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Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE SZKOŁA DLA OSTRÓW- OSTROWY DLA SZKOŁY

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE Powiat M. SOSNOWIEC

Gmina M. SOSNOWIEC Ulica STARZYŃSKIEGO Nr domu 41 Nr lokalu 

Miejscowość 
SOSNOWIEC

Kod pocztowy 41-215 Poczta SOSNOWIEC Nr telefonu 32 2634360

Nr faksu 32 2634360 E-mail woszczek.a2@op.pl Strona www 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2009-12-21

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 24116718200000 6. Numer KRS 0000327180

Druk: MPiPS 1



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

Prezes – Anna Woszczek 
Wiceprezes – Jerzy Sierka
Skarbnik – Agnieszka Mucha
Sekretarz -  Aleksandra Stroińska
Członek Zarządu – Janina Pawlik
Członek Zarządu -  Joanna Piekarz

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

KOMISJA REWIZYJNA
ALICJA  MAJAK - członek
REGINA KUC - członek
BARBARA DZIEWANOWSKA - członek

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1) działanie na rzecz rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury 
dziedzictwa kulturowego Ostrów Górniczych  oraz pielęgnowania 
tradycji Szkoły. 
2) nawiązywanie i utrzymywanie więzi łączących absolwentów, 
uczniów, nauczycieli,     sympatyków Szkoły oraz mieszkańców 
Ostrów Górniczych
3) udzielanie wszechstronnej pomocy Szkole w realizacji jej zadań 
edukacyjnych, oświatowych i wychowawczych,
4) promowanie działalności i osiągnięć Szkoły oraz pracy i życia jej 
wybitnych absolwentów,
5) udzielanie pomocy społecznej rodzinom, uczniom i innym 
osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych 
rodzin i osób;
6) działalność charytatywna;
7) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości 
oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
8) ochrona i promocja zdrowia,
9) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych;
10) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób 
pozostających bez pracy                     i zagrożonych zwolnieniem z 
pracy;
11) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości;
12) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnych;
13) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
14) działalność w zakresie ekologii ,ochrony zwierząt i dziedzictwa 
przyrodniczego;
15)  działalność w zakresie porządku, bezpieczeństwa publicznego 
oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym;
16) upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności 
Państwa Polskiego;
17) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów 
zbrojnych i wojen;
18) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania 
kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
19) promocja  i organizacja wolontariatu;
20) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, 
informacyjnie lub finansowo inne organizacje pożytku publicznego.
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10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

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

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

1) inspirowanie, aktywizację i organizację środowiska absolwentów i 
mieszkańców Ostrów Górniczych,
2) pomoc w organizowaniu uroczystości państwowych, religijnych, 
jubileuszowych i koleżeńskich w Szkole i w środowisku lokalnym,
3) gromadzenie i aktualizowanie informacji o wybitnych 
absolwentach Szkoły ,Ostrów oraz ich losach,
4) współdziałanie z władzami, instytucjami i organizacjami 
zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia,
5) współdziałanie z organami administracji państwowej, 
samorządowej, funduszami i instytucjami oraz organami Szkoły na 
rzecz rozwoju ZSO nr 6 i Ostrów Górniczych,
6) współpracę z placówkami i instytucjami oświatowymi, 
kulturalnymi, religijnymi,
7) organizowanie imprez, w tym promocyjnych, zajęć 
pozalekcyjnych, wyjazdów i wycieczek oraz wszelkich form edukacji 
dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, kursów, szkoleń, 
warsztatów, seminariów, konferencji i doradztwa;
8) produkcja i sprzedaż gotowej żywności 
9) prowadzenie działalności publikacyjno -informacyjnej. 
10) gromadzenie środków finansowych i rzeczowych pochodzących 
z dobrowolnych świadczeń osób, stowarzyszeń, fundacji, funduszy 
europejskich, organizacji spółdzielczych, zawodowych, 
samorządowych, przedsiębiorstw, ofiarodawców zagranicznych, z 
imprez i zbiórek publicznych z przeznaczeniem na realizację zadań 
podejmowanych przez Stowarzyszenie, społeczne komitety pomocy 
szkole i samą szkołę;
11) organizowanie wsparcia dla rodzin w trudnej sytuacji oraz 
pomocy i opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych;
12) promocję zdrowia i zdrowego stylu życia w jak najszerszym 
rozumieniu tych pojęć;
13) kształtowanie świadomości ekologicznej oraz działania na rzecz 
ochrony środowiska naturalnego. 
14) szeroko rozumianą działalność kulturalną, w tym działania na 
rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów 
i dóbr kultury;
15) zakładanie i prowadzenie placówek takich jak: świetlice dla 
dzieci, kluby dla młodzieży, grupy wsparcia 
16) organizowanie osób i środków dla realizacji przyjętych celów
17) organizowanie różnych form letniego i zimowego wypoczynku 
dzieci i młodzieży,w tym osób niepełnosprawnych

