotę 3 8oo ułl syst€matycżnie płacjliśmyzaliczkę na
podatek, W 2018 roku opodatkowane Ńypendia mialo 72 stypendystów. Łącżn6 kwota zapłaconego podatk!
wyniosła 6 948 r.
zmianie ule8łdruk pit do rozliczania stypendiówz urzędem skańowym wyma8alo to wprowadzenia zmian w naszym pro8ramie
bazowYm do obsłU8i Fun d uszu stypendialn€8o. Wtrudniu 2018 roku wślód na.zych styp€ndystów
bylo: 2,49% ueniówszkół
podstawowych, Ą7% U czn iów timn azjów, 17,96% llcealistóW (W tym 10,77%
li€eóW niesta€jonarnych),28,45%
ucżniów
t€chnikóW, ł46% UcznióW szkół ,awodowych, o,55% UcznióW kur5ów kwalifikacyjnych,3,3i%
słu;aczyszkół policealnych (W
75% śżkółnie§t.cionamych), 32,04% studentów studióW lstopnia (W tym
7,76% studiów nie§tacjonarnych| olaz 3,oĄ%
stud€ntów stud ióW llstoPnia (w tym 9,o9% studiów ni€stacjonarnych),
Womawianym okresie na konto F!ndu§zu styp€ndialn€go
Podarujmisżkołę Wpłnęło 1648416155 zl. WplaĘosób
indywldu3lnych stanowjł większośćiWynio§V 96,51%, pozostateio wpłary;d
ińnv"r, r""a""ii, i ńo.v.iln"my podpisan€
poroz!mi€nia o WspółPra.y. W5zy5c,y darczyńcy po każdym pókoczu
otżymali Poaiięłowa nia, itore ;eonocze<nie były
potwierdzeniem wy.okościich wpłat. kontyn uowaliśmy
współpracę z Fu;dacjąłv"iae, ktoiel s.o ło* 5typend

łń
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10stypendystów,
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dawnejszkoły ol.ż domL n.uczyciela, Na z.jęcia
dla dż eci imlodżie;r;;;i;;;;;;r,;;;;;io*nydostosowaniU 8o do potneb dzi€ci imloożieży,
ztodnie zpzep'sanI

."mon.,e i
dlc i l,eo:,,'l"ol"iij"i"r'**.y.'a", ,"*,
pnedszkolny usy,tuoWanyjest na pańerże
natomiast na pięvze swietlica dta młodr'"ł *
*"-ł"'"Lrvr, łnkt pnedszkolny

,,Wesov Miś"jestniepublicżnym punktem pźedszkolnym, który został zarejestrowany w URędzi€ GminyWaśnióW 12 sierpnia
z010 roku pod numerem. cel€m punktu prred5.kolneto j€st wyrównyWanie §zans edukacyjnych dzied ! t€r€ nÓW wiejskich,
Podstawową funkcją pUnktu przedszkolnego jest funkcja Wychowawczo -dydaktyczna iopiekuńcza. Wspi€ramy rodzicówW
proćesie wychowania, opieki i edu kacji dżieci przedszkolnych. WpUnkcie prr€d§zkolnym uczą się dwie8rupy dzieciwwieku 3-5
lat. Wroku sprawordawczym do punktu pżed§zkoln€8o W okresiestycz€ń -sierpień Uczęszczało 19 dżieci, natomiastw
okresle Wrzesi€ń

-8rudzi€ń

16 dzi€ci,

Prżedszkol€ zapewnia dzi€ciom

opiekę, wychowani€

i ucu enie się w

atmo§ferż€

prowadzonew cią8u dnia żabawy izajęcia wspomatają, ukierunkowują rozwój dzieci ż8odnie
z ich
możliwościami, kład!iemy duży nacisk na rorwijanie zdolności p1.stycznych, m!życznychl ruchowych, Mamyteż do dyspozycji
d uży plac żabaw ze spżętem terenowym. PU nkt pżedszkolny był czyn ny pnez
cał rok z pżefuą Wa kacyjną (w 2018 rok! był
to sierPi€ń}, Pob}t dzieci W Pu nkcie p ż€dszkolnym trwał od
8odżiny 9 |oo do 14:00. Dzieci korz ystały ż dwóch posiłkóW| obiadu
akc€ptacjilbeżpieczeństwa,

ipodwieczorkuktór€pźy8otowywałakucharkaratrudnionapżezFundację.wplacówcepracujedoświadczona,kompetentna
istal€

podnosz{a

kwalifik.cj€

zawodowe kadra peda8o8iczna (2 osoby), Pn€z

miał rapetniony

cały czas p;bytL] dzi€ci

'woj€ż zajęć
cza§ kolz ystając m.in.
rytmikj, naukij, angi€lskiego, warszt.tóW pla§tycznyctr irytmicznycl. eobyt azieciW punkci€
pżed,kólnym był or8anizowa ny według ustalone8o
rytmu irozkładu dnla, B}ł plz ewid:iany czas na ałtywność,odpoczyneŁ
czas na zabawy ruchowe, zabawY spżyjające rorwojowi ,ainteresowań dzieci i
i;h aktywnoś;i, W tyń zajęcia na śWieźym
powletrzu. wsalach meble izabawki, które w 2018 roku
zostały użL]pelnione iwymienione na nowe aostosowane były do
Wiek! dzieci, natomiastnowo żakUpiona tablica m ultimedja ln a
]est dostosowa na do mo:liwości i u m ielętnoś€i dzieci, Rodzice l
wychowawcy pżed§rkolni byliw stałym kontakcie i na bieżąco bylj lnform
owan i o postępach w rozwoju swoich drieci, Do

wielol€tniej j!ż tradycji naleźy Współucżestn ic2enie rodżiców w
uroczystościactr, imp)euacn pzygotowywanycn i
organizowanych W punkcie pnedszkolnym. Dzialalność pUn ktu przedsrk;lne8o
oxitowła w szeieg zoaneri, imprez
żor8aniżowanYch Przeż Pżedsżkol€, Na szczególną uwagęza§ługują
takie urJcżystości,jakDzień g;bciiDzjadka, Dzień Rodżiny,
konceń Bożonarodżeniowy, żabawa noworoczna poiączona zeiw.
vitoła;em, uroclyste zakończente roxu przedszkolnego.
Każda !roczystość była duźym wYdażeniem, na które czełałyzarowno
aziecijał l""pi"rrJ g"io:". ori".io, z odleglejszych
codzienny, darmowy dowóz do punktu pż€d5,k;lneg;.'W;";i"-iors,
:.,.",1.jj:_":.]j:l:li:],,.ly
-aaniżowaliśmy
wyJazo oo Banowsliego KomplekrU TUrystycznego, WwYc,eczce
wz'ęlo Udzial 33 Uc2estnikóW, żapewniliśmy
Pr.€jazd.
wyżywien ie olaz u bezpjea€n ie NNW. W lipcu 2018 loku
.rU p. 31 Ucż est" ikó* *yje"h;i" ;; a";rm Bajki w Pacanowie.
Analogicznie takjak podcżas wyjazdU do Bahowa zap€wniJiśmy pnejazd,
wyżyWi"";"
ulW dla Wszystkich

"i". "i"ail**"
i,-*,,any pnez Gminę
łł.łs.I"J"
ó"t."i";;;l;'ń-;;;;il;ffi;";ł:;;,:;::i;"

p9przełicrr, punttpnejszłor"v

ff::::.j::,Y:111"::,-:_".d,_1"]",|l*.!'*h
waśnióworaz
z dotacji, dalowizn iodpisu 1% poźysk*"

p"*ii,"a".ię,

* p*.I" p""irił"'"r.,
2018loku zostalo złożone do Urzedu GmińvW Ńasnlowle locżne
-""r,iO'.""'" *".halki, 4 §Ęcznia
sPrawożdanie finarsowe z wykorży§ Lanej dotac,i w 2017
rcku, 12 wrześnIa 2018 roku zostal rożony wniosek
do UżędU G;'ny wWaśnio*I"
p"ł.v.I" kosztów Utrżymanja
Została ona

pru

eznaczona na: wynaprodzenla wvchow".iO*

pUnktu Przedszkolnego W roku 2019,opieką
".ii.l"*i
świetlicową objętych zosiało 30 ucznio*."" ł-lfioori"*o*y.'
l -vłr o-,
!czniów sżkól średnich. zajęcia świetlicowe odbywały W
16.00-20ńia
Bod;i;ach
o","u.,v,
z";ę"r"
ń";"a!l"]ł"
prowadzone w świ€tlicy b}ły oparte o zatwierdzony
n. pocżątku rołu

rs

pla";,".r;ilifrł

szkolnego
lematyka zajęć
święta i uroczy"st;". ;ń;;;;;;il""*" .ialy charakter
:::r]:::]:]:^::]"]*T_"_1y_układ
gr!powy kajęcia odbywał się w grupach). zajęcia te prowadzone
są cyklicznie od *il*"ii
instruktorów (umowy zieceniel. sęłaiiala aziecił""vłi;i.rii.ii*.u,.,
to 40 osób. celem
::::i"l:ilT:::":::
i.ll,':cjębylo pżede
dżiałalności
na§żej świetliry
wszystkim zapewnienip opi€ki u..niom p",;;*.n;n
otoczeniL], stworzenie warunkóW do Wypoczvnku i odrobieniapra;domowych,
ś*.,ńrp"i"i"jil.*ą
opi€kUńczł
-.'p'.*nosc
się rozwijać umiejętnościi uzdolnienia dzieci, !ł}żwa]ać
eL5preśję
twór€
z
ą
i t,r,"ł,J*ui
'""kcję
'tarała
.uchową, Dzieciom
prrebywającym W świetlicy żaoferowa no ! czestnictwo
* ,ozno,oa ny"ń io,r""r, i"ięr. ayty
pl".tyczne/ muzyczne,
matematyczne/ gry
roku oraz_wynikahce z ni€go

*'k;,*ń;r#1;;H:'''

