
Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2015

• 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 2016-07-08

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     WIELKOPOLSKIE

Gmina JASTROWIE

Powiat ZŁOTOWSKI

Ulica WOJSKA POLSKIEGO Nr domu 20 Nr lokalu 

Miejscowość JASTROWIE Kod pocztowy 64-915 Poczta JASTROWIE Nr telefonu 607541196

Nr faksu 672637181 E-mail sobagnieszka3@wp.pl Strona www https://stowarzyszenieusmiechdziecka.pl/

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2015-10-08

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 30180185600000 6. Numer KRS 0000391487

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

Agnieszka Sobczak prezes zarządu TAK

Joanna Bożek- Cyrulewska v-ce prezes TAK

Jolanta Lipska-Zawileńska skarbnik TAK

Magdalena Chojnacka sekretarz TAK

Joanna Drożdżowska członek zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Agnieszka Ramucka-Jeż członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Katarzyna Nita członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

STOWARZYSZENIE "UŚMIECH DZIECKA"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Stowarzyszenia jest zapewnienie całodobowej opieki, wychowanie i 
kształcenie oraz zabezpieczenie wszelkich niezbędnych potrzeb dzieciom 
pozbawionym opieki rodzicielskiej. 
Stowarzyszenie ma za zadanie przygotować ich do samodzielnego życia.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
-zapewnienie dzieciom odpowiednich warunków mieszkaniowych,
-zaopatrzenie w odzież i inne przedmioty osobistego użytku,
-zapewnienie warunków do prawidłowego rozwoju psychofizycznego,
-zapewnienie wsparcia psychologicznego, pomocy lekarskiej i 
pielęgniarskiej,
-utrzymywanie kontaktów z rodzicami (opiekunami prawnymi) lub innymi 
członkami rodziny,
-współpracę z placówkami oświatowymi, kulturalnymi itp

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

1. Opis działalności za 2015 rok
Stowarzyszenie ”Uśmiech Dziecka” zapewnia całodobową opiekę, wychowanie, kształcenie oraz 
zabezpiecza wszelkie niezbędne potrzeby dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) Zapewnienie dzieciom odpowiednich warunków mieszkaniowych,
2) Zaopatrzenie w odzież i inne przedmioty osobistego użytku, w tym zabawki,
3) Zapewnienie warunków do prawidłowego rozwoju psychofizycznego,
4) Zapewnienie wsparcia psychologicznego, pomocy lekarskiej i pielęgniarskiej,
5) Utrzymywanie kontaktów z rodzicami (prawnymi opiekunami) lub innymi członkami rodziny w celu 
stworzenia warunków powrotu dzieci do rodziny,
6) Współpracę z placówkami oświatowymi, kulturalnymi, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, 
z organizacjami społecznymi, fundacjami, kościołami, samorządami lokalnymi w celu przybliżenia i 
odnowienia więzi ze środowiskiem rodzinnym i społecznym
7) Wszelkie działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele nieodpłatnie, w szczególności poprzez następujące rodzaje 
działalności pożytku publicznego:
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i osób – prowadzenie Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – kod 
8790 Z,
2) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, m. in. organizacja rehabilitacji leczniczej osób 
niepełnosprawnych – kod 9499 Z.

Powiat Złotowski powierzył Stowarzyszeniu „Uśmiech Dziecka” realizacje zadania publicznego pod 
nazwą: zorganizowanie i prowadzenie w lokalach znajdujących się w zasobach Powiatu Złotowskiego 
dwóch całodobowych, koedukacyjnych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego w 
budynkach w Jastrowiu przy ul. Wojska Polskiego 20 oraz Kieniewicza 35 z liczbą miejsc po14 w każdym 
budynku w latach 2015-2017 w celu zapewnienia opieki dzieciom i młodzieży pozbawionym częściowo 
lub całkowicie opieki rodzicielskiej.

Zakres opieki nad wychowankami:

