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Data zamieszczenia sprawozdania 2022-10-13

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAŁOPOLSKIE

Gmina NIEPOŁOMICE

Powiat WIELICKI

Ulica UL. BOCHEŃSKA Nr domu 26 Nr lokalu 

Miejscowość NIEPOŁOMICE Kod pocztowy 32-005 Poczta NIEPOŁOMICE Nr telefonu 694-250-566

Nr faksu E-mail 
stowarzyszenie@pomocblizniemu.org

Strona www www.pomocblizniemu.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2004-01-01

2017-11-08

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 35679225800000 6. Numer KRS 0000188739

7. Skład organu zarządzającego organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Piotr Nowak Prezes Zarządu TAK

Piotr Szewczyk v-ce Prezes Zarządu TAK

Łukasz Szewczyk Skarbnik TAK

Monika Szeląg Członek Zarządu TAK

Agata Paluchowska-Klima Członek Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Małgorzata Galas Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Dorota Płuchowska Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Renata Nowakowska Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

POMOC BLIŹNIEMU
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celami Stowarzyszenia są:
1) Pomoc rzeczowa i finansowa dla osób i rodzin, które znalazły się w 
trudnej sytuacji życiowej;
2) Zapobieganie zjawisku niedożywienia dzieci i osób dorosłych, które nie 
są w stanie samodzielnie zapewnić sobie wystarczającej ilości żywności;
3) Pomoc osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacji kryzysowej;
4) Pomoc osobom starszym, chorym, cierpiącym i niepełnosprawnym, jak 
również pomoc ich rodzinom;
5) Pomoc osobom / rodzinom doświadczającym przemocy w rodzinie;
6) Promowanie i inicjowanie działań o charakterze wolontaryjnym, 
charytatywnym oraz pomocowym;
7) Wyrównywanie szans osób i rodzin żyjących w biedzie, o niskim statusie 
społecznym i materialnym;
8) Edukacja i podnoszenie świadomości społecznej osób i rodzin o niskim 
statusie społecznym i materialnym;
9) Działalność charytatywna;
10) Promocja zatrudnienia i aktywizacja osób pozostających bez pracy;
11) Wspomaganie i promocja wspólnot i społeczności lokalnych, w tym 
koordynowanie ich działań;
12) Inicjowanie społeczności lokalnej do działalności charytatywnej oraz 
wolontariatu;
13) Upowszechnianie i promocja równouprawnienia oraz zakazu 
dyskryminacji;
14) Działania na rzecz rodziny, ochrony macierzyństwa oraz rodzicielstwa;
15) Działalność na rzecz rozwoju świadomości społecznej, zapobiegania 
patologiom społecznym i uzależnieniom.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

W 2021 roku Stowarzyszenie realizowało 5 zadań publicznych w zakresie 
pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom będącym w trudnej 
sytuacji życiowej oraz  z zakresu wyrównywania szans tych osób i rodzin:

I Organizacja dostaw żywności dla najuboższych osób i rodzin
II Prowadzenie gminnego dziennego domu pobytu
III Prowadzenie gminnego domu pomocy społecznej dla osób przewlekle 
somatycznie chorych
IV Prowadzenie Centrum Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób 
Niesamodzielnych
V Prowadzenie Domu Kultury w Staniątkach