'""ri'ó',ii!".;'ffi;Hiil

i";ę"",

iżabawy ruchowe,8ry izabawy dydu łryo"", ,"ję.i" *aio*iiuui""
ijsiąd;io"j"* iri|-o*l,
moźliwośćkorzy§tanja z salikomputerow€j, §iłownL
W za;ęciach: maiematycznych *r""iiŹyi" )o *"oy, pl".,y-"y"r,

vi"ł

U{żestniczyło 17 osób, muzycznych Ucżestniczylo 22
osoby.
Nad bezp,eczeństwem, kolzystaiącei .e śW:etl,cv m,o dzleiy przez
caĘ czas czuwał oPie(-n świenicy zatludnjony pn€z
Fundację, śwjerlica była też mieFcem spoikań osób do,.,ł;h,

ili;i;h *i,;;;;;;;;;,,"'.ju.,

jmPrezach
i:::]::y:i*l1"_i:l:iażjiimpr€
z
jak: Wielka

oĘ.niżowanych w remiżie strażackiejwwit",L*ii".ł v,i",

pnyświeuicyod

*.",t"i.,ył*,"ti"ł,
w|i"iń.""'""v.i-ię, *s*'",l'.,

orkiestra świąte€znej Pomocy, żielone świątki.oprócz
pomagaliśmy s]abszyfr Uczniom W odlabianiU pra.
do.o*y"r,, w.*iąrłr. po'"płvń* zńs'roku runauq" ,.t.uanił.
asYstenta rodżinneto, który Pomasa 3 dzieci w od labianiu placdomowych,
nadr; ui"" i" ,"Lgi"ki
ut*alaniu wiadomoś€i
zdobytych w tJakcie lekcji, w kwietniu
.rupa 46 osób uczęsżczających n. zajęcia świetllcy wyj-echała"*,
na 2 dniowywyjazd do
Warszawy, odwi€dżilizoo, lMuzeum Powstania Wars**.łi"go,
i"ł""* wi"no*I" .r..'r*iii."i it".lviasto. Zapewniljśmy
nocle& posiiki, prżejazdy, bilety wstępu, ubeżpiecżenie. Dla
4ó osób
spfaWozdawe€go zoĘa niżowaiiśmyjednodniowy wyjazd do Kazimjeż;
","*""."*"
*a wrłą. nt. ł.;",Ilvł-nejs
po Wiślą zwiedzanie
miasta, za pewniliśmy positek, przejazd, ub€zpieczenie,
Wlipcu grupa 31osób niep"i"".p.]*"v"ń'*v;"mł" * ł
Wyjażd do Bukowlny Tatnań st'ei, Byłyatlakcje:basen,
telmy,8rill, kole;l. na Kasprowy iłłercńiwylazo na stowac;ę,

niepełnospr";i;;;;;;

łi"*v

ucz_estnąwyjazdumielizapewnlonynocleE,posilli,p""p,ł,ti",v*,ęp","i;;il.;;i;,'"'
;;::"fi:j:i],:y::",],:_:",T_._11:9:
którą
od wjelu lat mamy blklą wspóiplacę,

oTc,".T"

dwojakieeo rodz;ju wsparci€dla

wspólnoty

chleb źycia z
,i"j,ł"ii"ii;;;;;#;,rilfi;;:;H.::€
'

Z;yśląo9r8ani.ujemy
li,a"."v"r,
ż}Ą,v,nościowych. UtźymUjemy kont.kt z darcżyńcami
żatlaniłnymi ortsz kla,owy.I, p""g"io*i.,j".y ,p.**d""i",
loz|ic.eĘia ipooziękowaria. Fundacja staje orĘymLj€
o arowłny żyvlnościod 10 r,.-l *
i""*" jiią*, *ękslośdjes! to

piecżywo, nabial. Wroku sprawozdawczym otżymaliśmydaryżec.owe na|ącznąkwotę 171749,43 zt, otżymafle dary
żywnościowew WYsokości166 032,74 zł zo§tały pżekaża ne Wspólnoci€ chleb Życia prowadzącejdomy dla osób bezdomnych,
matek! dzi€Ćmi. Dru8ie działanieto pomocWspólnócie przYoPi€ce nad osoba m i bezdom nymi j ni€pełnospr.Wnym i
prrebnvającymiw schroniskach idomach pnez nią plowadzonych, W 2018 roku oddele8owal'śmy 6 pracowników do prac
8ospodalczYch, zaopatż€niowych, opieki nad osobami starszymi, niep€łnosprawnymi. Wkonywane pn€z nlch prace to m.in.
pomoc o9obom staBzym/ niesprawnym fi.ycznje lub umystową które wyma8ały siałej, codziennej opiekiipomocy w
codziennych czynnościach, r€moniy i zaopatnen i€ sch roni5k, W roku sprawozdawczym Fundacja zakUpiła samochód o5obowy
owańoŚci21000 ł. otżymaliśmy(umowa darowiżny} 4 5a mochody osobow€ o wańości 375oo,oo,ł W rwiąrku,
podpkanym aktem notaria'nym W dniu 23lute8o 2017 - Repertorlum
Numer 1719/2017 W KancelariaNotaria|nej EWa
"A"
5ochacka, Kamilsochackina Wykupjenie działki i n ieruchomośc; W Jan kowicach w 2o18lokU lozpoczęliśmY budowę schroniska
dla osób niepełnosprawnych, berdomnych. Do końca 2018 roku postawiony byl pr.ez firmę z€Wnętźną budynekwstanie
5Urowym. Rożpoczęliśmypży8otowania do następnych €tapów: Wykończenia wnętlz, wybrania firmyrajmującą się
wybudowaniem ocży§zczalli ścieków, doploWadzeniem o8?ewania,
Pro8ram ,, Plagnę Prac,y, nie jałmużnyŁ Protra m realiźowa ny Pzez Fu ndację niepżefuani€ od 2003 roku powstał W
odpowjedzina trudny Probl€m społecżńY, jakim j€st wysokie bezroboci€ na ter€ni€woj,
śWiętokrzyskie8o. W okolicach, gdżie
dociera nasza pomoc, dotyka on glóWnie mieszkańcóWWsio niskich kwalifikacjach zawodowYch iniskim wykształceniu.
staramy się zapoblec zuPetn€j mar8ina llzacjj tych osób iśiwożyliśmy
ofeńę m lejsc Pracy j staźy zawodowych, Program był
realizowany w ra mach od Piatn€j działalnościstatutowei pożytkg publiczne8o, W ramach odpłatnej dziata lności statutowej
realizowane bYlycele: Uslugi krawieckie śWiadczon€ pże. podopjecznych fundacji, prż€twórstwo oWocóW iwarlyw
onwane pż€z podopiecznych fundacJi,
od 2003l pracownia krawiecka mi€ści5ięw€ wsi .l3nkowic€, 8mina oźarów, Działająca od 2oo5 roku pżetwórnia owocowoważywna, 8ospoda rstwo roln€ są prowadzon€ we wsi zochcin, 8mina sadowie,
,,Manufakt!ra" - pracownia krawiecka - prowadzona wewsijankowice to małżakładkrawiecki, wyposażonyw plofesjonalne
maszyny krawie.ki€/ plodukujący niepowtarzalne, u njkatow€ wyroby dekolacyjn€ iużytkowe m,in. bielizna stołowa i
poś€i€lowa, sukienki, spódnicą ko5żule, bluzki, świąi€czne art, dekoracyjne itp, wszystkiewyroby
były sżyte z naturalnych
materiałóW (bawełna, l€n } i zdobion€ były baWelnianym i koronkam i i haflami.
W pracowni krawiecki€j W 2018 r zakudn ien ie znalażł 4 panje (1osoba na Umowę o pracą 3 osoby na umowę
żlec€nie)z
okolicżnych miejscowości. 5pż edaż prowadzona byla cały czas pnez §klep internetowyo.az okazjonalnie
na licznych
kiermaszach, woĘaniżowaniu kiermaszy ispżedaży na nich pomagalipracownicy Fu ndacji i
ws;ólnoty ora! wolontariu'ze.
stavm asortymentem są| szlafmyce, czepki, a niołki świąteczne, kosmetyczki, saki€wki, pojuszec;ki na
slanko iopłateŁ
Ś€i€recżki
kuńenne, koszycukinajajka i chleb, 8a lanterię stotową - obrusy, serwetki, bj;źn ikl, serwetn ik, kosz!le, sukienki,
tuniki, bluzki, §pódnice, gatki, komplety damski€ w noWYch wzorach,
WańoŚĆnetto Wylobów spż€danych W 2018 rokU wyniosła 65 905,53 zł- KosztYogólem (Wynagrodzenia,
materiały
bezpośr€dnie do produkcji, pozo§tałe ko§żty/ ko.żty połedn i€) pżetwórni wynio.ły ros
szó,zo,ł, w".tosć W}robóW gotowych
pracowni klawieckiej na dzień 31.],2,2018 rokwyniosła !7 433,27 żl.
Gospodar§two i prżetwólnia - prowtsdzona nieprzelWanie od 2oo5r.
prowadzone sąwewsizochcin
8mina sadowie powiatopatów, proj€kt ma na celu twożenie miejsc pra6y ipżystosowania
nwodowe8ą a także p lom owanla a lternaiywnych możliwościzarobkowan ia n a w'i, Do p ,. c w prz€twórni
zavudn ien i byli
mieszkań.} !okoliĘnych wsiimałch miejscowości, stałe zatrudnieni€ znalażv 4 osoby (żanud;ienie
na umowę o pracę,
umowa zleceni€). wpracach 8ospoda15twa pom38ają również podopjeczni wspólnoty chlebżycia
z domu wzoctcinie, itore
lównież żatrudniane są w pełni§ezonu pny pro.tych pracach gosPodarskich, W roku io18
wyprod ukowanych :ostało 22 45o
szt, przetworóW A5ortyment pżetwórnito m,in,soki, syrop, dżemy, marmolady, konfitury powidta, pźetwory
owocowo
warżywne. W 2018 rrozszeżyliśmypr6dukcję o nowyprodukt
-konfitlra z moreli, caty asońyment produkowany byłw8
tradycyjnych recepturnarzych babć. stale współplacowaliśmyz 29 odbiorcami, w 2018 r naw;ąza
liśmy wspólpracę r ł nowymi
od biorca mi w'zyscy od biorcy prowadzili sklepy ze zdrową ż}.\i/n ościąDodatkowo pzetwory sirzeaawan e były też na licznich
kiermasżach okazjonalnych oĘanizowanych m.in. w Warszawie iKielcach, Wańośćnetto
wy;o;óW spę edanych w 2018 rok!
wyniosła 147 085,18
Ko§zĘ otóiem (wYna8rodż€nia, mate aĘ bezpośrednie do produk;ji, pozostał€ kosrty, koszty
pośredniel p rzetwórni'.Wyniosły 182 330,83 rł. Wańośćwyrobów gotowych pnetwórnina
dzień 31.rz,zol8 r, Wynio§la 88
283,84 zł.
Działa lnośćcharytatywna - W ramach teto pro8ramu or8an kujemy dwojakie8o rodżaju
wsparcie dla Wspólnoty chleb życia z
którą o! wi€lu lat mamY b liską wspólPra€Ę, z myśląo bezdomnych mieszk3ń;ach scnionisk pozysku;emy
oary zeczowe,
ż},!r/nościowych,UłzymOj€my kontakt z da lczyńcami żagra nicznymi oraz klajowymj, pżYtotowujemy
spraWożdania,
rozliczenia ipodziękowania, Fundacja stale ot'ymlj€ darowirnyży, nościod10rirm. w pzewaia;ące;
większości jest to
pie€żywo, nabiał, Wroku sprawozdawczym otżymaliśmy daryrzeczowe
na łączną twotę lzt złs,łlzł. otrzymane dary
żywnościowewwy.okości ],66 032,74 złzostałprzekazane Wspólnocie chleb Życia prowadzącejiomy
dla osób bezdomnych,
matek ż dziećmi.
Drugie działanie to pomocW§pólnocie pfty opiece nad o§obami beżdomnym i i n iepełnosprawnymi pżebywającym
i W
schroniskach idomach przeż nią prowadzony€h,
W 2018 roku oddel€toWaliśmy 6 pracowników do prac8o§podarczych, zaopatrżeniowych,
opi€kjnad osobami starszymi,
niepełnosprawnymi, Wvkonywane pRez nich prac€ to m,in, pomocosobom starszym, niesprawnym
fizycznie Iub umysłowo,
któle WYmagatystałej, codzien nej opieki i pomory w codziennych czynnościach, remonty
i;aopaiżenie 5chronisk. wroku
sprawozdawczym Fundacja żakupila sanochód osobowy o wartości 21ooozł, otżymaliłmy (umowa
darowizny) 4 s.moch ody

