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Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

SAMARYTAŃSKIE TOWARZYSTWO IM. JANA PAWŁA II W ZAKLICZYNIE

Kraj          POLSKA Województwo     
MAŁOPOLSKIE

Powiat TARNOWSKI

Gmina ZAKLICZYN Ulica GRABINA Nr domu 11 Nr lokalu 

Miejscowość ZAKLICZYN Kod pocztowy 32-840 Poczta ZAKLICZYN Nr telefonu 14-665-26-31

Nr faksu 14-665-26-31 E-mail 
samarytanie@samarytanie
.org.pl

Strona www www.samarytanie.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2004-11-17

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 85032316200000 6. Numer KRS 0000045985
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego) Józef Gwiżdż Prezes

Sylwester Gostek Zastępca Prezesa
Małgorzata Rzepa Skarbnik
Janina Budzyn Sekretarz
Ryszard Kuczyński Członek Zarządu

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

Leszek Kiełbasa Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Maria Ogonek Członek Komisji Rewizyjnej
Barbara Śmistek Członek Komisji Rewizyjnej

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Zgodnie z §9 rozdziału II statutu celem towarzystwa jest niżej 
wymieniona działalność społecznie użyteczna:
1. Niesienie pomocy we wszystkich sprawach osobom tego 
potrzebującym, ludziom starym, chorym, opuszczonym, 
bezdomnym, dzieciom z rodzin patologicznych i ubogich, 
niepełnosprawnym, bezrobotnym i zagrożonym bezrobociem, 
dotkniętym klęskami żywiołowymi,
2. Uświadamianie społeczeństwa o ciążącej na nim 
odpowiedzialności za innych,
3. Wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży 
pochodzącej ze środowisk wiejskich,
4. Wspomaganie samorządowych placówek oświatowych w 
zakresie poprawy jakości edukacji na obszarach wiejskich,
5. Wspieranie edukacji uzdolnionej i utalentowanej młodzieży 
wiejskiej,
6. Aktywizowanie środowisk wiejskich i bezrobotnych poprzez 
uświadamianie potrzeby i organizowanie edukacji ustawicznej,
7. Przeciwdziałanie patologiom wśród dzieci i młodzieży oraz 
wspomaganie rodzin niewydolnych wychowawczo,
8. Wzbudzanie wśród młodzieży poczucia samarytańskiego 
obowiązku niesienia pomocy,
9. Propagowanie szeroko pojętej pomocy innym,
10. Współpraca ze wszystkimi instytucjami i organizacjami poprzez 
wymianę doświadczeń, popieranie ich działalności i wspólne 
przedsięwzięcia w zakresie niesienia pomocy innym,
11. Rozwijanie kontaktów i współpraca między społeczeństwami, w 
zakresie działalności statutowej,
12. Udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia.
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10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

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

Zgodnie z § 10 rozdziału II statutu stowarzyszenie w roku 2011 
prowadziło następujące działania: 
1. Stowarzyszenie prowadziło działalność informacyjną poprzez 
prowadzenie swojej strony informacyjnej www.samarytanie.org.pl 
oraz współpracowało z prasą lokalną, m.in. Dziennikiem Polskim, 
Głosicielem. O naszej działalności ukazywały się także informacje 
na innych stronach internetowych. W siedzibie organizacji oraz 
telefonicznie udzielano porad w zakresie korzystania osób 
potrzebujących ze swoich uprawnień w zakresie Ustawy o pomocy 
społecznej. Udzielaliśmy też pomocy  osobom potrzebującym 
poprzez: prowadzenie domu pomocy społecznej, prowadzenie 
wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, udzielanie pomocy 
dzieciom i młodzieży z rodzin ubogich w formie finansowania 
obiadów i pomoc rzeczową.
2. Naszą działalność opieraliśmy w głównej mierze na współpracy z 
samorządami gminnymi regionu tarnowskiego, Powiatem 
Tarnowskim i Województwem Małopolskim oraz jego jednostkami 
organizacyjnymi, przede wszystkim ośrodkami pomocy społecznej  i 
Powiatowym Centrum Pomocy  Rodzinie w Tarnowie. Towarzystwo 
współpracowało także z innymi organizacjami pozarządowymi, a 
szczególnie ściśle poprzez czynny udział w działalności związku 
stowarzyszeń jakim jest Samarytańska Federacja Organizacji 
Pozarządowych (SFOP), którą współtworzymy jako stowarzyszenie. 
Poprzez SFOP współpracujemy z innymi organizacjami 
samarytańskimi z krajów europejskich takich jak m. in. Niemcy, 
Austria, Włochy, Dania, Litwa, Ukraina, Łotwa, Słowacja tworzących 
Samaritan International (SAM.I.).
3. Samarytańskie Towarzystwo prowadziło dom pomocy społecznej 
dla osób przewlekle somatycznie chorych – Dom Pogodnej Jesieni.
4. Poprzez miedzy innymi organizowanie wolontariatu w 
prowadzonym przez stowarzyszenie dps,  organizowaliśmy 
coroczną międzypokoleniową imprezę integracyjną „Złota Klamra” 
oraz inne okolicznościowe imprezy i uroczystości - włączaliśmy się 
w realizację programów profilaktycznych i wychowawczych szkół i 
innych instytucji na terenie przede wszystkim gminy Zakliczyn.
5. Stowarzyszenie w prowadzonym domu pomocy społecznej 
zorganizowało dla bezrobotnych miejsca stażu i prac 
interwencyjnych. Część osób, które w roku 2010 odbywały staże 
zostało zatrudnionych.