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Stowarzyszenie realizowało w 2021 roku swoje cele statutowe poprzez prowadzenie działalności pożytku publicznego, w 
szczególności:
1. Prowadzenie na zlecenie gminy Niepołomice Domu Pomocy Społecznej w Staniątkach dla osób przewlekle somatycznie 
chorych, przeznaczonego dla 24 pensjonariuszy. Dom działa zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz rozporządzeniem w 
sprawie domów pomocy społecznej. Dom Pomocy Społecznej przez większość roku 2021 funkcjonował w specjalnych 
warunkach. W dalszym ciągu obowiązywały nowe zasady działania Domu Pomocy Społecznej w związku 
z wprowadzonym stanem epidemii. Zgodnie z wytycznymi wojewody w Domu Pomocy Społecznej wprowadzono nowe zasady 
organizacji odwiedzin mieszkańców zgodnie, z którymi bliscy nie mogli odwiedzać mieszkańców w pokojach. 
W marcu Dom przystąpił do konkursu grantowego organizowanego przez ROPS (Bezpieczny Dom III), dzięki czemu przyznane 
zostały dodatki dla pracowników bezpośrednio pracujących 
z mieszkańcami, placówka została zaopatrzona w środki ochrony i sprzęt dezynfekcyjny w celu przygotowania się do walki z 
koronawirusem.
Dom wspierany był przez Wojewodę Małopolskiego środkami finansowymi, które kierowane były na działania zapobiegające 
rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Dzięki nim możliwe było wypłacenie pracownikom dodatków do wynagrodzenia w 
kwietniu, lipcu i grudniu oraz zakup środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji.
W czerwcu wszyscy pracownicy DPS zostali przeszkoleni w zakresie „Kierunków prowadzonej terapii i metod pracy z 
mieszkańcami DPS” dzięki skorzystaniu z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, który pokrył 80 % kosztów szkolenia.
Dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Staniątkach zorganizowana została po przerwie superwizja, dzięki której mają oni 
możliwość samodoskonalenia oraz wspólnego tworzenia zasad pracy placówki i budowania silnego zespołu.
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Dzięki nabyciu naturalnej odporności oraz szczepieniom organizowanym przez mobilne zespoły medyczne mieszkańcy mogli 
korzystać z zajęć grupowych, terapii zajęciowej, wycieczek. 
Ważnym wydarzeniem w życiu DPS było zorganizowanie i przygotowanie przedstawienia muzycznego w wykonaniu 
mieszkańców i pracowników. Zajęcia z jakich na co dzień mogli korzystać mieszkańcy to, m.in.: rękodzieło i arterapia,, 
filmoterapia, zajęcia poznawcze, zajęcia sensoryczne, przeglądy prasy, zajęcia kulinarne, gry i zabawy, dogoterapia, relaksacja i 
aromaterapia, ceramika,  zajęcia grupowe i indywidualne z psychologiem, zajęcia usprawniające i rehabilitacyjne, zajęcia 
muzyczne, zajęcia indywidualne, przyłóżkowe, terapia ręki.
W ciągu całego roku 2021 Dom opuściło 8 Mieszkańców, a 7 zostało przyjętych.
2. Prowadzenie na zlecenie gminy Niepołomice Domu Dziennego Pobytu w Staniątkach dla 30. aktywnych seniorów z terenu 
gminy Niepołomice. 
Dzienny Dom Pobytu w Staniątkach  został stworzony w ramach działalności Stowarzyszenia "Pomoc Bliźniemu". Funkcjonuje w 
ramach Centrum Rozwoju Seniorów w Staniątkach. Od roku 2016 jest miejscem, w którym organizowany jest dzienny pobyt dla 
osób starszych, w podeszłym wieku, w celu umożliwienia im w dalszym ciągu czerpania radości z życia codziennego. Dom 
Dziennego Pobytu dla seniorów w Staniątkach z uwagi na trwające zagrożenie związane z pandemią Covid-19 i wcześniejszy 
lockdown, podczas którego zajęcia odbywały się w formie zdalnej, powrócił do działalności stacjonarnej 9 stycznia 2021 r. 
Jednak powrót do budynku DPS-u w Staniątkach ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców i uczestników był niemożliwy.
Uczestnicy DDP rozpoczęli swoje stacjonarne zajęcia w Domu Pełnym Kultury w Staniątkach z zachowaniem reżimu sanitarnego i 
podziałem na dwie grupy, tak aby Dom Dziennego Pobytu wypełniał swoje zadanie nie stwarzając zagrożenia dla uczestników. 
Zajęcia odbywały się według tygodniowego harmonogramu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, aż do 
maja 2021 r. W czerwcu, gdy obostrzenia zostały zniesione, możliwy był powrót uczestników DDP do budynku DPS-u. Sytuacja 
uległa ponownie zmianie w listopadzie 2021 r. Dzienny Dom Pobytu po raz kolejny zmuszony był przenieść swoją działalność do 
budynku DPK. Podczas trudnego dla wszystkich okresu związanego z pandemią, łączna liczba uczestników DDP w roku 2021 
wynosiła 32 osoby. Dom zapewniał uczestnikom transport, dostęp do posiłku (obiad) i uczestnictwo w stałych zajęciach 