osobowe o wańości 37 500,00.1
Wzwiązku z podphanym aktem notarialnym wdniu 23lutego 2017- R€peńorium,A" Numer 1719/2017 w Kancelalii
NotarialnejEwa sochacka, l(amjl sochacki na Wykupieni€ dziaikj i nieruchomości W Jan kowicach w 2018loku rozpoczęliśmy
budowę s.hroniska dla osób niepełnosprawnYch, b€zdomny.h, Do końca 2018 loku postawionY był prlez firmę zewnętrrną
budynek W sta ni€ 5urov,.ym, Rozpocręliśmy przygotowania do na§tępnych etapów; wykoń czenia wnętrz, wybraniafirmy
zajmUjącą sięwybudowani€m ocżyszcza ln i ści€ków, doprowadzenlem ogż€Wania.

E najbliżsż€ 5ąsiedztwo (osiedle, dzi€lnlca,soł€ctwo,wieś, pżysiółek)
Ę gmina
E województwo
E kilkagmin
E kilka województw
E powiat
tsJ caly kaj
E kilka powiatóW
E poza 8ran icańi kraju

1.2, zasięg teMorialny p.owadzonej pnez
oĘanlża.ię dzlatalności pożytku publicżne8o

(Noleł wskadć icdńą lub wĘcel pozycjt)

2,1. Liclba odbiorcóW dllalań or8aniżacja
INólżż, ażocóŃć

,pldwożdawQ/d,

lidĘ
w

odbidców dnobń dcónlfuctl w okĘih
podndb hd 6ńy
l aśoby plowne)

lłń.

2,2, lnformacjenatemat
odbiorców innych, niź
wymienleni w pkt 2.1 na
że.z których działała

or8anizacja

3.1.

oĘanizacje prowadziła d2ialalność nieodpłatną pożytku pubIlęne8o

3.2, Nobży Podoć

|iT*!!!?!"!:

lnfońąlę

ńo

Eńot p^edójólu dzląldlnoścla]@dpldk.J ólgąrĘąjl il ókl'h ąN@żtto*ła w@ n Mk .ankn slet-y) dnoh!fułl
olt. 4 uit,l uśtdwyż dnld 24lw].tń]o 2orB r; djoblnóś.ipażytkupubn;ńigo l o wolońhnod...
fukre kodu|4w]
jd.klolfukl. kż.h aąońĘocjd p@łodżl wĘ..] ńlź 3 lódhle d;ańu"ń a*ąńni .iilyi.a"a;ń;;h;;'
;ń,3

k6ry! ywdw
?

*y!r::*ł,:ną-r!!t
g@wńyćh @azoJów dzlololńók; |padoĄle

ńoksyńolhle

3

lodół|, ,rdy".lą.

orl

ilóM.go pą.l!ńtót! &l.ł.lĄołd

Lp.

sf€ra działalnościpożytku
publicunego

NumerxodU

przedmlot driałalnoścl

(PKD)

sżacunkow€ koszty
ponieslone w ram6ch
sf€ry z 1% podatku
dochodoweso od osób

opieką śwlenkową objętych zo§talo 30 u.zniów

l-Vllloraz 15 ucznióW
nednkh, zajĘcia świeilicow€ odb}va|y w

z klas pod3tawowych

g.kót

pomoc,poleeńa/ w tym pomoc
rcdzinom i o!obom wtrudnej
wylówńyw.nle

su a

n5

iych lodrn

i

8odzinach 16,00-20,00 od ponl€dzialku do
§oboty. zajęcia prcWadzone wśWl€tllcy bń
opańe o u atwierdzony n. poc.ątku roku
śżkoh€8o plan pracy świetlicy, Tem.tyka z.jęć
Uwzgladńiał. kal€ndaEowy ukiad loł! ola.
wvnikające ż nlego Święt. i uroczystoścl, z.jęcla
śwletlicowe mialy chańktel rrupotY kajĘcia
od byw.lY śiqw 8rupach), zójęcia te P.owadzone
są cykli.żńle od kilku lat kilkó lazywtygodniu
pĘeż z.trudńiońych pżez Fundacle
innruktorów (0ńówy zlecenie), staia llćlba
dzieci koEyst4ąrych ze śWietlicyto 40 osób.
celem dżialalności nar€j świetlky by|opned.
85,59,z
w5zvśtkim zap€Wnienie opieki !czniom po
zajęciach l€kcyjny.h

w bezpieczńym

i

145

858,71zl

miĘm

oto.zenl0/ 9twonenie war!nków do
wypo.zynk! l odrobienia prac dońowych.
Świetlka spetnlając swą lunkcję oplekUńąą
5t.El. się rożWijaĆ umiejęt.oŚci i użdolnlenia

dzieci,wżwa ać ekpr.sję twórczą ikytahować
§p6wnoŚĆ ruchową, Dżiecloń prz€byw.jącvm
świ€tlicV żaoferowano u.ześtnlclwo w
róźnorodńych
zajęć, 8tły to zajęcia:

ph§tyąne, muzyczne/
'omach matemałcżne, gry

w

i

żabawy rU.how€, gry i zab.Wy dydakty.zne,
żajęcia audiowlż!alne loglądanl€ bajek i nlmów),
Mi.ly możliwośćkorżyśtaniaz śali

komputercwej, silowni.

w roku 3prawożdawczyń do punktu
pżed9kolne8o w okrcsie 9ty.zeń - sieĘi€ó
uczĘsżcz.ło19

du

i€.i,

wżesień -8ludzień

n.tomiast

16 drieci,

W

okresie

PEedękole

zapewnie dzieciom oPlekę, wychowa ni€ l
udenje się w atmosfene 3kceptacii i
beżPiec.eń5twa. Prowadzone w ciągu dńia
zabaWy i zaję.ia wsPona8ają, ukieruńkowują

lożwój dreci żgod nle r ich możliwoŚciańi,
Kladzieńy duży nackk ńa rożwłanie zdo|.oŚci

plastyczńych, mUzvcżńych, ruchowvch, Mamy

7

d.lalalnośćne ĘecŻ dziecli
też do dyspożycji doźy plac ebaw ze §pżętem
ńlodżieży, wtym Wypo.zynek d.ieci terenowym, Punkt pźed§zkolny byl cżyńny
a5.s92
pże! caly lok ż pueeąwakacYjną (w 2018loku
byl to ,ielpleń), Pobyt dżiecl W punkcie

Pn€dżkolnym tlwal od godżiny 9|00 do 14|oo.
Dżieci konyrtaly z dwóch polilków: obiadu i
podwleczorku które prży8otowtlata kocha*a

zatrudniona pnez Fuńdację, W placóW.€
pńcuje dośwhddona, kompetentńa l stale
podnoęąca swoje kw.lifikacje zawodowe kadń
pedagoglcżna (2ośoby), Pę€u ąly.ras pobytu
dzieci ńiaĘ zapelniony cras koEvstalącm.in. ż
zajĘć rytń]ki, naukl J, .ń8iel5kiego, war§żtatów
plóstyenych i rytmi.2nych.

85 519,83 żl

celeń Fundu

u

stypendialne8oj€st

pomoc

finańsowa ucżącln §ję dzi€ciom imlodżieży!
którYch sytuacla materi.lna ie§ttrUd.a, W 2018
loku u Fundu9u stvpendialn€go Podaruj fti
9kotę pomoc UzYsk.lo 482 śVpendv§tóW-W
tvm okr€§ie pżyjeliśmy 102 nowch
stypendy§tów a zakońd!ło pobiel.nle 120,

Wypbciliśmy 3 8799t, śtYPendlów ląc.na
kwota wyplaconych śtypendlóww 2018 rcku
wynio§ta 1110464 zl. W zależnoŚciod etapu
edukacji 5typendia są wypl.cane w różnych
ok.esach rcku żkolnego. Ucżń]owie domatury
m4ą wyplaane srypendia pneż 12 miesięcyw
foku, ,tlldenci od paźd.iemika do .z€Mca, a
dżiałal.ośćna żecz dziecii
łuchaee 9kół policealnych od wE€śnia do
miodżleźŁ wtym wvpoczvnek dzieci
ąeMc., Po lkońcrenju nkołłedn]ej lub
żawodowej/brańżowej ńa§tępuje pEeMa w

69997,89d

8s.60,z

wyp|acie do cża3u rozpoczęcla naukina
kol€jnym etapie edUka.ji. Kwota stypendiUm
jest również z.leżna od et.pu nauki- ucżniowie
mógą otu ymaĆ stypendi! m W kwocie od 100 do
25o ui, łudencistud ówdn€ńnych
do 45o zl,
stypendyści otrżymywali pieniądze
b€żpoślednio, Popże, wypl5ry w rkolach
(12,48%),

popżez wypl.ty pż€z woloniariUsży

(0,36%) oróz wyplaty pEcowników Fu nda.ji
(1,93%), Pozostaie wYpł6ty byly realhowańe

pżeż pnelewy bańkow€ ft konta stvpendvśtów
(83,94%) i pĘek.ży pootowe (1,29%),

4.1. oĘanhacja prowadzlła dżialalnośćodpłatną pożytku pubIlcrne8o
4,2. Nlbży polM

l.

r

Tek
Nig

khmock Ąa tńot pzedm}ofu dżldlalhókl odptokel oaónih.l] w oklsk śprówózddwcżrą woz że Mkozlnl.ń ,le4-y] driołolnółt
pudidftgo, o lóąćh fuwa w .ft 1 BL1 ustaw| ż d.ld 24 kwlet ]a 2003 l, o d2ioblhokt pożytku plbli.znego l o wlońtotfuiz, a
takż. kodu(óvt)
PKD 2007 ódPoqloddlq..gą,rÓ) El driolahoh. Ęź.llaądhizo.ja p@wddzl wę4 nlź 3 rc.rĄob dzialólhoścl odpłotn.], nolżł pódoć tnlonoc!ę
.a ćnat
tfuch qlóMfń fudzdlów dzldhlhóścl (poddnle nokyndh]e 3 kóllów), .z.żyndlq. od gtógń.go ,ż.dńbfu drlalalnólct
poŻrt*u