11. Najważniejsze sfery działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 
działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 
ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 2010 r. Nr 
234, poz. 1536), zaczynając od najważniejszej)

działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnych

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
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1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

Stowarzyszenie realizowało swoje działania statutowe we współdziałaniu z 
władzami samorządowymi i instytucjami publicznymi, organizacjami 
społecznymi, a przede wszystkim ze społecznością szkoły ZSO nr 6 w 
Sosnowcu.
W ramach prowadzonej działalności statutowej Stowarzyszenie w 2011 r. 
podjęło i zrealizowało następujące działania:
1. Stowarzyszenie przystąpiło do konkursu ofert ogłoszonych przez UM 
Sosnowiec i  złożyło wniosek o przyznanie dotacji ze środków Gminy Sosnowiec 
na realizację  programu: Zajęcia profilaktyczno – socjoterapeutyczne dla dzieci i 
młodzieży zagrożonych patologiami społecznymi w świetlicy środowiskowo – 
socjoterapeutycznej „Uśmiech dziecka”, działającej przy Zespole Szkół 
Ogólnokształcących Nr 6 w Sosnowcu. Zlecanie realizacji zadania publicznego 
nastąpiło w  formie powierzania wykonywania zadania publicznego wraz z 
udzieleniem dotacji na sfinansowanie jego realizacji.
2. Stowarzyszenie wspólnie z Kręgiem Seniorów ZHP "Korzenie" zorganizowało 
dla społeczności Ostrów Górniczych JASEŁKA POKOLEŃ, które odbyły się w 
świetlicy szkolnej. W jasełkach udział wzięli harcerze seniorzy, zrzeszeni w 
Kręgu Seniorów "Korzenie" oraz dzieci ze świetlicy środowiskowej „Uśmiech 
dziecka” przy ZSO nr 6. Występ spotkał się z bardzo życzliwym przyjęciem 
mieszkańców, rodziców i zaproszonych gości.
3. Dzieci uczęszczające na zajęcia do świetlicy środowiskowo – 
socjoterapeutycznej Uśmiech dziecka mogły się w pełnej krasie zaprezentować 
przez przed rodzicami, rodzeństwem i bliskimi w przedstawieniu „Jasełka 2011- 
Przybieżeli  Anieli”. Dofinansowanie UM Sosnowiec w ramach realizacji projektu 
w dużej mierze ułatwiło zorganizowanie spotkania wigilijnego. Zakup rekwizytów 
niezbędnych do scenografii przedstawienia jasełkowego, elementów 
dekoracyjnych,  strojów dla dzieci, upominków oraz artykułów spożywczych w 
większości był sfinansowany z dotacji. 

4. W ramach promocji szkoły kolejny raz Stowarzyszenie było 
współorganizatorem "Giełdy Kwiatów", która tradycyjnie odbyła się w ZSO nr 6. 
Przez trzy dni mieszkańcy Ostrów Górniczych mogli po atrakcyjnych cenach 
nabyć rośliny balkonowe, tarasowe, tzw. "skalniaki" i zioła. Przy okazji można też 
było poszerzyć wiedzę o pielęgnacji nabytych roślin. Doradcami i sprzedawcami 
byli pracownicy szkoły i członkowie Stowarzyszenia, którzy wykonywali tę pracę 
nieodpłatnie.
5. Włączenie się w organizację uroczystych obchodów Święta Konstytucji 3 Maja 
i Święta Niepodległości.
6. Członkowie Stowarzyszenia aktywnie włączyli się w organizację V Turnieju 
Świetlic pod hasłem „5 spartakiad, 5 turniejów – X lecie sportowych dziejów” dla 
dzieci i młodzieży ze świetlic środowiskowo - socjoterapeutycznych działających 
na terenie Sosnowca. Organizatorem i gospodarzem V Turnieju była Świetlica 
Środowiskowo-Socjoterapeutyczna „Uśmiech Dziecka” działająca przy Zespole 
Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Sosnowcu, a prowadzona przez 
Stowarzyszenie „Szkoła dla Ostrów-Ostrowy dla szkoły”. W  turnieju wzięło 
udział 196 dzieci z 14 świetlic.
7. Stowarzyszenie włączyło się w akcję " Zbiórki elektroodpadów", propagując ją 
wśród mieszkańców dzielnicy. Każdy mógł oddać zużyty i niepotrzebny sprzęt: 
RTV, AGD, sprzęt komputerowy i inny.
8. Już po raz trzeci członkowie stowarzyszenia włączyli się w organizację festynu 
" Rodzinnie i zdrowo na sportowo", który zorganizowany był dla dzieci, ich 
rodziców i mieszkańców dzielnicy.
9. Włączenie się w akcję „zbiórka plastikowych nakrętek” dla chorej Julki.
10. Stowarzyszenie odpowiedziało na ogłoszony konkurs do Ministerstwa Sportu 
i Turystyki -Departament Sportu Powszechnego, wysyłając ofertę z 
dokumentacją na dofinansowanie zajęć sportowych dla uczniów pt. „Woda 
zdrowia doda”. Niestety projekt nie został zatwierdzony do realizacji.
11. Stowarzyszenie przez cały rok wspierało starania szkoły o jej doposażenie  
w pomoce dydaktyczne. Zarząd stowarzyszenia zdecydował o pomocy w 
zakupie oprogramowania do pracowni językowej.