stacjonarnych  w ramach których odbywały się m.in.: arteterapia, filmoterapia, biblioterapia, zajęcia kulinarne, zajęcia z 
psychologiem, fizjoterapia, zajęcia komputerowe z młodzieżą w ramach projektu „Akademia Seniora”,  gry i zabawy, spacery.
3. Realizacja na zlecenie gminy Niepołomice Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020, z którego korzysta ok. 
400 mieszkańców gminy Niepołomice. Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą 
żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Zadanie powyższe realizowane było w oparciu o umowę 
zawartą pomiędzy Stowarzyszeniem a Gminą Niepołomice o powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie 
przedmiotowym: pomoc rodzinom i osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej, w tym poprzez wyrównywanie szans tych 
osób i rodzin. W ramach w/w zadania, Stowarzyszenie zobowiązane zostało do organizacji dostaw żywności dla najuboższych 
mieszkańców Gminy Niepołomice. W ramach realizacji przedmiotu umowy, wsparciem objęto grupę 414 osób, tj. 184 rodziny 
przekazując im ponad 30 ton żywności (tj. łącznie 2909 paczek). Realizacja niniejszej umowy wpłynęła korzystnie na sytuację 
materialną osób korzystających z pomocy, w konsekwencji poprawiła sytuację materialną mieszkańców Gminy Niepołomice. Co 
więcej, zadanie to przyczyniło się do zmniejszenia zjawiska niedożywienia wśród najuboższych mieszkańców Gminy 
Niepołomice. Wydawanie żywności mieszkańcom Gminy Niepołomice było możliwe także dzięki porozumieniu zawartym 
pomiędzy Stowarzyszeniem Pomoc Bliźniemu a Bankiem Żywności w Krakowie ( Nr 25/POPŻ/2020 z dnia 15 stycznia 2021 r.), a 
to w zakresie dystrybucji artykułów spożywczych do osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa 2014 – 2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2020. 
Realizacja Podprogramu 2021 trwała do września 2021 r. Stowarzyszenie prowadziło również działania towarzyszące, które 
polegały na aktywizowaniu osób do udziału w warsztatach organizowanych przy współpracy z Bankiem Żywności (ekonomiczne, 
żywieniowe, kulinarne, ekologiczne). Łącznie przeszkolono 130 osób na warsztatach, które zorganizowano w trzech formach: 
zdalnej (2 warsztaty), stacjonarnej (2 warsztaty) oraz w formie wydawniczej (przez 4 dni zaopatrywano beneficjentów w 
książeczki edukacyjne przekazane od Banku Żywności w Krakowie). 
4. Prowadzenie Centrum Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób Niesamodzielnych. W roku 2021, zadanie to było 
finansowane ze środków Gminy Niepołomice. Do lutego 2021 r., Centrum funkcjonowało w ramach projektu pn. „Program 
wparcia osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych” realizowanego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. Od marca Centrum działa 
tylko na terenie Miasta i Gminy Niepołomice i udziela wsparcia jego potrzebującym mieszkańcom. Zakresem swojego działania 
Centrum obejmowało m.in. wsparcie edukacyjno-doradcze (3 wizyty specjalistów – pracownika socjalnego, pielęgniarki i 
fizjoterapeuty), usługi opieki długoterminowej do 14 dni świadczonej w miejscu zamieszkania, a także możliwość bezpłatnego 
wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego. W roku 2021 ze wsparcia takiego skorzystało łącznie 18 opiekunów i ich podopieczni. Z 
wypożyczali sprzętu skorzystało łącznie 31 osób.
5. W roku 2021 Stowarzyszenie „Pomoc Bliźniemu” kontynuowało prowadzenie Domu Pełnego Kultury w Staniątkach. W/w 
zadanie polegało m.in. na zarządzaniu Domem Kultury, organizowaniu
i przeprowadzaniu warsztatów (artystycznych, muzycznych, kulinarnych, taneczne, itd.), wydarzeń kulturalnych dla społeczności 
lokalnej, wydarzeń otwartych, koncertów, występów teatralnych. W 2021 roku zrealizowano ponad 51 rodzajów zadań z zakresu 
upowszechniania kultury i edukacji kulturalnej (tj. otwarte warsztaty malarstwa, survivalu, lekcje matematyki, chemii, biologii, 
Cheerleaderki, warsztaty położnicze, Strefa zdrowia z Anastazją, warsztaty rękodzieła, warsztaty z zakresu biblioterapii, tańca i 
zabawy, muzyczne podwórko, psowaty szkoła, gimnastyka artystyczna, warsztaty dla rodziców Mama, kawa i zabawa, warsztaty 
taneczne, warsztaty psychologiczne dla rodziców, warsztaty malarstwa i rysunku na sztalugach, warsztaty kulinarne dla 
seniorów, strefa gier dla dzieci, warsztaty przyrodnicze-hodowla motyli, warsztaty „Zadbana Mama”, warsztaty ruchu dla 
Seniorów, warsztaty programowania, warsztaty: Piękna i zdrowa na co dzień” z Martą Kotarą, warsztaty sztalugowe dla 
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