Lp,

sfera dżiałalnościpożwku

publiczne8o

Num€l xodu

pżedmiot działalności

(PKD)

sżacunkowe koszty
ponieśione W ramach
sfery z 1% podatku
dochodowe8o od osób

Gospodarstwo l przetwórn ia - proWadzona
nieprżeManie od 2005r,
Prowadzone są we wsizochcin 8mina
sadowie powiat opatów. Projekt ma na
c€lU twoż enie miejscpracy

1

2

działalnośćna lŻecz integracji
r€jnte8racji raWodoWej i
społecZnej osób zagroźonych
Wyklucżeniem §połecżnVm

dziatalnośćna ż€cz inte8racji
reintegracj j zaWodowej i
społecznej o5ób za8roźonych
WyklUc.€niem społ€c2nym

i

przYstosowania zawodowegol a takŻe
promoWania alternatywnYch moŻliWoŚci
żź.obkoWenia n. wśi.
Do prac W pżetwórn i zatrud nieni byli
mieszkańcy z okoljcznych wsi i mavch
fiiejscowoścj. stałe zatrUdnienie żnalazly 4
10.39,Z
osoby (zatrudn]enle na umowę o pracę,
UmoWa zlecenie), W pracach gospodarstwa
poma8ają również podop]eczn i Wspólnoty
chlebŻYcia z domu wzochcinie, któr€
róWnież zatrudnian€ sąw p€łnisezonu pay
prostych pracach 8ospodarsklch. W roku
2018 wyprod ukowa nych ,o§talo 22 460 szt.
pż€tworÓW, Asortym ent pę etwórn i to
m,in,soki, sYropy, dź€my, marmolady,
konfit!ry, powidla. przetwory owocowo
PlacoWnia kraWiecka - prowadzona we wsi
]ankowice to mały zaktad krawiecki,
wyPosażony w prof esjonalne maszyny
kraWi€ckie, produkujący n jepowtanalne,
unikatowe Wyroby dekoraą/jne i użytkowe
m,in, bielizna stołowa i pościelowa,
sukienki, spódnice, kosz!le, blUzki,
śWiąteczne art, dekoracyjne itp. Wszystkie
wyroby były sz}t€ z naturalnych materjałów
14,71.z
(baWełna, len) izdobione były
bawełnianymi koronkami i haftamj.
W pracownikrawiecłiej W 2018 r
zavudnienie znalazły 4 panie (1osoba na
umowę o pracę/ 3 osoby na umowę
,lecenie) z okolicznych mi€jscowości.
sprzedaż prowadzona była cały cżas Pr.ez
skIep intern€towy oraz okażjonalnie na
liczny€h kierma5zach,

0,00 zł

0,00 zt

5,1, or8anizacja prowadzila działalnośćtospoda lczą

5,2, Nohży Poddć lnhmoqę ńa lńot pżedhiótu dżidlal1ośct qoipodaftei óĘońlżdll w@ 2 ópi*ń EJ dźotolnoś.iw okl*le lprcwozdawcłĄ d tdke
kadu(4w) ElŁ:2!!żodPowloda]ąc.qó(łęh) td dzlaldkoścl, Jżżż]loloońbaąą pówddżl ||Ę.el Ąlź 3 lodroie dżbhlnośc|
oospodal@i ńar'rży podać kfuńock
Ąo teńat 3 g!Ówny.h @dzajów dżh].]nóŚcl {podonie ńókynolń]e 3 kódóq)| e.zyfu!ą..!t z!Ógnżgó pż.dhtotu drlcdnóŚ.t

Numer Kodu (PKD)

Prżedmlot l

op j5

działalnoścl

1,

Ęcżna kwota pżychodóW or8anilacji ogółem (zgodnj€

z rachunkiem zy§kóW

istrat)

a)pnychodyrdżiałalnościnieodpłatnejpoźytku pUbllczne8o

35l747 ,68 2l

s 8l3 241,02 żł

b) ptzychody z driatalnoścl odplatnej pożYtku publicznego
c)

6

213 ao3,72 żl

pżychody r dzialaIności gospodarcze]'

0,00 zł

d) pnychody finan5owe
e) pozostałe

37 929,22 z|

pnychody

286 7'73,72 zl

2,1. Pżychodyz 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

30].376,43 zt

2,2, ze źródeł publicźnych ogółem:

a)re środkóW €Uropejskich

tym:

0,00zł
w.ozumleniu pneplsóW o flnansach publicznYch

0,00 zl

b) ze

środków budżetu państwa

0,00 żł

c) ze

środkóW bUdźetU j€d nostek samorżąd u teMorlaInego

0,00 zł

d) że środków państwowYch fund uszy

celowych

0,00 zł

2,3, ze źródet pryWatnych o8ółem:
a) ze

5 464 211,98

skład€k członkowskich

zł

0,00 zl

b)ż darowizn od osóbflżycznych

5 264

c)r darowizn od osób prawnych

816,01zt

199 395,97 zł

d) z ofia rnościpubllcrnel' (zbiórek pU bllcznych, kwest)

000żt

e)ze spadków, zapisów

0,00zl

fl zwpvwówżmajątku (w szcżególności spnedaźy l!b wynajmU składnlków
majątkowych)

0,00 zl

tymI

t)
2,4, z lnńych

z

działalnośclgospodarczej

0,00 zl

źńdel

3.1. stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowe8o od osóbfizycznYch

roku sprawozdawoego

586159,27 zt

na pleNszydzień

3,2. Vwśokośćkwoł poniesionych kosżtów z 1% podatku dochodowe8o od osób fkycrnych w
okr€sie spraWoudaWczym o8ółem

0.0o

2]

3oI376,43 zl

osób iżycznYch
3.3. Dziatania,w ramach których poni6siono kosżtyze środków poóodzących z1% podatku dochodow€tood
iespmwozdaw.zym (W szczetólnoŚci okreŚlone w pkt 11.1.1), orazszacunkow€ kwoty pnelnac2one na t€ działanla

NtEoDPIATNA DzlAlALNość STATUToWA
N

lEoDPtATł,lA DzlAŁAtNośćSTATUToWA

NlEoDPIATNA DZlAŁAtNość STATUToWA

_

_ PU N
_

69 997,89

FUN DUsz sTYPEN DlALNY

fi

zł

PRz€DszKoINY
145 858,71zł

śWETL|cA

.4. cele §rcue8ółowe, w rozumienlu pżepisówo podatku dochodowym od o§ób fizyĘnych. wskalane pn€ż podatnikóW
podatku dochodowego od osóbfizycznych, na które or8anizacja pożytku pub|lcrne8o poniosła najwyższć kosrty re ŚrodkóW
pochodzących z 1% podatku dochodowe8o w okresie sprawożdawczym wraz z kwoĘ kosztów
CELE sTATUTOWE

_

145 858,7], zł

EDUKAOA

4.1. Kosżty organizacji W okresie §prawozdawczym
a}

koszł z MUłu prowadzenla nieodplatnej dziatalności poźYtku publlclnego
ź t}tułu

b) ko§zty
c}

ogółemI

koslty

prowadrenia odpłatnej dżiała lnoścl pożytku publiczn€go

ż tl^L]łu prowadżenia dzlała

2 7aa 9o2,1o

zl

30!376,43 zl

2 332 Ą41,48

zl

3or376,43 zł

291851,03 zł

lności 8ospoda rcżej
11,75 zI

e)

koszł administra€yjn€

f) pozostal€

l54 597,84 zł

koszty o8ół€m

8o39,28 zł
5. Wynlk

działalnościodpl5tńej i ni€odpletnej

pożytku publ|.zn€8o

publiclneto w okresi€ sprawozdawczYm
5.1. Wynik działalnoścjnieodptatn€j
5.2.

lub dzlelalnoś.l gospodarczeJ oĘanlzacil pożYtku

pożytku Publiczneto

Wnik działalnościodpłatnej poż}tku

pu

-78 041,3Lzl

blicżne8o

5,3, WVnik dżiałalności8ospoda lcżej
W tym

1,

I

wysokośćśrod ków pżezn.czona na działalnośćpożytk! publicznego

organizacia ko.zystała z nastĘpujący€h

|Ńol.ł

wśk@dĆ lcdńą lub więcżl poży.jl, w

fuokl.nb

z

plżwodk!

paddtku daóodow.go od ąób PąwĄyrh -

T

, podatk! dochodowe8o od osób prawnych

|7

z

T
T
T
T
T

podatk! od nieruchomoś.i

z podatku od czynności cywjlnoprawnych

z podatku od towarów i usłU8
z

oplatyskalbow€j

z

opłatsądowych

z innych zwolnień, jakich

I

0,00 zł

2.

oĘanizacja kożystałaźpraWa do njeodpłatnego informowania prżerjednostkipUblicżnei

radiofonii i telewiżjj o prowadronej działalnościn ieodpłatnej poźYtku PUblicżne8o, z8od nie
Ust, 1ustawy z dnia 29 8rudnia 1992 r, o rad iofonii i telewiżji.

z a

ń. 23a

T
tr

r

or8anizacja korzystata z uprawnienia do nabycia na szcze8ólnych żasadach
prawawlasnoŚci lubprawauźytkowaniaWleczyste8oni€rUchomoŚcizzasobu
skarbu Pań§twa lubjednost€k 5amorządu terytolialne8o, lub żawada na
preferencyjnychWarunkach z podmiotami publicznymi umowYUżytkowania,
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych
nieruchomości następUjące plawo:
3,

l-

r

f
v

(Ndleży wskazać jedną lub więcei po4cji)

1.1, Liczba osób

użytkoWan]e Wieczyste

zakudnionvch w organDacjina podstawie sto§unku pracy

(Noleży u||zllędńn wgystkle ósoby żolrudnione w orgońizejl no podstowie śtóruńk! pfucy |etol lub
dęśćętdtu) w ok6ie spfuwozdowQyń, ńowćt jeże]i obećnie nie sq Już żdtrudnione w ólqahizo.jl)

1,2, Prż€ciętna liczba zakudnionych W or8anizacji na PodŃawie stosunkU pracy w pźeliczeniU na
(Aby akJeślićprżecktn. zotludńienle ńdleży żrunawoć wnystkle osaby zdtrudnione ńo pódśtowle storunku proćy w
p644aólnych nleslącoń w ókreśje śprowozdowąyfr |wloż z ulońkońl odpowlodolącyni częŚći etotu, np. a,50 w
plzypodku ósńy futfudniońei ńo pó] etofu), dodoĆ do ślebkruńy żotrudniońyó z 12 nlesleq 1 podżieliĆ pl2ez 12.
wDlsoć z

dollodnoś.la do

2 niejśco pó

vqik

pźeclnku)

1,3, Liczba osóbw organiżacji świadczących Usługina podstawie umowy cywilnoprawnej
(kżeli kllkd uhów cywilnoTownych bylo w"ykońwlonych pleż jedną 6abę, to dond .śóbd pówinńo bfć polidono uko |oz)

