
Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

za rok 2013

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2014-06-24

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     POMORSKIE

Gmina M. GDAŃSK

Powiat M. GDAŃSK

Ulica SYCHTY Nr domu 12/14 Nr lokalu 

Miejscowość GDAŃSK Kod pocztowy 80-276 Poczta GDAŃSK Nr telefonu 58 341 82 55

Nr faksu E-mail klub@strzyza.org Strona www strzyza.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2010-03-26

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 19289873300000 6. Numer KRS 0000151660

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

Gumińska Anna Maria Skarbnik TAK

Wiśniewska Krystyna 
Elżbieta

Prezes Zarządu TAK

Żubrys Aleksander 
Stanisław

Członek Zarządu TAK

Osiecimski Piotr Członek Zarządu TAK

Jurkowski Michał Paweł Sekretarz 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

Reich Kazimierz członek komisji 
rewizyjnej

TAK

Majewska Janina Zofia członek komisji 
rewizyjnej

TAK

Pohler Barbara członek komisji 
rewizyjnej

TAK

KLUB PRZYJACIÓŁ STRZYŻY

Druk: MPiPS 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Stowarzyszenia jest: 
1. Udzielania wszechstronnej pomocy rodzinom i osobom w osiągnięciu 
należnej im, godnej pozycji w społeczeństwie a w szczególności tym, 
którzy są w trudnej sytuacji życiowej. 
2. Wszechstronne działanie na rzecz organizacji pozarządowych. 
3. Przeciwdziałanie patologiom społecznym, działanie na rzecz dzieci, 
młodzieży w ramach środowiskowych form wsparcia.
4. Prowadzenie klubów i świetlic dla osób starszych i samotnych oraz 
młodzieży.
5. Organizowanie różnych form pomocy dla osób potrzebujących.
6. Podejmowanie działań na rzecz poprawy infrastruktury komunalnej 
społecznej Osiedla Strzyża. 
7. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
8. Promocja i organizacja wolontariatu.
9. Zapobieganie dysfunkcjom i patologiom rodzinnym m. in. przez ochronę 
i promocję zdrowia, wspieranie porządku i bezpieczeństwa publicznego, 
prowadzenie działalności charytatywnej.
10. Wspieranie istniejących projektów prorodzinnych.
11. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
12. Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu 
społeczności a w szczególności w stosunku do osób wymienionych w 
punktach od 1 do 11.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Zakładanie i prowadzenie zespołów o charakterze: muzyczno-
wokalnym, tanecznym i sportowym.
2. Organizację imprez kulturalno-sportowych (festyny, imprezy sportowe 
jednorazowe oraz długotrwałe np. liga piłki nożnej, koszykówki, itp.)
3. Organizowanie wycieczek turystyczno-krajoznawczych, kursów, obozów 
letnich i zimowych.
4. Organizowanie prelekcji, odczytów oraz spotkań z grupami 
specjalistycznymi w zakresie walki z patologia społeczną, zapewnienia 
bezpieczeństwa mieszkańców itp. 
5. Prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjno-promocyjnej i 
edukacyjno-szkoleniowej.
6. Prowadzenie działalności naukowej i badawczej.
7. Prowadzenie baz danych, związanych tematycznie z celami 
statutowymi.
8. Wspieranie działalności organizacji pozarządowych w procesie 
integracji europejskiej oraz współpracy międzynarodowej.
9. Udział w powodowaniu zmian o charakterze systemowym na rzecz 
celów społecznie użytecznych.
10. Wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami 
Stowarzyszenia.
11. Współpraca z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem 
gospodarczym, środkami masowego przekazu zainteresowanymi 
rozwojem społeczeństwa obywatelskiego.
12. Udzielanie wsparcia, w tym finansowego, inicjatywom i organizacjom 
pozarządowym. 
13. Opracowywanie programów i ubieganie się o granty.
14. Przygotowywanie wniosków w zakresie inicjatyw lokalnych, 
kierowanych do władz lokalnych (poprawa infrastruktury społecznej i 
komunalnej).

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego
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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)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

1000

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Dzienny dom Pomocy dla 20 osób starszych funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16. 
Realizacja zadań z zakresu usług opiekuńczo socjalnych działalności terapeutycznej, edukacyjnej, 
organizacji czasu wolnego. Uczestnicy dziennego Domu otrzymują 2 posiłki dziennie w postaci drugiego 
śniadania i dwudaniowego obiadu.

Klub Samopomocy dla 16 osób starszych  funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach 10:30 - 
14:30 zapewnia usługi opiekuńczo socjalne, terapeutyczne, edukacyjne, oraz organizację czasu 
wolnego. uczestnicy otrzymują eden posiłek dziennie w postaci dwudaniowego obiadu.

Świetlica środowiskowa dla 14 dzieci zapenwnia pomoc w nauce, zajmuje sieorganizacją czasu 
wolnego, rozwojem zainteresowań u dzieci.

Klub seniora promyk zrzesza 30 osób w podeszłym wieku z dzielnicy strzyża zapewnia organizację 
spotkań towarzyskich, wyjść kulturalno rekreacyjnych .