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

gmina
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2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie 
sprawozdawczym

1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra integracji 
społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze określone w 
przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki publiczne określone w przepisach o 
systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1

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

Liczba odbiorców działań organizacji

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

350

0

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

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

1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności)

Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 
niesklasyfikowana
Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej 
niesklasyfikowana
Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej 
niesklasyfikowana

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

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

gmina

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 94.99.Z

88.99.Z

86.90.E

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

Lp Nazwa placówki Miejscowość/ci, w której/ych 
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym
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2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku 
publicznego

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności) Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

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

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej

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

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej

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

Druk: MPiPS 6
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III.Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników / zysków 
i strat) 23,674.80 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 23,022.53 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 0.25 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 0.00 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 17,884.13 zł

0.00 zł

0.00 zł

17,884.13 zł

0.00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 5,790.42 zł

652.02 zł

5,138.40 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

8. Z innych źródeł 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) z dotacji z funduszy celowych

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 sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych)

g) z nawiązek sądowych

h) ze świadczeń pieniężnych

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym
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1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

                w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 0.00 zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych 0.00 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 0.00 zł

3.Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1) oraz kwoty przeznaczone na te działania

4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez 
podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała 
najwięcej środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 24,032.95 zł 0.00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

w tym :

a)koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

c)koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d)koszty administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia, amortyzacja

e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

f)pozostałe koszty ogółem:

22,143.16 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

1,889.79 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki 
publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności pożytku publicznego, zgodnie z 
art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 
43, poz. 226)

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

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy

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

0.0 osób

2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w 
przeliczeniu na pełne etaty

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

0.0 etatów
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10.0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

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

0.00 osób prawnych

organizacja pozyskała 1 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 0 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

1. Organi`zacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy

(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami 
są osoby wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby 
niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy 
cywilnoprawnej czy przedstawiciele władz organizacji)

17.00 osób

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

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

10.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

5.00 osób

e) inne osoby 2.00 osób

0.00 osób

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
dłuższy niż 30 dni

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

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 16,176.00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0.00 zł
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w 
tym:

wynagrodzenie zasadnicze 0.00 zł

nagrody

premie

0.00 zł

0.00 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 16,176.00 zł

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

16,176.00 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 16,176.00 zł

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

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

0.00 zł

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

0.00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

93.20 zł

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

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

0.00 zł

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

173.00 zł

10. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń

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

wynagrodzenie za umowę - zlecenie wychowawców 
świetlicy środowiskowej - srodki pozyskane z dotacji, 
umowa zlecenie dla księgowej

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną  w okresie 
sprawozdawczym

Druk: MPiPS 11



1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego

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

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

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

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 zamówień publicznych w okresie 
sprawozdawczym

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 (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) 
lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku 
badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 
2852)

5. Dodatkowe informacje

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

Lp Nazwa zadania Kwota

1 Zajęcia profilaktyczno – socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży zagrożonych 
patologiami społecznymi w świetlicy środowiskowo – socjoterapeutycznej „Uśmiech 
dziecka”, działającej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Sosnowcu.

16,884.13 zł

2 „Jasełka 2011- Przybieżeli  Anieli”. 1,000.00 zł

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli
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Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Anna Woszczek/prezes stowarzyszenia/11.06.2012 Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć
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