2,1, ortani.acja po§iada członków

2,2. Liczba członków or8anizacjiwg 9tanu na ostatnidzień roku sprawozdawcz€go

3,1, or8ankacja kożystała ze śWiadczeń wYkonylvanych pźez wolontariusży

(zlodnle z ustowa 2 dnio 24 kwietńlo 2003 t- o dżo]olnościpołtk! publlczheqo 1 o wolonlolioci., wa]ańbnuęańi sq ofuby
t'izyc0e, któft ochotĄkza l bez |łynogrudzenio wykońują śwladąeniond nec| oąońlzoc|. hleżóleżnie ad kg., Qy 9ą to
6obr nhlwĘron. z ólqohŻocjq, czlońko||Ę, pr.cownky, osaby Świodczace urllgi na podśtaŃe ońawy .ywllhoprowńei
czy

pż.drtowlciek ałod. aĘonjzocji)

3.2, Liczba wolontariuszv Wykonujących świadczenie na necz organizacji Drzez okres krótszv njż 30
d_Ei

(Kożtly wolóhtoliusz powinieh być liczony aylko róż, nieżoleżnie od

okrcsie spruwazdowc.yfr

i

cżaśuplacy)

licńy świod.żeńwykononych

nd

żecz oQońlząil w

3,3. Ucżba WolontariusżY wykonujących śWjadczeni€ na R€cz

miesiecv

(x-& w"tonaau,
ókregh

ponloi"n

srfuWfuwc2yh)

ll

or8aniżacji or'e, okr€s od 30 dnido 6

kczohy ł,lko ror, ńleżoleżnie ód lidby śwhdcftń Wk@dńyćh ńd

3 osób

deą ,Ąaólzoc]l w

a)członkowle organizacji, pracowniq organizacji, osobYśWiadczące usłU8ina podstawie
umowy cywilnoprawnej, członkowle oĘanu zanądzalącego

0 osób
3

osób

3,4, ucrba WolontariuszY Wykon ujących śWiadcz€nie na rrecz organlzacji plzez okre§ d!Jź§4_!riżś

!!c§i§g(
iKożdy

@lontaliuż powlnjen brć li.zary tylko loz, ńlee]eżhie

od li.zby

świdddeń ||ykondhych

ho żecŻ oaońiac!

oKw

ókftśl. spruWzdabrzyń)

a) cŻłonkowie oĘanlzacJi, pracownicy or8anlzacji,

osobyświadcząc€ usłu8ina podstawie

4 osób

umowy cywilnoplawnej, cżłonkowie or8anu zanądzając€go

0 osób

1,Łącźna kwota wYnagrodz€ń

(brutto) Wyplaconych pż ez organi2ację w okre§ie sprawożdawczym

521

a)ż tytutu umów o pracę
-

Ą25,01zl

501 133,28 z]

wyna8rodzenie ua§adnicz€

0,00 żl

- nagrody
-

737 719,81zł

18 212,36 z)

premie

2 079,37 zł

216 294,80 zł

b)z tYtulu umóW c-ywilnoprawny€h
2,

Ęczna kwota Wynagrodzeń wypłaconych pżeror8anizacię pracownlkom oraz osobom

śWiadcząc-ym

usługina podstawie umowy c]ylvilnoprawnej, wrwiązku z prowadzoną dzlałalnoś€ią

737 719,81zł

poźytku publicznego

zł

a)wzwlązku z prowadroną dzialalnością odpłatną pożytku publicżne8o

179 756,18

b)WzwiązkU z prowadżonądzialalnościąnieodpłatnąpożytku pUbIiczne8o

557 963,63 zł

3. Łączna kwota

wYna8rodzeń wYpłaconych plzez organizację pracownikom oraz osobom
w .wiązku z prowadzoną pneż

świadc2ąc,ym lslugina podstawie Umowy cywiInoprawnej

0,00 zł

or8ańiżację działalnośclą8ospodarcźą
WYna8rodzeńia lbrutto) wYpłaconeto c2łonkom
4. Wvsokośćprzeciętne8o ml€sięcżn€go
wyn
agrodzenie zasadnjcze, na8lody, premi€ iinne
w|iC2ając
ra nądzającego organizacji,
świadcźeniaoraz umowy cYWilnopraWne

o€anll

wystk

kgoty gynoqfudzżń wwltóhe || cląqu
holąy: 1. suńo@Ć
|Aby okeŚliĆ pż.ctęlhe ńi.siędne &ynagrodzeńle
aku sofuWzda@ego (wlkżo]ąc wńoqlodbnh żdsddńicze. noąrcd, pledk l kĄe lwiad.z4h oldz uńówy
12 |ńiesięcy) j, pollż]elić p@z lhżbę .żlohków zoĘqą
qłłńopruwńel 2. p;dzle]ić ż,uńowana kgolę

0,00 zł

pż4

Wysokość prze.iętne8o miesięcznego wyna8rod!enia (brutto) wYpłaconego członkom or8anu
kontrolilub nadzoru. wli.żając WYnaBrodzenie zasadnicżą natrody, premi€ linne śWiadczenla oraz
5.

0,00 żł

umowy cłWllnoprawne
(zgódĄE zobk Ąkńiea z punktu 1)
WVsokośćprze.lętnego mi€sięczne8o Wynaglodzenia (brutto} wypłaconego członkom inny€h,
nlź oĘanu ranądzającego, kontroliIub nadzorU, oGanóW or8anjzacji, wliczając lłYna8rodżenie
zasadniczą nagrody, pr€mie l lnne świadczen ia oraz umowy c}wilnoplawne
|29ódnĘ r oądlnEńień ż puhklu 4)

6,

Wysokośćprzeclętneto mieslęcrne8o wyn agrodzenia (brutto) WYpłaconego pracownikom
oĘanizacji, r pominiqci€m wynatrodz€ń osób, o których mowa W pkt 4-6, Wliczając $Ynagrodż€nie
zasadnicze, na8rody, premieiinne śWladczenia, oraz o§obom śWiadczącymusłu8ina podstawie

0,00 zł

7.

u

mowY c\Ąvilnoprawnej

Qoodhk

z

abhśnEnlen z puńkfu 4)

61 476,65 zł

mie5ię.zne8o wynagrodzenia (brutto) wypłaconego
czlońkowioĘanu zarrądzającego, wliĘając wyna8rodżenie zasadnicze, nag16dy, plemie iinńe
świedcŻenia oraz umowy cywilnoprawn€

0,00 zł

!1łsokośćńejwyższego (jednostkowego) mie§ię€znego wynagrodzenia (brutto) wyphcon€g!
crto;kowloĘanu kontrolilub nadzoru, wlicżając Wyna8rodzeni€ lasadnicze, na8rody, premi€ i

0,00 zł

Wsokośćnajwyższ€to (Jednostkow€go)

8.

9,

świadcżenlaoraz umowy c,ywiInoprawn€

inn€

miesięcznego wynaglodzenia {brutto) wYpłacon€go
nadzoru, o.8anów or8an;żacji, Wljczając
kontro|ilub
larządzający,
członkowllnnych niź organ
oraz umowy cYWi|noprawne
p.emie
iinne
świadczenia
na8rody,
zasadnićzą
WYna8rodzenle
10, Wvsokość nalwyżsrcto (j€dnostkowego)

0,00 żł

nostkowego) miesięclnego wyna8rodz€nia (brutto) wypłaconego
pracownikowi organlzacji, z pominięciem wyna8lodz€ń osób, o których mowa W pkt 8,10, wliczając
wyn aglodzenie zasadn i(Że, natrody, premie iinne świadcżenia,oraz Wyna8rodzenia \łYpłaconeto
osobie śWiadcrąc€j usłu8i n a podstawie umowy cyv/ilnoprawnej

Wsokośćnelwyższe8o

11.

(ied

12. Dodatkowe uwa8i doĘcrąc€

6 876.88

zł

wynagrodzeń

(Mażno wDboć lńJolńocle datydqce wrnoobdzeń, ó któlych noqo
w pkr 1-11, ,ló.yn| oąańifuąo ch.lołaby podżk]ić sĘ z óplnlą publlańą)

c
1,

organlracja udzi€lałapoźyczekpienięźnych

2.

Wysokośćudzj€lonych

3,

statutowa podstawa pżyznania pożyczek pienięźnych

0,00 zł

pożYczek pienięźnych
NlE DoTYcżY

r
1,

6

organiżacja realizowała zadania żl€cone prze. organy jed nostek samonądU terytorlalne8o

2.|nformacja na t€matgłównych
(Nd]eży pod;ć

Lp

Nazwa

na,węzad;lo,1"iogu*rvk) nl@,

zadania

Eądowej l!bpaństwowefUndusz€

rak
Nie

realizowanych zadań i kwot dotacji otrz ymanych na ich reaiizację

@

lcel{-e)zadania

N.zw6 oĘanu udrielającego dotacji

3, W okresie sprawożdawczym oĘanDacja realiżowała zadania żlecone

pże' or8a

I

Nwota

c
c

ny administracji

celowe

4,lnformacia natemat realizowanych żadań ikwot dota€jiotżymanych na ich realizację
tNdlEżv bolldć hdzw. zddanlo, leao alównvrd celt,e], nożwę orgoąu udzleloją@do dotdcl
Nazwa or8anu udżielając€go dotacji
Nalwa
|celCe)zadania
Lp

zadania

1, W

Tak

Tak
Nie

I

Kwot.

o

okresie sprawozdawczYm oĘanizacja realizowala zamówienie publlczn€

Nie

2.1nformacja natemat lealizowanYch zamówień lkwot otnYmanych na ich realizację
Lp

pżedmiot

za

mówienia

Nazwa

or8anu

I

KWót.

1.

