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• Formularz należy wypełnić w języku polskim, drukowanymi literami;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• We wszystkich pytaniach, w których istnieje możliwość wyboru odpowiedzi, należy zaznaczyć właściwe odpowiedzi znakiem X;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (-);

Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

FUNDACJA WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "NASZ DOM"

Kraj          POLSKA Województwo     KUJAWSKO-
POMORSKIE

Powiat CHEŁMIŃSKI

Gmina CHEŁMNO Ulica DOMINIKAŃSKA Nr domu 40 Nr lokalu 

Miejscowość CHEŁMNO Kod pocztowy 86-200 Poczta CHEŁMNO Nr telefonu 566912100

Nr faksu 566910110 E-mail dps.ss@wp.pl Strona www .dpschelmno.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2010-02-01

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 34064327500000 6. Numer KRS 0000336186
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego)

Kiszewska Jolanta - przewodniczący Zarządu
Piędel Daniela - członek Zarządu 
Pawełczak Elwira - 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)

Soborska-Zielińska Anna - przewodniczący Rady 
Zielińska Danuta - członek Rady 
Paczkowski Zbigniew - członek Rady

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

wspieranie działań opiekuńczo - rehabilitacyjnych oraz 
wychowawczych
 z uwzględnieniem zachowań pro – zdrowotnych u osób 
niepełnosprawnych intelektualnie oraz przewlekle somatycznie 
chorych, przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Chełmnie
a także wspieranie osób niepełnosprawnych  spoza wymienionego 
Domu jeśli środki finansowe na to pozwalają.

10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych 
organizacji na podstawie statutu organizacji)                       
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a)tworzenie warunków do integracji społecznej, w ramach których 
organizowany będzie  udział w imprezach pro – zdrowotnych osób 
niepełnosprawnych, spartakiadach, turniejach itp.
b)organizowanie udziału w występach śpiewaczych, recytatorskich, 
wystawach plastycznych osób niepełnosprawnych,
c)organizowanie imprez okolicznościowych jak : Dzień Dziecka, 
Dzień Matki, Dzień Babci Dziadka, Andrzejki, Mikołajki,
d)organizowanie przewozów osób niepełnosprawnych  - nie 
będących Mieszkańcami Domu – na turnusy rehabilitacyjne,
e)propagowanie rozwoju edukacji osób niepełnosprawnych ( zakup 
podręczników, artykułów szkolnych, pomocy edukacyjnych,  
współpraca ze specjalistami z zakresu psychologii, pedagogiki, 
logopedii, medycyny oraz dziedzin pokrewnych),
f)wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego,
g)fundowanie lub częściowa refundacja sprzętu ortopedycznego i 
rehabilitacyjnego,
h)fundowanie turnusów rehabilitacyjnych i wycieczek 
krajoznawczych,
i)wspieranie finansowe bieżącej działalności Domu m. in. poprzez: 
zakup lekarstw, odzieży, środków higieny osobistej oraz środków 
czystości dla osoby niepełnosprawnej , zakup sprzętu AGD, 
j)wspieranie finansowe potrzeb związanych z utrzymaniem we 
właściwym stanie technicznym budynków Domu oraz ich 
modernizacją i rozbudową ( fundowanie prac remontowo- 
modernizacyjnych, dostosowawczych do potrzeb osób 
niepełnosprawnych),
k)utrzymanie terenu wokół budynków, zakup doposażenia placu 
zabaw w urządzenia zabawowe, sprawnościowe i sportowe,
l)gromadzenie środków materialnych i finansowych do realizacji 
celów statutowych.

11. Najważniejsze sfery działalności pożytku 
publicznego

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

działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

*   W ramach organizowania imprez okolicznościowych Fundacja była 
współorganizatorem zabawy Karnawałowo-Walentynkowej, z okazji Dnia 
Dziecka oraz Andrzejkowej głównie poprzez poniesienie kosztów za oprawę 
muzyczną w/wym imprez. Mieszkańcy Domu w tego typu zabawach biorą też 
udział w różnorakich konkursach, grach zręcznościowych, w których wszyscy 
uczestnicy nagradzani są drobnymi upominkami.