Luty 2015 r. wyjazd wychowanków na wycieczkę do Torunia „Śladami Kopernika” zorganizowaną przez 
Fundację „Włącz się”. Zwiedzanie muzeum piernika i planetarium.
Maj 2015 r. udział wychowanków w spektaklach w Teatrze Muzycznym w Poznaniu na sztukach 
„Dookoła karuzeli czyli dziecko potrafi” i „Zemsta Nietoperza” . Zakup biletów sfinansowany przez 
Stowarzyszenie Lions Club Pillory z Poznania.
Maj 2015 r. udział wychowanków w wycieczce do  ZOO w Poznaniu z Fundacją „Włącz się” oraz kurs 
pierwszej pomocy medycznej.
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Lipiec 2015 r. pokaz bokserski dla dzieci zorganizowany przez Fundację „Wielkopolski Boks” oraz akcję 
„Kolorujemy”.
Udział w Jastrowskim Przeglądzie Teatralnym „Biały-Zielony-Niebieski”- wyróżnienie.
Czerwiec 2015 r. udział w w konkursie kulinarnym w ramach XXVI Międzynarodowego Festiwalu 
Folklorystycznego „Bukowińskie Spotkania- Smaki Bukowiny”- wyróżnienie.
Czerwiec 2015 r. udział w XVI Powiatowym Przeglądzie Dziecięcych Zespołów Artystycznych im. Cecylii 
Igiel – zajęcie III miejsca w kategorii taniec z grupą TOP TOYS.
Lipiec 2015 r. Mistrzostwa Polski Strong  Man Masters +40 w Jastrowiu, udział 3 wychowanków w 
konkurencjach atletycznych.
Od 13-22.07.2015 r. 3 wychowanków skorzystało z wypoczynku letniego (kolonie profilaktyczne) nad 
morzem w Łebie w ośrodku wczasowym  „Beskid” organizowane przez Biuro  „Włóczykij” z Krakowa.
Od 12-21.07.2015 r. 3 wychowanków z wypoczynku letniego (kolonie profilaktyczne) w Zakopanem w 
ośrodku wczasowym „U Jędrka” organizowane przez Biuro  „Włóczykij” z Krakowa.
Udział wychowanków w spektaklu profilaktycznym dotyczącym dopalaczy „ABC Mocarza” 
przedstawione przez Agencję Artystyczną „Galana”  z Krakowa.
Wrzesień 2015 r. rajd w ciemno udział 3 wychowanków zorganizowany przez Stowarzyszenie 
„Explorers” z Krajenki.
Udział w konkursie na najlepszy wypiek bożonarodzeniowy zorganizowany przez Fundację 
„Złotowianka”. W kategorii Organizacje otrzymaliśmy wyróżnienie i II miejsce.
17 grudnia 2015 r. uroczysta Wigilia dla dzieci, pracowników i gości w Restauracji „Folklor”. Dary 
mikołajkowe przekazane przez Fundację”Włącz się”, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Pile 
oraz Fundację „Wawel”. 

Ponadto:
- współpraca z Fundacją „Młodzi w uzależnieniu”;
-współpraca z Gminną Komisją Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
-współpraca z MONAR w Pile;
- udział wychowanków w zajęciach tanecznych prowadzonych przez grupę TOP TOYS z Koszalina;
- przynależność wychowanków do Polskiego Związku Wędkarskiego oddział Złotów;
- udział wychowanków w zajęciach karate prowadzony przez Stowarzyszenie „Satori”
- udział wychowanki w Fundacji „Arka” w Radomiu

W ramach opieki zdrowotnej zostały podjęte następujące działania:

-kontynuacja leczenia ortodontycznego w centrum Stomatologicznym Medica-Dent w Wałczu)
-kontynuacja leczenia 1 wychowanka po operacji zamknięcia ubytku przegrody międzyprzedsionkowej 
typu II (ASD II) w Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera  Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu;
-kontynuacja leczenia ortopedycznego w Klinice Grunwaldzkiej w Poznaniu 1 wychowanka oraz 
darowizna w postaci opłacenia turnusu rehabilitacyjnego przez „Zabajkę” w Stawnicy,
- kontynuacja terapii dla uzależnionych 1 wychowanka w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym dla 
Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ciborzu.
Stala współpraca z poradniami działającymi na terenie powiatu pilskiego, wałeckiego i złotowskiego.

Remonty w Placówkach:
- patronat ogólnopolskiej akcji „Kolorujemy”, której celem jest remontowanie domów dziecka 
zorganizowanej przez PR & Internet For Construction oraz Ogólnopolski Związek Stowarzyszeń Kibiców 
nad placówkami.  Z przekazanych materiałów wyremontowany aneks kuchenny w PO-W „Dzwoneczek”.
Ponadto wyremontowany został pokój cichej nauki oraz wyposażony w nowe meble.
W PO-W „Zaczarowany Domek” w 7 pomieszczeniach zostały odmalowane ściany i położone panele.
Współpraca z Firmą „Klon” z Jastrowia, która podjęła się renowacji wszystkich tapczanów (została 
naprawione stelaże drewniane, założona nowa gąbka oraz wymienione nowe poszycie tapczanów) .