Wkaż spólek

ogóln€j

zakładowym lub co najmniej 2096
w których oĘaniżacja posiada co najmniej20% udzlałów lub akcjiw kapitale

laczbY 8łosów W

or8anl€

stanowią.-ym spółki

%udziałóW
sledzibe spółli

2. Wykaz fundac'i, których organizacja Jest

lub akcji w

kapitale

Udzietu w ogólnej

lląbległosów

fundatorem

3'lnformacj€okontrolachprleprowadzony€hWorganiŻacjipżezorganyadmlni§tracjipublicznejwokr€slesprawoŹdawczYm
ućzba kontloli

organ kontroIUjącY

wo---lgwOozxnnsprxronłrnroSclHANDLowEJARTyKutóWRoLNo_spożylvczycH
oKRĘGoWY URąD M|AR
PoWlAToWA sTAcJA sANlTA8No_EPlDEMloLoGlczNA

ń

ląrowe

srłołsltllTARNo-EplDEMloLoGlczNA

W oPAToWlE
W

osTnowcu śWĘroKRzysKlM

podstawle ustawy z dnla29
4, organizacja przeprowadziła badanie 5prawordania finansowego na
dnia 23 8rudnla 2004 r,
Flnansówz
Mlnistra
lub
lożporżądlenla
*r!eini" rgółi. o i""t u nr,owości
Wsprawle obowiązku badania sprawozdań fjnansowych organizacjl

5. Dodatkowe informacje
tuozna wptsot ą poatig" pite nne

połku pUbli'zne8o

lńldaocb kóąń] oĘóńhelą .h,\o]oĘ podŻeft

MAŁGORZATA CHMlELEWSKA,

WoJclEcH sMAJKl E!!]cz,

TAIV!^"RA

KWARolŃsKA - sMAJKlEWcz,
MAClEJ MYZACHER

nę z oplnlq

plblkżhą)

Informacja dodatkowa
1,

&B6ou}rh gwanrrji ipoĘcEńhb
§Ą_ńr dnżtFl ,§mfrEttó§
wsl,.aalLrnclNmheru ifrn ry wi€rłtebDściżb€4bcmrylrhrże.zowo

inbllrBcje o w§EkbhDbowiążnitch fifu§ovłch w §łnz

^ńfrł**l*"*l"ll*,."ilęa,*,,rł"t

w

z

bńmb

żiCIA Z SIEDZBĄw JANKoMcAcH 38, 27_530
SPMWoDANIE FINANsowE IlNDACJI DoN[a wsPóNoTY CI{s
q wnzsNlA 1994 RoKu o RAcHIJNKowośo z
u
żolrl
zcoDN*';uśiiivi
ożARów zosTAł, spopzĄDzoN'
pO-a.nlsnł',t zrnrłlłMÓnez nozonąnmłmrł vŃsrna pnqeNsów z DNIA 15 usTopADA 2001 RoKU W
spółxAr,fi
ip*w'śżnGóNyćń złsłon łcm*iowóscilre Nm<rr;nvał lmNosTE( NBpĄcycH
ZosTAł,
FINANSOWE
}rANDl-ow'tłufl, NE pRowADącYuI DZAł-ĄINoŚCI GosPoDARcaI. SPRAWODANB
o
USTĄWĄ
LoNYCH
oKREś
sPoR7ADloNE Z I.I§ZGLEDN lENIEM N ADRIĘD\ YcH Z4SAD McHtNKoWośCt
FINANsowEJ
pRdlsow
cospoDARxl
zAsADy
RmLI ulĄcycH
ńćńŃrowóścr onnzboĘs}rycH
FLNDACJL

MEroDY WYCENY AKT\lVÓw

I

PAsłnVÓW Z

ZArrhilEh4 KoNTYNUACJI DZAłALNOŚCI|

1.wARToŚcl NIE\4ATERrAINE I PRAWNE WYCENIA sĘWEDŁUG cB,I NABYCIA Lt]B
POMNIE SZONYCH O ODPISY AMORryZACYJNE

Koszńw WYTWoMENIA

2.śRoDKITRWAł; WYCENIA sIĘ WEDŁUG
A)CEN NABYCIA (ZAKUPq,
B)KOSZTÓW WYTWORZENĄ

ODPISYZTYTIJŁU
POMNIEISZONYCH O ODPISY AMORT\aZACYJNE LUB UMOMENIOWE ORAZ O EWENTUALNE
TRWAŁEJ UTRATY WARTOŚC],

śRoDKI TRwAłj AMoRTYżoWANE sĄ WEDŁUG MEIoDY LINIoWEI.
3,NALEżNOŚCI WYCENIA

sĘ w KWoTACH WYN{AGANEI ZAPł-ĄTY,

4.śRoDKIPIENE^E W\,lGZ[]JE sĘ W WARTośCI NoMINALNEI.
5

MlpZYoKREsoWE Koszńw CZYNM - W WYSoKoScl
ĄDAJĄCYC H NA N ĄSTFNF OKRESY OBMCHLNKOWF

sToslJJE SIE W JEDNosrcE RozuCZEN

PONIESIOi,IYCH W\OATKÓW PRZ1T

6,KA!ITAŁY GUNDUSE)
WEDŁUG lc}i RoDZAjÓW

LĄ

łłnsNEUJMUJE sĘw KsĘGAcH MCH(NKOWYCH
l

ZĄSAD

W WARTOśCINoMINALNEI

oKRśLoN"ycH PRFlsłlłPRAWA l sTAnn-r

sĘlrłomit strANsolłY w \łLĄRYGoDNIE osZAcowANE,I

7,REZERWY WYCENIA

SADMONEJ WARToŚo,

8.ZoBoWąZANIA wYcENtA sĘ w KwoTAcH wYvfAGANE] ZAPłATY,
9,SToSUJE SĘ W JEDNosrcE RoZlCZL-|,llA

l,@ZloKRESowE KoSZńw BBI,]E -w WYsoKoścI

pnłwńpońsNYclr oDorrłm. owł,,vci1 zoBOWąZĄŃ

PRZYPADAJĄCYCH ZA

BEąCY oKREs

sPRAwoDAWCZ{,

lo,RozucTNlA MIĘDZYoKRESoWE PRZ{cHoDów DoKoNYwANE
oBuMuĄw szcreóLNoścI:

z zAcHowANIE]\4 zAsADY

osTRo^oścl

AtRówNowARTOśc oTR^łfANYcH LLIB NAIF^iYCH oD KoNIRA}alńw śRoDKów PBIĘ^rYCH ZTrnł,U
Śweocai. rńnvcrr wvl(oNANtE NAsTĄpI w NAsTĘpNycH oKREsAcH oBMcHuNKowycĘ
B)ŚRODKI PIENIĘ^IE

oTRZiMANENA REAUZACĘZADŃ w PRZlsZYcH oKRESACH (Z6oDNIE

z ZĄwARTYi\,lI

UMowAMt),

l,vE Wł_ĄsNYlll ZAKR,ESIE
śRoDKIPIB\TFZ,{E oTRZYMANE NA SFINANSoWANIE NABYCLĄ BĄpź W\TwoRZN,lA
Siiiii*ó" inwtrvćń śxóorów rnwłł-vcH w BuDowrĘ pRAc Roz oJowycĘ JEbu sTosowNIE m
ŃŃcrł przprsów m zlvlĘKszAlĄ oNE KApITAńw Gt]NDuszy) wł-Ąs}]ycrł

c

POZOSTAŁE
ZALICZANEm ROZ_ICZEŃ MIPZYOKRESOWYCH PRZYCHOńW KWOTY ZWIĘ<SZAJĄ STOPNIOWO
pnzvŻllóoióprnącvlnĘ Ró§Not-EGlE Do oDp§ów AMoRTyzAcyJNycH LUB lJMonzENIowycH
SFINANSOWANYCH

Z

TYCH

hóDEł,

7ASADY USTAI_ANIA WYNIKU FINANSOWE6o FUNDACJ:

l,NAWYNIK FINANSoWYNErT0 SKł-ADA,ĄsĘ
wł'l.llK NADZAł-ALNoŚq OPERACYJNEJ (NIEODPłATNE I ODPłATNFJ STATUT0WEI

),

W\NIK PoZOSTAŁEI DZAłALNoŚCI OPERACYI.IE]

WYIIK OPERACJI FINANSOWYCH

kłliźchźlbzek i l(Iedńw lnzbbĄ€h cńnkomorgańw adłbbĘiąc}tĘ Zr4dającrh i mdu,n]jąq"cb E ł§kaanbm
a t,łże abowitań zciunĘrych w bh
aO*ł"r, *"r**O* Ómz wsan<tń t-łot ęacoqatl, odpi§fi}th [ó,umlmJDćŁ
"p.o"Jir.t",
łaiegoń
dh
kaźIej
ló,rcty
ogć}Łrn
w§kazaniem
rodaju
E
ńi*o łt ** g*"o."ji i poł"zeń wszen(bgo

2, inbfinc.je o

NlE DoTYcZ1
3,

M+€bnjące dr,,€ o aktyłaoh i pasy\iach

RŻECZOWE AKTYWA TRWAł-E

wARIoŚc MEczoWYcH AKTYwÓw TRWAŁYCH NA

PocąfiK

RoKU oBRoTowECo

wARToścRZEcZoWYcH AKTrMÓW TRWAŁYCH NA KoMEc RoKU oBRoToWEa,o
wARTOŚc PRZlcHoŃW RZEcZoWYcH AKT\ryóW ]RWAŁYCH
WARTOŚĆ

AMoRT\zAc[ ŚRoDKÓW TRWAŁYCH

3153734,43

W 20t 8 RoKU 69001,4l

WARTOŚC IA4oRZENIA śRoDKÓw TRWAŁYCHNA

1218689,02

4501031,58

Z-

Z-

Z-

Z,

PocąTEK RoKU oBRoToWEGo 52178ąl0 Z,

wARTośc tJMoR.m.{IA ŚRoDKów TRWAŁYCH NA KoNIFc RoKU oBRoToWEGo 590781,5l ZWARToŚCI NB\,{ATBIAINE l PRAWNE UMoRZoNE w

100%

wARToŚc NAIEanoŚcI NA KoNIFa RoKU oBRoToWTco \rĄaNosl

l

45793,1 8

Z- w TYM|

Z IYTIJLU mSTAw I USLUG 4]332,]0 .ł2, INNE NALEŻIoŚCI 2460,88

z

wARToŚć ZoBoWIĄZĄŃ NA KoNIEc RoKU oBRoTowEc]o wYNosI

l. ZTYTtJŁUDosTAw I USŁUG 6l01z6,ffi n2, ZTYTIł,U PoDA,IKÓW' UBEZPIECn( sPoŁEcZlYcH 3ć/59 A4
3. wYlAGRoDnł o,ol Z'
4. INNE

2349,82

ó48936,14

Z-w

TYIVf:

Z,

Z,

RoZICZNIA MIĘDZYoKRESoWE PRZlcHoŃw NA KoNIEC RoKU oBRoToWEco wYNoSZĄ

96569,49

Z

W

T\a4

śRoDKl PIENĘł{E oTRZYMANE NA REAIżACĘ ZADŃ W PRzYsZ,YcH oKREsAcH 7834,14 Zż, ŚRoDKl PB! Ęż! E oTRZfi\łĄNE N A SFINAN SOWAN lE NABYCIA BĄDZ WYTWoRZENIA WE WłnsNM!"I

l.

