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Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "BEZ BARIER"

Kraj          POLSKA Województwo     
MAŁOPOLSKIE

Powiat TARNOWSKI

Gmina ZAKLICZYN Ulica RYNEK Nr domu 1 Nr lokalu 

Miejscowość ZAKLICZYN Kod pocztowy 32-840 Poczta ZAKLICZYN Nr telefonu 14-665-39-99

Nr faksu 14-665-39-99 E-mail 
biuro@bezbarier.org

Strona www www.bezbarier.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2004-10-29

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 85258912500000 6. Numer KRS 0000089541

Druk: MPiPS 1



7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego) Prezes: lek. med. Jerzy Woźniak

Wiceprezes: Bogdan Litwa
Sekretarz: Andrzej Szczepański
Członek Zwykły Zarządu: Irena Kwiek

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

Przewodniczący komisji rewizyjnej: Pałach Krzysztof
Członek komisji rewizyjnej: Piekarz Teresa
Członek komisji rewizyjnej: Średniawa Antonina

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

a)działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
b)wszechstronne propagowanie informacji metod i technik w 
zakresie profilaktyki AIDS;
c)popieranie i promocja zdrowia;
d)profilaktyka alkoholowa, nikotynowa, narkotykowa;
e)świadczenie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach 
komunikacyjnych;
f)podejmowanie działań w zakresie pomocy społecznej, w tym 
pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
g)działalność charytatywna;
h)podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz 
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
i)promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób 
pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
j)upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz 
równych praw kobiet i mężczyzn;
k)podejmowanie działań w zakresie wspomagania rozwoju 
gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości;
l)działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnych;
m)działalność promująca naukę, edukację, oświatę i wychowanie;
n)działalność promująca kulturę, sztukę ochronę dóbr kultury i 
tradycji;
o)upowszechnienie kultury fizycznej i sportu;
p)działalność w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony 
dziedzictwa przyrodniczego;
q)działalność w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego 
oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
r)działalność w zakresie upowszechniania i ochrony wolności i praw 
człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań 
wspomagających rozwój demokracji;
s)udzielanie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych;
t)działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania 
kontaktów i współpracy między społecznościami;
u)promocja i organizacja wolontariatu;
v)wspieranie finansowe i rzeczowe osób fizycznych i prawnych oraz 
prowadzenie programów stypendialnych
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10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

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

a)organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów oraz 
różnych innych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych, o 
charakterze integracyjnym;
b)utworzenie i prowadzenie ośrodka dziennego pobytu dla dzieci 
niepełnosprawnych’
c)organizowanie i prowadzenie innych placówek opiekuńczo-
wychowawczych, w tym warsztatów terapii zajęciowej;
d)prowadzenie działalności wydawniczej;
e)współpracę i wzajemną pomoc członkom stowarzyszenia;
f)współpracę z wszelkimi osobami i instytucjami o podobnych 
celach działania;
g)występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz, 
urzędów oraz sądów w sprawach dotyczących Stowarzyszenia;
h)opiniowanie projektów dotyczących działalności Stowarzyszenia;
i)przeciwdziałanie pomocy w rodzinie;
j)organizowanie grup wsparcia dla rodziców dzieci 
niepełnosprawnych;
k)inne działania realizujące cele stowarzyszenia( organizowanie 
turnusów rehabilitacyjnych, organizacja przewozu osób 
niepełnosprawnych, pomoc osobom niepełnosprawnym w 
zaopatrzeniu sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny oraz pomoc w 
uzyskiwaniu orzeczeń o stopniu niepełnosprawności);
l)wsparcie finansowe i rzeczowe oraz wypłata stypendiów.

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

1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

a)„PROWADZENIE OŚRODKA POBYTU DZIENNEGO DLA DZIECI 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH”- (DZIAŁALNOŚĆ CAŁOROCZNA)
Działalność ośrodka  finansowana jest z budżetu państwa ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przy wsparciu 
Urzędu Miejskiego w  Zakliczynie. Ośrodek obejmował swą działalnością dzieci z 
terenu gminy Zakliczyn. Podczas pobytu w ośrodku dzieci objęte były  
indywidualną opieką 3 terapeutów i specjalistów: rehabilitacji, logopedii, 
psychologa, jak również terapią grupową. Dzieci i młodzież niepełnosprawna 
ucząca się uzyskała w placówce pomoc w nauce szkolnej (odrabianie zadań, 
wyrównywanie braków programowych).
b)„PROWADZENIE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ 
WSPARCIA DZIENNEGO  W ZAKLICZYNIE I W PALEŚNICY– (DZIAŁALNOŚĆ 
CAŁOROCZNA)
Działalność placówki finansowana jest z budżetu państwa ze środków Starostwa 
Powiatowego w Tarnowie przy wsparciu Urzędu Miejskiego w  Zakliczynie. 
Placówka objęła swą działalnością dzieci z terenu gminy Zakliczyn. Są to 
placówki specjalistyczne, zatrudniające oprócz wykwalifikowanych 
wychowawców także specjalistów: pedagoga szkolnego, logopedę i psychologa.  
Program prowadzony jest w sposób ciągły i cykliczny. Instytucje działają w 
najbliższym środowisku lokalnym dziecka: wspierają rodzinę w sprawowaniu jej 
podstawowych funkcji, zapewniają pomoc rodzinie i dzieciom, współpracują z 
ośrodkiem pomocy społecznej i innymi instytucjami w rozwiązywaniu problemów.

nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
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c) „TRANSPORT I ROZPROWADZENIE ŻYWNOŚCI DLA OSÓB 
ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ”
Zadanie było kierowane do 260 rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji 
materialnej.
Osoby ubogie otrzymały żywność w postaci paczek, których łączna waga 
wynosiła ponad 30 kg na osobę. Program realizowaliśmy wspólnie z Bankiem 
Żywności w Krakowie 
d)PROGRAM  STYPENDIALNY  „INTEGRACJA”
Realizowany dla 34 uczniów Zespołu Szkół  Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie. 
Wspólnie z Fundacją im. Stefana Batorego wspieramy zdolną młodzież, 
osiągającą bardzo dobre wyniki w nauce oraz wykazującą się poza szkolnymi 
osiągnięciami, poprzez comiesięczną wypłatę stypendium w wysokości 1000 zł i 
jest wypłacane po 100 zł miesięcznie. 
e)WYPOCZYNEK LETNI DZIECI I MŁODZIEŻY Z PLACÓWEK WSPARCIA W 
ZAKLICZYNIE I PALEŚNICY
 Podczas wakacji pracownicy stowarzyszenia zorganizowali wypoczynek letni dla 
20 dzieci uczęszczających do Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Wsparcia 
w Zakliczynie i Paleśnicy.
f)Program stypendialny „GIMNAZJALISTA”  
Celem programu jest  pomoc zdolnym 26 uczniom szkół gimnazjalnych z gminy 
Zakliczyn w dostępie do kształcenia. Stypendium wynosi 1000 zł i jest 
wypłacane po 100 zł miesięcznie.  Program realizowany jest w 50 % ze środków 
SPON „BEZ BARIER” oraz w 50% ze środków Urzędu Miasta Zakliczyn.
g)Program stypendialny „AGRAFKA AGORY”
W programie biorą udział studenci studiów dziennych, zamieszkujący w gminie 
Zakliczyn i Wojnicz, pobierający naukę na uczelniach polskich.
Program realizowany jest ze środków SPON „BEZ BARIER” oraz ze środków 
Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Stypendia wydano na łączną kwotę 
3420 zł. 
h)  Projekt  PO KL „INFORMATYCZNY SPLOT”
W projekcie wzięło udział  20 wychowanków z  Placówki Opiekuńczo-
Wychowawczej  Wsparcia Dziennego w Zakliczynie. Realizacja projektu 
przyczyniła się do rozwoju kompetencji uczestników w zakresie obsługi 
komputera poprzez udział w warsztatach komputerowych realizowanych w 
Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zakliczynie.
i)  Projekt PO KL „HIPOART”
W projekcie wzięło udział 15 niepełnosprawnych wychowanków z Ośrodka 
Pobytu                    Dziennego we Wróblowicach. W programie zaproponowano 
alternatywną rehabilitację dla dzieci poprzez sztukę i hipoterapię. 
j)Projekt PO KL „JESTEM TUTAJ-wczesne wspomaganie dla dzieci z gminy 
Zakliczyn”.    
Kolejny projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego, realizowany od 3 października 2011 r. do 31 maja 2012 r.  W 
projekcie uczestniczą dwie grupy dzieci w wieku od 4-9 lat posiadające 
wskazania do wczesnego wspomagania rozwoju.
k)Program ,,STOKROTKA” – pomoc dla osób poszkodowanych w wypadkach      
 komunikacyjnych. 
l)Integracyjny bal mikołajkowy – w imprezie wzięło udział 120 osób w tym dzieci 
niepełnosprawne wraz z rodzicami, dzieci z placówek wsparcia  oraz zaproszeni 
goście
 ł) Program Pro – Sto – Zakup leków dla przewlekle chorych podopiecznych z 
gminy     Zakliczyn
m) Prowadzenie Punktu Integracji Społecznej dal osób niepełnosprawnych i 
rodzin dysfunkcyjnych 
o) Impreza dobroczynna Talent za Talent – ukierunkowana na pozyskiwanie 
środków finansowych na realizację programów stypendialnych dla zdolnej 
młodzieży