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)

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

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających 
bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
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1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

Samarytańskie Towarzystwo im. Jana Pawła II sferę zadań publicznych 
określonych w Ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 
realizowało poprzez zadania przede wszystkim w zakresie: pomocy społecznej w 
tym pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej, działalności na rzecz osób 
niepełnosprawnych, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób 
pozostających bez pracy, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, 
działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i 
współpracy między społeczeństwami, promocji i organizacji wolontariatu. Do 
działań wymienionych powyżej należy zaliczyć:
1. Prowadzenie Domu Pogodnej Jesieni -  domu pomocy społecznej dla osób 
przewlekle somatycznie chorych jako odpłatnej działalności statutowej.
2. Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w ramach nieodpłatnej 
działalności statutowej.
3. Udzielanie bezpłatnych porad w zakresie świadczeń objętych ustawą o 
pomocy społecznej przez pracowników stowarzyszenia.
4. Prowadzenie dożywiania  dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i patologicznych 
w postaci finansowania obiadów w stołówce szkolnej.
5. Zakup odzieży i obuwia na zimę dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich.
6. Wspólnie ze SFOP i niemiecką organizację ASB w prowadzonym przez 
stowarzyszenie dps zorganizowaliśmy dwutygodniowy staż dla niemieckich 
pielęgniarek z ASB z Heinbronn - Franken, którego celem jest wymiana 
doświadczeń w zakresie opieki nad seniorami. W roku 2012 do Niemiec 
wyjedzie dwóch opiekunów – pracujących w DPJ.
7. Czynny  udział Samarytańskiego Towarzystwa w działaniach związku 
stowarzyszeń - Samarytańskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, która 
działa w międzynarodowym  związku europejskich samarytan (SAM.I).
8. Aktywizacje i zatrudnianie osób bezrobotnych w formie stażów i prac 
interwencyjnych w prowadzonym przez stowarzyszenie dps.
9. Organizowanie imprez okolicznościowych dla seniorów w tym 
międzypokoleniowej imprezy integracyjnej „Złota Klamra”.
10. Organizację i promocję  wolontariatu przede wszystkim w prowadzonym 
przez stowarzyszenie domu pomocy społecznej oraz w trakcie organizowanych 
innych imprez.