ZAKRESIE ŚRoDKÓW

TRWALYCH 887]5,J5

a

4.infiflrncjeostfukfurez€albollan]chprłthodówEwskaŻnbmi.hŻ.óde!wtymwsDŻegoiEś.iinbrrrBc'jeopr4;IDdach
*roĄl"lirł"l, ąea* p,*pisa"i *tj*y z dnb 24 kwie§ń 200] r. o d?iahiDści po4"lku pńliz€8o i o łobdariacb oftz infornBcje o
"
pĘćnodach z
skhd€k c&nkon§kbh i dotac.ji pocMąc)€h ,! ślodków publbzł€h
§Ąfu

INFoRMACJE o STRUKTURZE

]

PRZrcHoŃw

-

hóDn I w\§oKoŚc

PR7YCHoDY Z DZAIALNoŚCI STATUToWEI 6313818,46

SKł"ĄDK] BRUTTo

oKRśI-oNE STATL"rEM

0,00

Z-

PRZYCHoDY Z DZIAłAlNoŚc] PoŻtTKU PUBuCZ,]Erfr
DAROWIZNY, DoTAc.]E 55|1864,59

Z,

Z,

58,1324].,02

zL

l%301316,43 z]-

PRzYcHoDY z DzIAł,ĄINośqSTATIOWEI oDPł-ĄTNEI POŻYTKU PUBucb{EGo
oDPł,ĄINA

DzbłnlNoŚc sTATt[owA

2l3803,72 ZŁ

PozosTAłI PRzYcHoDY oKRślrNESTATuIE\,{

l.

PoZosTAŁE PRZlCHoDy

PRZ/CHODY

a

286,773,,72

Z,

SPRZEDAŻ/ ŚRODKÓW TRWALYCH. SRODKÓW TRWAŁYCH W BLJmWIE ORAZ WARTOŚCl

MEI4ATBIALNYCH

I

PMWNYCH

Z

0,00

PRzYcHoDY z LIKWIDACI ŚRoDKÓW

TRWAŁYCH

0,00

ZŁ

INNE 0.00 ZŁ

C)PRZYCHoDY FINANsowE
CENA SPRZEDAż AKcJl

I

31

z],

929,22

UDZAńW

0,00

zL

oDsEIxI oD IiKAT, WKł"ĄDÓW BANKOWYCH 3792922 Z,
oDSEIKI oD POŻYCZK

0,00

Z-

oDsETKl oD PoS lADA]vYcH PAPIIRÓW wARToŚc lowYCH

oTMYMANE D\'\['IDEI\DY oD AKcn oBcYcH
INNE PRzYcHoDY FINANSOWE 0,00

5,

0,00

o.0o

Z

Z'

Z,

inbrmcje o stuk|u,ć polre§b[)ćhkosżów

Koszńw

INTORMACJEo STRI]KTURZE

KoSZIYREALiZACJI DZALAlNoŚcI sTATUTowEI NIEoDPłAINEI PoŻYTKU Pl]BI]c^lEc,o

|856252,37

Z
12259]4 Z

śWIADCn\,IAPm{Ęż}.IE1225934
F(NDUSZ ST\?ENDIALNY

śWIADCa\IANEB,IĘż.łE630318,31 ZREAIżoWANE PROJEKTY

0,00

Z,

KoSzTY REALIZACJI DZAł-ĄINoŚCI STA],L"I0WEI ODPłATNEI PoŻyTKU PUBUCZ,,iEC]o
śwIADcm,IIA Pls,IĘ^E

0,oo

śWIADC ]IANlpENĘ^E

29185I,03

ZŁ
29l8s1,03 z],

oDPI-Ą,INADZAł-ĄLNOść STATUTOWA 29l851,03

Z,

PoZosTAł,E KosZtY REALIZACJI ZADAŃ STATUToWYCH 1u591,84 7L
śWIADCZNIA PIslĘ^E

o,00

Z,

śWLĄDCm,uANEB{Ę,NE 0,oo ZŁ
KosZTY ADMINISTRACYJNE 476l89,1l Z, w TYM:
-

zużYCE MATRIAłóW I ENERGiI

- t]śŁl IGI oBcE 78574.60

l 13694,80

Z

Z,

oPłAry 1624,00

Z

-

PODATKI

-

WY{AoRoDaNIA oRA7 tJBE?ItcZNlA sPoŁErZ\E l

_

PoZoSTAa KosZIY

I

6959.28

Z

tl,{NE

Ś\tADcD{A

229@4,49

a,

ZŁ

ZŁ

KosZN

AMoRTYZACJAPoZoSTAł€

-

4624I.94

Zl,w TyM:

WARTOŚC NEnO SPRZDANYCH ŚRODKÓW TRWAŁYC}i ŚRODKÓW
NIEMAIERIAL},IYCH I PRAVNYCH 0,00 Z-

TRWAŁYCH W BUDOME OR-ĄZ WARTOŚCI

WART0ŚĆ NEfio Z l"u(WIDAcI śRODKóW TRWAŁYCE WARTośq NE\4ATERIAINYCH l PRAWNYCH
DARZŃ MIF§ZCąCYCH sĘ w GRANICACH oÓLNEco R\ZY<A c,osPoDARcZGo 0,00 Z,
iNNE

0,00

w W1,i,IIKU

Z,

KosZIY FINANSoWE

7Łw TyM|

1t ,15

WARToŚc E]l^,Dn{cYJNA SPRZEDANYCH IJDZAńW
AKTYWA FINANSOWE

oD§EIKI oD

0,00

KRmYńW

I

Z,

PożcaK oPRÓcz

REALiZACJI INwEsTYcJI 0,00 ZŁ

I

AKCJI, sTANoWIĄcYcH DŁUc,o

I

KRÓTKoTERMINOWE

oDSFITK oD KRED1TÓW IN1łESTYCYJNYCH w oKRESIE

oPŁAcoNE PROWZIE oD ZACĄGNĘIYCH KREDYńW, oPRÓcZ PRowź[ oD KREDYńW INWESTYCYJNYCH

0,00

Z-

zAPtAcoNE oDsEIKl ZA NIEIIRM]NoWĄ RECL]LACĘ ZOBOWĄZAŃ

]

l.i5 Z-

oDsEIKl I DoDA,IKowE oPł_ĄTY oD ŚRoDKÓw TRWAŁYCHPMEIĘIYCH W LEASING FINANSoWY
INNE KosZTY FINANSOWE 0,00

6.

dais

o

żódhch

fudl§Zr statdołe8o

FlJNDUsz sTATt]TowY W ROKU oBRoToWYVl WYNlÓsL 4]487

l

ó,02

Z-

I I,,I-EGŁ

zuNDUsZ STATUToWY BpZIE WYKoRZISTANY NA BlEŻącĄ DZAł-ĄINOŚĆ
7.
i

Z,

a,

i sposobb w}kor4Ątania

^ł,bk§renia

0,00

^VĘ(SZENru,
RoKU,

W 2019

jeżIijedms&a posbda $an§ or8aniźcji połlku pńlbzEgo, alntsEa w infirrmcji dodat}o\łEj darE rB t€IrBt rz)ćkaĄ€h pr4€}Ddów
z ryifu 1% podaiku doćhodo§ęgo od osob ąrcżTrch omz Ęosobu ł}dałkołaniaśrodków pochcąc}th z l %

poni§bn}ch kosż5w

podatku

docMoł€go

od osób

ą€żł€h

PRZYCHODY Z TYTIJŁU l %301 316,43

KosZTY XAMPANII INToRMACYJNEI ZWąZANEI
WIDATKI
A)

ŚWmcA

B) PUNKT

q

_

Z PoZYSKIWANIEM

1%

PoDATKU

mCHomWEco

8 039,28

źl,

NIEoDPI_{INA DZAIALNoŚĆ STATUrowA
l45 858,71Z-

PRZED§Z(oLNY

85 519,83

Z-

FLr},ID]SZ STYPENDIALNy 69 879,19

Z,

iilE infonracie nż \i]łbfr)rE povłżj, jeżgli rmgbóy w btohy sposób wpbfĘc rla oceĘ §}tt,acji rnjąd(owej i iiElśowej omz w}T,i(
fnai§ołyj€drn§tki,
w §łn doda&ow€ inbnrncje objaśnbiit §!fiienbrE w aĘcaeu nr l §ta§y z dnia 29 tfćśnia1994 r, o
'
lacl ,lo\ł§ści,o ie w}§tępują wjedmstc€
8,

Data sporządzenia: 20 19-03-29

Daia alwi:rdaDia: 201906

l6

II{AIGOiZA.1ACIrMIE \i/SKĄ WOJCIECH
S1!.{A,JKIBW1CZ TAI{AMKWAIćŃSM- SMAJKIEMeą

ltłARcIN 1VANIIJR§KI
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I
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'Ńy.nł!iói.ld

Fnfu,dłłd.

MAclBrMYZAcHER
rn*

ńŃó!(ł-s

!.dbłbn,

§t

si

hl;ledea6rdlj.dąqąr}.ctJ.ó.diriła.,i.rddo.ń*Y,rią.*}ś
ri.dó,Ęo.ad-a!odn*$a
2l@ryordld.ci@
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Dol\łY WsPÓLNoTY

27-530JANKoWcE

cHLEB żYclA

Rachunek zysków i strat

Rachunek żysków i s{lat na podstawi€

38

żalącżnll3nr 6 Ustawy o

raóunkowości

0ooo132424

za okres od 2018-01_01 do 20l8-{2-31

stan na koniec
Pozycia

Wysżczególnioni6

roku
poprzedniego

2

3

loku
bieżącego

Prźychody z dzlałalnośclstatutow€j

3 556 730,57

6 o27 044,7Ą

Pźychody ż nieodpłatnej działalnościpoą^ku publicznego

3 324 954,94

5 813 24,1,o2

231775,63

213 803,72

00c

0,00

ll,

Plzychody z odpłatn€j działalnościpoży.lku publicznggo

lll

Plzychody z pozostałej dzialalności sla|ulowej

B.

Ko.zty działalnościśtatutowei
działalnościpożytku pUbliczn€go

Koszty ni€odpłaingj

2 490 075,51

2 621292,51

2 096 503,29

2 332 Ą41.48

393 572,22

291 851,03

0,00

0,00

1 066 655,06

3 402752,23

ll

Koszv odpłalngj działalnośclpożytku publicznego

lll

Ko§zty pozostałej dżiałalnościstatutowei

c,

zysk (strata) z dzlałalnoścl3tatutowej (A-B)

D.

Prlychody z działalnośclgo3podarczej

0,00

0,00

E.

Ko6zty działalnościgospodarczej

0,00

0,00

F,

zysk (strata) z działalnoścIgoBpodarcz€j

0,00

0,00

G.

Kosżty ogólnego zażądu

0,00

0,00

H.

zy3k (strata) z działalnoścloperacyjnej (c+F.G)

1 066 655,06

3 402 752,23

l-

Pozostałe pJzychody operacyjng

266,1€8,34

2a6773,72

J.

Pożost łe kosżty operacyjng

l7ś129,86

164 597,84

K,

Pr2ychody flnaruow€

13 085,03

37 929,22

81,88

11,75

l70 696,69

3 562 845,58

(D-E)

L.

zysk (straia) brutto (H+|.JłK-L)

1

l€,00

N.