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
w wieku emerytalnym

Prowadzenie Dziennego 
Domu pobytu Dla 20 
osób Starszych

88.10.Z

Wspieranie rodziny i 
systemu pieczy zastępczej

Prowadzenie Świetlicy 
środowiskowej dla 14 
dzieci

88.99.Z

działalność na rzecz osób 
w wieku emerytalnym

Prowadzenie Klubu 
Samopomocy dla 16 
osób starszych

88.10.Z

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 (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także 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
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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) 394,489.96 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 368,610.23 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 0.00 zł

e) Pozostałe przychody 25,879.73 zł

0.00 zł

0.00 zł

358,444.82 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 24,878.11 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

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. 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

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. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 1,001.20 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 358,444.82 zł
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2,179.00 zł

22,699.11 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 0.42 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)

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 75,376.03 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

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

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0.00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 1,001.20 zł

3.3. 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 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 wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 401,254.21 zł 1,001.20 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

293,234.20 zł 1,001.20 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

102,166.78 zł

5,853.23 zł 0.00 zł

1 Kwota weszła w skład środków własnych wymaganych przy otrzymaniu dotacji celowych. 1,001.20 zł

1 Wyjścia seniorów do placówek kulturalnych i rekreacyjnych. 1,001.20 zł

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

0.00 zł
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w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

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 nieodpłatnej 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, z 
późn. zm.)

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

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. 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)

10.0 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. 0,5 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)

5.3 etatów

29.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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2.1. Organizacja posiada członków

29.00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0.00 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)

0.00 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

0.00 osób

0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 110,964.45 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

110,964.45 zł

105,005.70 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

3,535.00 zł

- inne świadczenia 2,423.75 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0.00 zł

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

87,284.25 zł

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

21.00 osób

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)

w 
tym:

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

b) inne osoby

3.00 osób

18.00 osób

3.00 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)

w 
tym:

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

b) inne osoby

1.00 osób

2.00 osób
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w 
tym:

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 87,284.25 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
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)

525.00 zł

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

0.00 zł

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

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

16,520.73 zł

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

750.00 zł

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

0.00 zł

12. 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)

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

10. Wysokość najwyższego 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

0.00 zł

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

2,977.50 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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 prowadzenie i zapewnienie 
miejsc w dziennym domu 
pomocy dla 20 osób w 
podeszłym wieku oraz 16 
osób w klubie samopomocy 
dla osób w podeszłym wieku 
z terenu Miasta Gdańska

wspieranie i zapobieganie 
marginaluizacji 36 osób 
starszych z terenu miasta 
gdańska

Gmina Miasto Gdańsk 240,960.00 zł

2 Prowadzenie placówki 
opiekuńczo - wychowawczej 
wsparcia dziennego dla 14 
dzieci z terenu Miasta 
Gdańska

prowadzeni świetlicy 
środowiskowej

Miasto Gdańsk 50,400.00 zł

3 dofinnsowanie wydaków 
bieżących przeznaczonych 
na adaptaję, reonty i prace 
wykończeniowe związane z 
poprawa warunków opieki i 
wychoaiaw placówce 
wspacia dzienego - śielicy 
środowiskowej w gdańku

zwiększene tandarduświetlicy 
dotosowanie o przepisow

Gmina Miasto Gańk 9,200.00 zł

4 Koncert kolęd i Pastorałek rgnizcja oncetu świtezneg Gmina Miasto Gdańsk 17,000.00 zł

5 Kzysztof Kolberger - wystaw. 
Wspomnienia o akorze w 
miejscu jego zamizkania w 
latach dzieciństwa i młodśc

zorgaiowania wystawy 
poświęconej aktorowi

Gmina Miasto Gdańsk 5,600.00 zł

6 Strzyża - przegląd 
muzycznyzespołów 
młodieżowych

organizacja koncertu Gmina Miasto Gdańsk 7,400.00 zł

7 Przeciwdzilanie oamotnieiui 
zagrożniu marginalizają 
społeczną osb sarszych w 
środowisku lokalnym - Klub 
Senioa Promyk

urozmaicenie działalności klubu 
seniora promyk 
przeciwdziałanie marginalizacji 
osób starszych

Wojewoda Pomorski 5,000.00 zł

8 organizowanie lokalnych, 
regionalnych i 
ogólnopolskich imprez 
kulturalnych, sportowych, 
turystycznych i 
rekreacyjnych dla osób 
niepełnosprawnych 
wspierających ich aktywność 
w tych działaniach

aktywizacja osób starszych i 
niepełnosprawnych

Gmina Miasto Gdańsk 3,000.00 zł

9 taniec terapią dysfunkcji organizacja warsztatów 
tanecznych dla dzieci z rodzin z 
problemem alkoholowym

Gmina Miasto Gdańsk 6,400.00 zł

10 Dni Sąsiadów na Strzyży organizacja festynów 
sąsiedzkich

Gmina Miasto Gdańsk 3,500.00 zł

11 Jesienny Koncert 
młodzieżowy - reggae na 
Strzyży

organizacja koncertu reggae na 
strzyży

Gmina Miasto Gdańsk 18,000.00 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 (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) 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 (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
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Krystyna Wiśniewska, Michał  
Jurkowski 24.06.2014 Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 PAństwowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna 3

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