Stowarzyszenie nie prowadziło działalności na rzecz innych odbiorców.

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

670

7

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

dorosłych). W warsztatach prowadzonych w placówce brało udział ok. 120 osób miesięcznie. Rocznie współpracowało z nami 57
 specjalistów z różnych dziedzin, w tym około 10 wolontariuszy. Naszą stronę odwiedziło w ciągu roku ok. 129706 tys. osób, a 
nasz fanpage społecznościowy w 2021 r., aktywnie obserwowało 3420 osoby.
Sytuacja związana z wybuchem pandemii COVID-19, zmobilizowała załogę Domu Pełnego Kultury do wprowadzenia zmian w 
programie funkcjonowania instytucji. Do końca marca 2021 r., placówki kultury zawiesiły swoją działalność, natomiast Dom 
Kultury w Staniątkach funkcjonował w systemie online. Za pomocą mediów społecznościowych zapraszaliśmy do zabawy ludzi z 
całej Polski. Odbyły się również liczne konkursy z nagrodami. Ambicją Domu Kultury było zaangażowanie w zabawę wszystkich 
domowników. Odbyły się zajęcia online dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Ponadto w roku 2021 Stowarzyszenie „Pomoc Bliźniemu” w znaczny sposób zintensyfikowało swoje działania promujące, 
mające na celu zapoznania lokalnej społeczności z naszą misją. 
Prowadziliśmy kampanie medialne przy zastosowaniu różnych środków przekazu. Organizowaliśmy również eventy, podczas 
których lokalna społeczność, mogła w bezpośredni sposób, usłyszeć 
o naszych działaniach i odebrać materiały informacyjne jak i upominki. Były to m.in. kampania „Poniosę dobro dalej”, 
„Międzynarodowy Dzień wyznawania miłości i dobra”, „Dzień dobrych wiadomości” czy „Moc Pierników”. Przy wsparciu Piotra 
Plichty - pomysłodawcy projektu „Jedno życie” prowadziliśmy wykłady profilaktyki uzależnień, dedykowane dzieciom ze Szkoły 
Podstawowej w Staniątkach. Wraz z Grzegorzem Czerwickim - autorem książki „Nie jesteś skazany” odwiedziliśmy osadzonych w 
Areszcie Śledczym w Krakowie z oddziałem zewnętrznym w Nowej Hucie, gdzie autor, podzielił się z osadzonymi świadectwem 
swojego życia w ramach programu „Skazany na wolność”.
W roku 2021 rozpoczął się również projekt „Carpe Diem” kierowany do seniorów, który miał za zadanie wyposażyć osoby starsze 
w umiejętności i kompetencje do pokonywania lęków związanych z realizacją marzeń a także przełamywanie indywidualnych 
barier. 
Zorganizowaliśmy konferencję pod hasłem „Pozytywna dyscyplina” która poprowadzona była przez trzy trenerki, znanego na 
całym świecie programu pozytywnej dyscypliny. Spotkanie miało na celu reintegrację społeczną polegającą na budowaniu 
poczucia własnej wartości i motywacji do zmian a także możliwości pozyskania wiedzy w dziedzinie mądrej sprawczości 
rodzicielskiej.