Podatek dochodowy

o.

zy§k (8trata) n8tto (M-N)

54]t,00

1 170 580,69

3 562 301,58

Data §polz ądzonia: 201$03_29

oala żalwierdzgnla|

201

9-06-16

|VAŁGoRżATA cHl\,,llELEWsKA, WoJclEcH

MARClN WANlURsKl

lmi.
Eo]iu

n5

isko ioodp

nkNFh - n.

9

sMAJKlEWcz, TAIłAM KWARclŃsKA
SMAJKlEWcz, MAclEJ RAYZAcHER

kśąo
nkówóśc

o.oby. klóEj powióEon. p6wad.€n.

pod ciawr; 5ń, 5Ż

u

3l, 2

u

9lawy o ńch

u

_

lmię n6e sko i pód p], ki.rdn ik. ].d noslłi a j.ż.Lll6dno5eq
wi.l@rcbowy, w!żyslk ch eto nkóv i.g o ó4. n u

kieruj..€'i

DOlVY WSPÓLNOTY

27,530

JANKoWCE

CHLEB ŻYClA

38
0000132424

zgodni€

BlLANs

z załącznikiem ńr 6 do uslawy o raóunkoMŚc]

spolządzony na alżleń: 20l8-ł231
stan na
2o1a-12-31

2018_01_01

Al(tywE lrware
Wadości fliemateialn€

i

825 517,05

3 910 250,07

o,00

0,00

prawne

aktywa tMale

825 517,05

9l0 250,07

ll

Rz€czowo

lll

NależnościdłUgoterminowe

0,00

0,00

lV,

lnwestycje długot6rminowe

0,00

0,00

DłLrgolerminowe rozliczenia m]ędzyokl€sowe

0,00

0,00

3 685 795,73

4 746 273,1a

113 566,9s

143 359,37

B.

3

l,

zapasy

ll

Należnościklótkoterminowe

44 177,a9

45 793,18

lll,

lnwestycje klótkoteminowe

3 528 050,85

4 557 12a,61

0,00

000

0,00

0,00

4 5113.12,?8

8 656 523,23

Krótkoteminow€

lozliczenia międzyokrcsowe

Nalgżns wpłał na fundBż d.lutowy

AKTYWA raż§m

4

ua

716,02

7

91l 0l7,60

3 178 035,33

4 348 716,02

0,00

0,00

0,00

0,00

680,69

3 562 301,58

162 596,78

745 505,63

RózeMy na żobowiązani8

0,00

0,00

ll,

zobowiążania dłUgoterminowe

0,00

0,00

lll.

zobowlązania klófi olerminowe

57 615,37

648 936,14

lV.

RozlEzen a międzyokrcsowe

104 981,39

96 569,49

Ą 511 312,7a

8 666 523,23

I

ll

lll

Zysk (ślrata) z lat ubiegłych

zysk (§tr6la) netto
B,

1 170

zobowlązenle l rożoMy na zobowiązanla

Dala spoźądżenia:2019_03-29
Data żalwiedżenia: 2019{6ł 6

MARclN

WANlURsKl

|VAŁGoRZATA CHM|ELEWSKA, WoJclEcH

s|VAJKlEWcZ. TAI!łARA KWARClŃsKA
MAClEJ RAYŻACHER

lmę,na&skoipodpiśólóby,klÓBjpdioPonoplNadz.n€k!ąg
ńćhuńkoqcn

-

ia pod3bw

€

.ń,

52 u3l, 2 usiawy o

lachunkowolc]

-

slVAJK|EWcz,

lmię nałisko i pon pi§ ki.l*ń k. ]gd n6lki a]€Żelii.dno9lkąkóruj.óaan
wi. oośobowy, wśzydk]ch członków Ę. oĘanu

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
l) mz,^ą sid2jba i adres omz nrrEr we §Łścirym rejestu sądow}malbo €wilencji

DoM/ WSńLNoTY CHLEB
2) ca§ lnMDir

objęry

0]-01_20] 8

oŻĄŃW JANKOWCE ŚWĘIoKRżYSK_E

d"irełnicijedmsltd, jelśfijest ogranbary

CZAS ]RWANIA

3) okr€s

łcIA ]8 27_530

DZAłALNoŚcl NIE

JFST

oGANIczoNY.

Ęnwo2dani!:mfiH§ow}m

lr)

3]_]2_20l8

ko$/!lD\ła!ja drjahhości prżezjedmslkę w dając€j sĘ prswidżć
prz}sóści ońz czy nir btnjeją okolizDści tłskaąjące m zagrcżEnie koItrti.ó!ł?nia puz nĘ dżbhbDści
4) czy

Ęńłodanb frEr§o,|ł€

żostab

Ęor4darE

prży abżEniu

RocZ{E sPMwo.zDń}IIE sPoRąDZoNo PRZY ZAł-oh\,IU KoNTYNUACn DZAł-ĄlNoŚcI PRZZ oRcANżAcĘ
co NAJMNIEI 12 MIFSĘCY I Du]hI.
NIE IS]NIEIĄ

5)

oKoUc^,IoŚcI wsKAZJĄcENA PowAŻ\EZARoh\,IADlA KoNTrNUoWANlA DZAł3LNoŚCL

onDwbń praję§th usad (poĄ,to r.cblDkołości,w

frlat§owego ordz sposobu ĘorądanjA

MET0DY WYCENYAKTYwÓw

I

ajmĄacj

§an nEiod Ę§eny akq^ńw i pary!ów (tjkb
w akr€sb, wjŃim r§taĘa po@stawia jedrDsic€

spaw§dań frEJ§ołęsp

PAs\,]ł,Ów Z ZAł-ofu\,lEN,rKoNTYNUACJI DZAł-ĄLNoŚCI:

t. WARToŚq MEMA'ITRIAINE I PMWNE WYCENIA sĘ WBDŁUG cEN NABYCIA ulB
PoMNIEISZONYCH o oDPlsY AMoM\zAc\,]l.{E
2,

śRoDKI TRwAłl wYcB{lA

A) CEN NABYCIA
B)

t§tabiia vĄłiku

pńło vrybolu

Koszńw

WYfWoRżEN,]A

sĘ WEDŁUG:

(zAKUPu,

KoSZńw WYTWoRZNĄ

POMNIEISnNYCH O ODPISY AMORTYZACYJNE LUB LMORZENIOWE ORAZ

O

E§ENTUALNE ODPISY

Z

TYT(ŁU

TRWAŁEJ UTRATY WARTOŚCI

śRoDKt TRWAłI AMoRTrżowANE sĄ wlDŁUc METODY LINIowEl,
3,

NALE^oŚcl wYcENlA sĘ w KWOTACH W}a4AGANE ZAPł,ATY,

4.

śRoD(lPEuĘż{E WYKAZUJE sĘ W WARTOśCINoMnlAlNEI

STOSUIE sIE w JmNoSrcE RoZlczENlA MĘDZYoKRESoWE KosZńW CZ\ł,INE - w wYsoKoŚcl
PONIESIONYCH WYDAT KÓW PRZYPADAJĄCYCH NA NASTBNE OKRESY OBRACHUNKOWE
5.

KAPn AŁY 0 UNDUSE) Wł,ASNE UJMUJE sĘ W KSIĘGACH MCHUNKOWYCH W WĄRToŚCl NoMINAINEJ
WErnt]G lcH RoDZAjÓW l zAsAD oKRńt-oNYcH PMEPISAM PMWA l sT ATUTU,
ó,

sĘ NA DZEI( BIIANSOWY w WIARYGoDNIE osZAcowANE] II7ASADNIONEI WARToŚcl,

7,

REZERWY WYCENIA

8-

ZoBoWąZANIA wYcENlA sĘw KWoTACH W}MAoANEI ZAPł,Ary.

KosZńW BIERNE W W\§oKoŚcI
sTosUJE SĘ W JEDNosTcE ROZ,ICZNIA
^,@ZYoKREsowE
ZoBoWIĄzAŃ PRZ/PADAJĄCYCH ZA BIF,ąCY oKREs
PRAWDoPońBNYCH (JDoKUMENTOWANYC}D
sPRAWoDAWCZl,
9-

RoZjCnNlA I\@zYoKREsowE PRZYCHOńW DoKoNYWANE ZZACHoWANIEM
oBEIMUJĄ w szcZGoLNoscI|
l0,

ZĄSADY oSTRo^oŚcI,

RóWNoWARTośc OTM!MĄ],]YCH LIJB NAIEb]YCH oD KoNIRAHENńW śRoDKów PBlĘżhrycHzTYTtrłt]
śwIADcał,KńRYCH W\KoNANENASTĄPI wNAsTBNYcH oKREsAcH oBMcHtJNKowYcĘ

A)

B) ŚRoDKI PIhTZ{E oTRZ\MA].IE NA
lJMoWAlt4T),

REALźACĘZADAŃ W PRżYSZYCH oKREsAcH (ZGoDNIE ZZAWARTYMI

O śRoDzu PB]ĘZ\T oTRZiMANENA sFINANsowANIENABYCIA B,ĄDź WYrwoRn\,lAłE wł-ĄsNlł\4ZAKRESIE
śRoDKóW TRWALYCĘ śRoDKóW TRWAŁYCH W BUDoWĘ PMc RozwoJoWYcH, JEżEI sTosowNE m
INNYCH PRzEP§Ów NIE ZWĘ§ZAJĄ oN,E KAPnAł-oW (FLl,,IDUszY) wlAsNYctI

RoZjCat N.@ZYoKREsowYcH PRzYcHoDÓw Kwofi ZWĘGZAJĄ sloPMowo PozosTAŁE
PRZYCHODYOPERACVNĘ ROWNOLECaE DO ODPISOW AMORT1|ZACYJNYCH LIJB UMORŻEMOWYCH
zALIcZANEm

SFINANSOWANYCH Z TYCH.aÓDEL

ZASADY USTAI_ĄNIAWY{IKU FINANSOWTGO FUNDACI|
1,

A)

NAWV\łtr( FINA}lsoWY NETTo SKł_ĄDAJĄ

sĘ

wlNIK NA DZAłALNOŚCI OPmACYJNEI (NDoDPł{INEI I oDPł-ĄTNEI STAruTOWEI

B) W1NIK

),

PoZosTAŁFJ DZtAł-ĄLNoŚcI oPRACYJNEI,

c) WY,IIK oPERACJI FINA},lsoWYcH

Data

Ęor4d.Eń: 2019-03-29

Data zatwi.,idźrtia: 2019_0&

l6
MAłnoRzATA CHMIELE\ł§KĄ woJcIEcH
SN4AIKIE]WICZ TAi{ARA KWARCŃSKA - sMAJKIE!,vlcz

I4ARCIN WANIURSKI

MACIEI
hęi @idoś!łr.klócj piffipFłrei.

ki€

rjduiło$rJl-Miodśsied52 d

M\jzAcHER

milko]d.Ńjr! jŃ§nld,, jdjne6ĄLińj!cpnńd6obow.
dÓló*l.!.ft3,)!.Mpodsfui.d'J,Ń2§h'ondu*Mi.i
Liięi

BłYlddl