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

cały kraj

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

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

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym

1 Dom Pogodnej Jesieni - dom pom Zakliczyn 73
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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)

142

1

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)

W ramach nieodpłatnej działalności statutowej stowarzyszenie:
• Prowadziło wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego - 
wypożyczano: łóżka pielęgnacyjne, wózki inwalidzkie, chodziki, 
balkoniki, kule itp.,
• Udzielało porad i konsultacji w zakresie świadczeń 
przysługujących osobom, a przewidzianych przez ustawę o 
pomocy społecznej,
• Organizowało wolontariat w prowadzonym przez stowarzyszenie 
dps,
• Współpracowało ze szkołami i innymi jednostkami 
organizacyjnymi samorządu gminnego i powiatowego między 
innymi poprzez: włączanie się w realizowane przez te jednostki 
programy profilaktyczno - wychowawcze,
• Prowadziło akcje charytatywne na rzecz dzieci i młodzieży z 
rodzin ubogich poprzez finansowanie obiadów w stołówce 
szkolnej i pomoc rzeczową,
• Współpracowało z Powiatowym Urzędem Pracy w Tarnowie - 
organizowało staże i miejsca pracy interwencyjne dla 
bezrobotnych,
• Zorganizowało staż dla personelu opiekuńczego w 
prowadzonym przez stowarzyszenie dps w ramach wymiany 
międzynarodowej z organizacją niemiecką Arbeiter Sammariter 
Bund z Heilbronn-Franken (Niemcy).

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

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

cały kraj

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 94.99.Z

88.99.Z

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

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
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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)

W ramach odpłatnej działalności statutowej stowarzyszenie 
prowadziło dom pomocy społecznej dla osób przewlekle 
somatycznie chorych - Dom Pogodnej Jesieni.

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

87.10.Z

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

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

cały kraj

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”)

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) 1,729,784.66 zł
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2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 1,511,477.55 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 4,039.43 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 8,790.02 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 197,421.16 zł

1,797.00 zł

170,845.02 zł

8,694.54 zł

684.60 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

15,400.00 zł

8. Z innych źródeł 8,056.50 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

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -76,352.20 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

                w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 0.00 zł
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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 8,790.02 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: 1,591,481.22 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:

2,786.80 zł 0.00 zł

1,587,829.75 zł 0.00 zł

0.00 zł

864.67 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

1 Rozbudowa budynku domu pomocy społecznej 8,790.02 zł

Druk: MPiPS 8



1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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)

48.0 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)

42.4 etatów
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5.0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

85.00 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 3 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)

0.00 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

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

2.00 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

1.00 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 1.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 945,580.96 zł

a) z tytułu umów o pracę 936,988.96 zł
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w 
tym:

wynagrodzenie zasadnicze 661,738.21 zł

nagrody

premie

88,467.50 zł

186,405.25 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 378.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 8,592.00 zł

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

6,832.00 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 6,832.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0.00 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

2,018.55 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

7,425.00 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)

-

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
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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

Lp Nazwa zadania Kwota

1 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 
realizacji stowarzyszeniom – zadanie z zakresu pomocy społecznej polegające na 
prowadzeniu domu pomocy społecznej

209,454.00 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

1 Kontrola kompleksowa obiektu - ocena stanu 
sanitarno - technicznego dot. części mieszkalnej 
i części żywieniowej

Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Tarnowie

2011-02-03

2 Kontrola w zakresie realizacji umowy o 
refundację ze środków PFRON kosztów 
wyposażenia stanowiska pracy osoby 
niepełnosprawnej

Powiatowy Urząd Pracy  w Tarnowie 2011-02-24

3 Kontrola interwencyjna w związku ze 
zgłoszeniem podejrzenia zakażenia 
pokarmowego w postaci nieżytu żołądkowo-
jelitowego

Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Tarnowie

2011-03-04

4 Warunki zdrowotne środowiska pracy. 
Substancje i ich mieszaniny niebezpieczne. Stan 
sanitarno – techniczny obiektu

Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Tarnowie

2011-05-10
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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)

-

Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Ryszard Kuczyński - Członek Zarządu - 26.03.2012
Małgorzata Rzepa - Skarbnik - 26.03.2012

Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć

5 Prawidłowości realizacji projektu zakupu 
mikrobusu do przewozu niepełnosprawnych 
mieszkańców w ramach "Programu 
wyrównywania różnic między regionami"

Starostwo Powiatowe w Tarnowie 2011-07-28

6 Funkcjonowanie domu z uwzględnieniem usług 
świadczonych mieszkańcom domu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Tarnowie

2011-09-29

7 Kontrola kompleksowa - standard usług 
świadczonych przez dom pomocy społecznej na 
rzecz mieszkańców

Wydział Polityki Społecznej 
Małopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego W Krakowie

2011-11-29
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