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność na rzecz osób w wieku 
emerytalnym

Prowadzenie na zlecenie gminy Niepołomice 
Domu Dziennego Pobytu w Staniątkach dla 30. 
aktywnych seniorów z terenu gminy 
Niepołomice. Dzienny Dom Pobytu w 
Staniątkach został stworzony w ramach 
działalności Stowarzyszenia "Pomoc Bliźniemu". 
Funkcjonuje tuż obok Domu Pomocy Społecznej 
w Staniątkach, w ramach Centrum Rozwoju 
Seniorów w Staniątkach. Od roku 2016 jest 
miejscem w którym organizowany jest dzienny 
pobyt dla osób starszych, w podeszłym wieku, w 
celu umożliwienia im w dalszym ciągu czerpania 
radości z życia codziennego. W określonych 
godzinach, wskazanych w harmonogramie pracy 
domu, odbywają się rozmaite formy zajęć, 
począwszy na tych, które mają zapewnić 
uczęszczającym tu osobom rozrywkę i dobrą 
zabawę, a skończywszy na ćwiczeniach 
poprawiających funkcjonowanie w dzisiejszym, 
zabieganym świecie.

88.10.Z 0,00 zł

2

pomoc społeczna, w tym pomoc 
rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i 
osób

Realizacja na zlecenie gminy Niepołomice 
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 
2014 - 2020, z którego korzysta ok. 400 
mieszkańców gminy Niepołomice. Celem 
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 
2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą 
żywnościową do grup osób najbardziej 
potrzebujących w całej Polsce. W ramach 
programu osoby najbardziej potrzebujące mogą 
skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak 
również możliwości uczestniczenia w różnych 
działaniach wspierających, edukacyjnych i 
włączających. Program Operacyjny Pomoc 
Żywnościowa 2014 – 2020 jest wspófinansowany 
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 
Potrzebującym. Osoby korzystające ze wsparcia 
Programu mogły również wziąć udział w 
ciekawych warsztatach edukacyjnych 
dotyczących wzmacniania samodzielności i 
kompetencji w zakresie prowadzenia 
gospodarstwa domowego.

88.99.Z 0,00 zł

3

pomoc społeczna, w tym pomoc 
rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i 
osób

Prowadzenie Centrum Wsparcia Opiekunów 
Nieformalnych Osób Niesamodzielnych. W roku 
2021, zadanie to było finansowane ze środków 
Gminy Niepołomice. Do lutego 2021 r., Centrum 
funkcjonowało w ramach projektu pn. „Program 
wparcia osób niepełnosprawnych i 
niesamodzielnych” realizowanego w okresie od 
1 sierpnia 2018 r. Od marca 2021 Centrum działa 
tylko na terenie Miasta i Gminy Niepołomice i 
udziela wsparcia jego potrzebującym 
mieszkańcom. Zakresem swojego działania 
Centrum obejmowało m.in. wsparcie 
edukacyjno-doradcze (3 wizyty specjalistów – 
pracownika socjalnego, pielęgniarki i 
fizjoterapeuty), usługi opieki długoterminowej 
do 14 dni świadczonej w miejscu zamieszkania, a 
także możliwość bezpłatnego wypożyczenia 
sprzętu rehabilitacyjnego.