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

powiat

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

1300

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)

1.Utworzenie i prowadzenie ośrodka dziennego pobytu dla dzieci 
niepełnosparwnych 
2. Organizowanie i prowadzenie innych placówek opiekuńczo- 
wychowawczych, w tym warsztatów terapii zajęciowej 
3. Inne działania realizujące cele stowarzyszenia (organizowanie 
turnusów rehabilitacyjnych, organizacja przewozu osób 
niepełnosprawych, pomoc osobom  niepełnosprawnym w 
zaopatrzeniu w sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny, pomoc w 
uzyskaniu orzeczeń o stopniu niepełnosprawności)

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

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

powiat

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 88.10.Z

88.99.Z

94.00.Z

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

Druk: MPiPS 5

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm


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”)
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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) 746,405.62 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 738,546.59 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 7,015.03 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 275,100.18 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 343,366.05 zł

102,002.00 zł

0.00 zł

148,130.00 zł

93,234.05 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 39,379.85 zł

844.00 zł

17,716.60 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

20,819.25 zł

0.00 zł

8. Z innych źródeł 81,544.51 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 546,336.37 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 269,743.64 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: 699,051.36 zł 269,743.64 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

679,362.47 zł 227,537.81 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

1 Prowadzenie Ośrodka Pobytu Dziennego dla dzieci niepełnosparwnych we Wróblowicach, 
prowadzenie Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Wsparcia Dziennego w Zakliczynie i 
Paleśnicy

48,179.22 zł

2 Programy stypendialne (Integracja, Gimnazjalista, Agrafka Agory) 54,760.00 zł

3 Prowadzenie Punktu Integracji Społecznej - dla osób niepełnosparwnych i rodzin 
dysfunkcyjnych

25,200.00 zł

4 Koszty eksploatacyjne autobusu - dowóz dzieci na codzienne zajęcia do ośrodków 50,497.16 zł

1 na leczenie Wojtka W 5,726.65 zł
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w tym :

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:

15,888.89 zł 15,888.89 zł

22,516.94 zł 22,516.94 zł

3,800.00 zł 3,800.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

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
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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

33.0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

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

0.00 osób prawnych

organizacja pozyskała 7 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)

18.00 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

3.00 osób

4.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

4.00 osób

3.00 osób

e) inne osoby 4.00 osób
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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 283,564.00 zł

w 
tym:

a) z tytułu umów o pracę

wynagrodzenie zasadnicze

0.00 zł

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 283,564.00 zł

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

283,564.00 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 283,564.00 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

738.45 zł

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

5,068.75 zł
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VII.Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie 
sprawozdawczym

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

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

Lp Nazwa zadania Kwota

1 Prowadzenie Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Wsparcia Dziennego w 
Zakliczynie

10,000.00 zł

2 Prowadzenie Ośrodka Pobytu Dziennego dla Dzieci Niepełnosprawnych we 
Wróblowicach

10,000.00 zł

3 Prowadzenie Programu Stypendialnego dla Uczniów Gimnazjum z Gminy Zakliczyn 13,400.00 zł

4 Zapewnienie Dostaw Żywności dla Rodzin Najuboższych 4,000.00 zł

5 Promocja Wolontariatu w Gminie Zakliczyn 2,000.00 zł

Lp Nazwa zadania Kwota

1 Prowadzenie Ośrodka Pobytu Dziennego dla Dzieci Niepełnosprawnych 106,804.00 zł

2 Prowadzenie Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Wsparcia Dziennego w 
Zakliczynie i Paleśnicy

109,520.00 zł

Lp Nazwa zadania Kwota
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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)

Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Ewa Jóźwiak -członek stowarzyszenia - 16.07.2012 r. Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć

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 realizacji projektu „Likwidacja barier 
transportowych- zakup autobusu do przewozu 
osób niepełnosprawnych”

Starostwo Powiatowe w Tarnowie - 
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

2011-06-20

2 kontrola działalności Placówki Opiekuńczo - 
Wychowawczej  Wsparcia Dziennego w 
Paleśnicy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Tarnowie

2011-10-20

3 kontrola działalności Placówki Opiekuńczo - 
Wychowawczej  Wsparcia Dziennego w 
Zakliczynie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Tarnowie

2011-10-20
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