Szkolenia pracowników:

- Konferencja szkoleniowa pt. „Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną” Organizator: 
SOSW im. Polskich Olimpijczyków w Jastrowiu oraz Starostwo Powiatowe w Złotowie. Prowadząca, dr 
Izabela Fornalik, pedagog specjalny, edukator seksualny. Sponsorowane „Jastimpex”
- Konferencja Naukowo-Szkoleniowa”Diagnozowanie i opiniowanie w pracy podmiotów pieczy 
zastępczej” Organizator: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, Wielkopolski Ośrodek 
Adopcyjny, i Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. 
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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

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

30

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)

Nie dotyczy

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

- Panel szkoleniowy na temat profilaktyki i ograniczenia zjawiska handlu ludźmi. Konferencja pt. 
”Handel ludźmi i współczesne niewolnictwo” Organizator: Wojewoda Wielkopolski, Komenda 
Wojewódzka Policji w Poznaniu, Uni-Terra-Wyższa Szkoła w Poznaniu.
- Konferencja szkoleniowa pt.”Rola kuratora dziecka cudzoziemskiego bez opieki. Zorganizowana w 
ramach projektu”Zwiększenie efektywności działań w dziedzinie dobrowolnych powrotów. Faza II 
organizowane przez Międzynarodową Organizację d/s migracji „IOM” w Warszawie.
Konferencja o dopalaczach. Organizator: Senepid w Złotowie i Powiatowa Komenda Policji w Złotowie.
- Konferencja o substancjach uzależniających, psychoaktywnych Organizatorzy: Komisja ds. Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zapobiegania Narkomanii w Jastrowiu.
2. Ogólna liczba członków na dzień 31 grudnia 2015 roku
14 członków

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

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. 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

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)

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

Wspieranie rodziny i systemu 
pieczy zastępczej

Pomoc społeczna, w tym 
rodzinom i osobom w 
trudnej sytuacji życiowej 
oraz wyrównywanie tych 
szans.
Prowadzenie dwóch 
socjalizacyjnych Placówek 
Opiekuńczo- 
Wychowawczych 
"Dzwoneczek" i 
"Zaczarowany Domek" na 
terenie miasta Jastrowie 
w powiecie złotowskim. 
Opieka nad dziećmi ,które 
całkowicie lub częściowo 
pozbawione są opieki 
rodzicielskiej. Praca z 
rodziną na rzecz powrotu 
dziecka do domu. 
Współpraca z różnymi 
instytucjami, które maja 
wpływ na rozwój 
dziecka.Zaopatrzenie w 
odzież, obuwie, zabawki 
oraz przedmioty 
osobistego 
użytku,zapewnienie 
warunków 
mieszkaniowych. 
Współpraca z różnymi 
instytucjami, 
oświatowymi, 
pedagogiczno- 
psychologicznymi, 
samorządami lokalnymi w 
celu przybliżania i 
odnawiania więzi ze 
środowiskiem rodzinnym.

87.90.Z
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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) 1 089 188,10 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0,00 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 1 089 188,10 zł

0,00 zł

0,00 zł

1 080 000,00 zł

0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 8 948,10 zł

2 025,00 zł

6 923,10 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

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)

5.2. 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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 1 080 000,00 zł
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2.4. Z innych źródeł 240,00 zł

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznegoz 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 0,00 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: 1 123 028,21 zł 0,00 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

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

1,92 zł

1 930,27 zł

1 121 096,02 zł 0,00 zł

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

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł
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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.)

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)

15,0 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)

0,0 etatów

5,0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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 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 złz innych zwolnień, jakich: 

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
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14,00 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
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 536 023,37 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

488 742,12 zł

488 742,12 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 47 281,25 zł

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

536 023,37 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 536 023,37 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)

0,00 zł

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

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)

44 668,61 zł

2,00 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  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

w 
tym:

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

b) inne osoby

2,00 osób

0,00 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)

0,00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0,00 osób

0,00 osóbb) inne osoby
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0,00 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

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)

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)

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)

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

1 Prowadzenie dwóch 
socjalizacyjnych Placówek 
Opiekuńczo- 
Wychowawczych 
"Dzwoneczek' i 
"Zaczarowany Domek" na 
terenie miasta Jastrowie

Zapewnienie całodobowej 
opieki dzieciom pozbawionym 
opieki rodzicielskiej.

Starostwo Powiatowe w Złotowie 1 080 000,00 zł

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

4 600,00 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

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

Agnieszka Sobczak 
Joanna Bożek- Cyrulewska 

08.07.2016 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 Starostwo Powiatowe w Złotowie 1

2 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 1
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