88.99.Z 0,00 zł
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
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Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Prowadzenie na zlecenie gminy 
Niepołomice Domu Pomocy Społecznej w 
Staniątkach dla osób przewlekle 
somatycznie chorych, przeznaczonego dla 
24 pensjonariuszy. Dom Pomocy Społecznej 
jest placówką opiekuńczą funkcjonującą w 
ramach Centrum Rozwoju Seniorów w 
Staniątkach, która powstała z inicjatywy 
naszego stowarzyszenia w roku 2016. 
Utworzenie miejsca stałego pobytu dla 
osób starszych, borykających się z 
problemami nie tylko natury zdrowotnej, 
ale i egzystencjonalnej, było jednym z 
najbardziej kluczowych przedsięwzięć. 
Zależało nam na tym, by osobom, które nie 
tylko z powodu wieku, ale przede wszystkim 
z konieczności zapewnienia pomocy w 
codziennym funkcjonowaniu, zapewnić 
stałą, całodobową i profesjonalną opiekę. 
Dom działa zgodnie z ustawą o pomocy 
społecznej oraz rozporządzeniem w sprawie 
domów pomocy społecznej.

87.30.Z 0,00 zł

2
kultura, sztuka, ochrona dóbr 
kultury i dziedzictwa 
narodowego

Prowadzenie na zlecenie gminy 
Niepołomice Domu Kultury w Staniątkach. 
W/w zadanie polegało m.in. na zarządzaniu 
Domem Kultury, organizowaniu i 
przeprowadzaniu warsztatów 
(artystycznych, muzycznych, kulinarnych, 
taneczne, itd.), wydarzeń kulturalnych dla 
społeczności lokalnej, wydarzeń otwartych, 
koncertów, występów teatralnych. Dom 
realizuje zadania z zakresu 
upowszechniania kultury
i edukacji kulturalnej (np. otwarte warsztaty 
malarstwa, survivalu, lekcje matematyki, 
chemii, biologii, Cheerleaderki, warsztaty 
położnicze, Strefa zdrowia z Anastazją, 
warsztaty rękodzieła, warsztaty 
z zakresu biblioterapii, tańca i zabawy, 
muzyczne podwórko, psowaty szkoła, 
gimnastyka artystyczna, warsztaty dla 
rodziców Mama, kawa i zabawa, warsztaty 
taneczne, warsztaty psychologiczne dla 
rodziców, warsztaty malarstwa i rysunku na 
sztalugach, warsztaty kulinarne dla 
seniorów, strefa gier dla dzieci, warsztaty 
przyrodnicze-hodowla motyli, warsztaty 
„Zadbana Mama”, warsztaty ruchu dla 
Seniorów, warsztaty programowania.

90.04.Z 0,00 zł

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą
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6 581,10 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 1 783 517,62 zł

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 2 696 263,58 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 649 216,87 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 961 707,20 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 85 339,51 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 20 427,16 zł

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

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

1 783 517,62 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

560,00 zł

4 200,00 zł

15 667,16 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

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

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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2.4. Z innych źródeł 885 737,70 zł

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -596 763,97 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 559 387,97 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 6 511,90 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 10 177,31 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 2 743 922,20 zł 10 177,31 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów finansowana 

z 1% podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

2 245 980,84 zł 10 177,31 zł

402 319,23 zł 0,00 zł

0,00 zł

7 272,86 zł

0,00 zł

88 349,27 zł 0,00 zł

1 zakup pralki i suszarki do ubrań (DPS) 7 789,82 zł

2 zakup sztalug do domu kultury (warsztaty) 787,51 zł

3 zakup wózków kąpielowych /2 szt./ (na potrzeby DPS) 1 599,98 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 zł
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

25 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

23,17 etatów

38 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

21 osób fizycznych

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego
0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy 
przedstawiciele władz organizacji)

0 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 1 499 790,73 zł

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

1 499 790,73 zł

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

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

0,00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4) 

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

2 747,09 zł

12 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  w 
okresie sprawozdawczym) 

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

0 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0 osób

12 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

1 224 800,36 zł

1 117 118,07 zł

- nagrody

- premie

20 988,62 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 86 693,67 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 274 990,37 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 1 499 790,73 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

8. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

9. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

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

1 Organizacja dostaw żywności 
dla najuboższych osób i 
rodzin

Celem realizacji zadania jest 
zmniejszenie ilości osób 
niedożywionych na terenie 
gminy Niepołomice oraz objęcie 
pomocą ok. 700 mieszkańców 
gminy Niepołomice 
znajdujących się w trudnej 
sytuacji życiowej poprzez 
dystrybuowanie wśród nich 
produktów żywnościowych 
przekazywanych przez Bank 
Żywności w Krakowie oraz inne 
organizacje zajmujące się 
dostarczaniem bezpłatnej 
żywności na rzecz najbardziej 
potrzebujących.

gmina Niepołomice 47 000,00 zł

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

7 627,02 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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2 Prowadzenie gminnego 
dziennego domu pomocy

Celem realizacji zadania jest: 1. 
wsparcie osób starszych i 
niepełnosprawnych w ich 
codziennym życiu w miejscu 
zamieszkania (środowisku 
lokalnym), 2. reintegracja osób 
starszych i niepełnosprawnych 
ze środowiskiem lokalnym, 3. 
przeciwdziałanie izolacji i 
marginalizacji osób starszych i 
niepełnosprawnych, 
zapobieganie wykluczeniu 
społecznemu, 4. aktywizację 
seniorów w sferze fizycznej i 
intelektualnej (poprawa 
kondycji psychofizycznej) oraz 
społecznej, 5. zwiększanie 
poczucia bezpieczeństwa.

gmina Niepołomice 450 000,00 zł

3 Prowadzenie gminnego 
domu pomocy społecznej dla 
osób przewlekle somatycznie 
chorych

Realizacja zadania publicznego 
polega na prowadzeniu Domu 
Pomocy Społecznej, którego 
głównym celem będzie 
zapewnienie usług bytowych, 
opiekuńczych i 
wspomagających, osobom 
wymagającym całodobowej 
opieki z powodu wieku, choroby 
lub niepełnosprawności. 
Placówka działa na zasadach 
zawartych w aktualnym 
Rozporządzeniu Ministra 
Polityki Społecznej w sprawie 
domów pomocy społecznej

gmina Niepołomice 900 000,00 zł

4 Utworzenie i prowadzenie 
centrum wsparcia 
opiekunów 
nieformalnych/faktycznych 
osób niesamodzielnych w 
gminie Niepołomice

Zakładanym celem realizacji 
zadania publicznego jest 
poprawa jakości i efektywności 
opieki nad osobami zależnymi 
poprzez działania wspierające 
opiekunów osób 
niesamodzielnych/ faktycznych 
poprzez doradztwo, szkolenia 
mające na celu doskonalenie 
umiejętności warunkujących 
efektywną opiekę a tym samym 
podnoszącym jakość życia 
opiekunów i podopiecznych.

gmina Niepołomice 25 189,61 zł
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

X. Informacje uzupełniające

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w 
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

5 Aktywizacja społeczna 
uczestników projektu 
realizowanego przez Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Krzeszowicach pod nazwą 
"OdNowa dla Ciebie

Zadanie realizowane będzie dla 
grup mieszanych, łączących 
osoby fizycznie zdrowe wraz z 
osobami  
z niepełnosprawnością w celu 
integracji i burzenia 
utrwalonych stereotypów; 
zadanie zakłada wyrównywanie 
szans płci poprzez równy dostęp 
do usług z zakres aktywizacji 
społecznej.
Uczestnicy wsparcia nabędą 
nowe kompetencje, które 
pozwolą na prawidłowe 
funkcjonowanie w środowisku, 
zadanie obejmie  nie mniej niż 
20 osób.

gmina Krzeszowice 43 000,00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota
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Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Piotr Nowak - Prezes Zarządu Data wypełnienia sprawozdania 2022-10-13
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