*   W ramach propagowania rozwoju edukacji oraz szeroko pojętego 
usprawniania dokonano zakupu artykułów szkolnych, papierniczych i  pomocy 
naukowych niezbędnych do przeprowadzania zajęć edukacyjnych oraz 
terapeutycznych z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie – Mieszkańcami 
DPS w Chełmnie. Doposażono także Salę Doświadczania Świata
 w kolumnę wodną i kabinę lustrzaną.
Spośród ogólnej liczby 144 Mieszkańców, 46 osób podlega  obowiązkowi 
szkolnemu i realizuje go poprzez udział w różnych formach nauczania. Każda z 
tych osób wymaga zaopatrzenia w niezbędne pomoce umożliwiające aktywny i 
twórczy udział w zajęciach. Wszyscy Mieszkańcy objęci są zajęciami 
terapeutycznymi dostosowanymi do ich stanu zdrowia, stopnia upośledzenia
i możliwości.
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Fundacja sfinansowała także diagnozę  psychologiczno-pedagogiczną 
Mieszkańca Domu w celu zakwalifikowania do odpowiedniego rodzaju zajęć.

*  Fundacja wspomogła Mieszkańców Chełmna i okolic wypożyczając drobny 
sprzęt rehabilitacyjny 31 osobom ( w szczególności: balkoniki, wózki 
inwalidzkie,łóżka,kule).
*     W ramach fundowania sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego 
zakupiono:
     - łóżko rehabilitacyjne w celu poprawy komfortu życia osoby długotrwale 
leżącej,     
      - materace rehabilitacyjne- 12 szt.
      - kręgi p/odleżynowe, które przekazano dla Mieszkańców DPS w Świeciu,
      - wózek inwalidzki dla małoletniego Mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w 
Chełmnie,
      - lampa „Sollux”.

*   W ramach organizowania i fundowania wycieczek krajoznawczych Fundacja 
przystąpiła do udziału w zadaniu realizowanym przez Kujawsko-Pomorski Urząd 
Wojewódzki p.n. „Aktywnie, twórczo i zdrowo – wypoczynek 2011” dzięki 
któremu pozyskała środki w kwocie 5.000,- zł. W ramach tego dofinansowania 
Mieszkańcy Domu mieli możliwość uczestniczenia w trzech wycieczkach. 
Podczas jednej z nich mogli lepiej poznać pobliski Toruń. Wycieczka ta miała 
charakter odkrywczy i edukacyjny, gdyż wszyscy poznawali miasto w czasie 
rejsu statkiem po Wiśle. Odwiedzili także Planetarium i Orbitarium w Toruniu. 
Drugą atrakcyjną i edukacyjną imprezą w ramach tego projektu były Warsztaty 
Plastyczne w Skłudzewie. Nasi podopieczni mieli niepowtarzalną okazję 
poznania nowych technik plastycznych i pracy w plenerze.
Trzecia wycieczka do Mega-Parku w Grudziądzu pozwoliła Mieszkańcom 
korzystać z atrakcji tam oferowanych(udział w safari, przejazd bryczką i 
pociągiem oraz pracę w kopalni złota).
Poza projektem zorganizowano jeszcze 2 wyjazdy:
     - do Gdyni (rejs statkiem po zatoce, zwiedzanie miasta, wypoczynek na 
plaży),
     - do Lichenia ( modlitwa w Sanktuarium, zwiedzanie).

*    Fundacja stara się wspierać działalność Domu Pomocy Społecznej w 
Chełmnie we wszystkich płaszczyznach jego funkcjonowania. Jednakże 
wspieranie bieżącej działalności Domu wydaje się być potrzebą najpilniejszą, 
gdyż pozwala zapewnić Mieszkańcom godne warunki życia, właściwą opiekę, 
pielęgnację i wyżywienie.
Dofinansowanie działalności bieżącej Domu w 2011 roku odbywało się poprzez:
    -zakup artykułów spożywczych (mleko, olej, cukier, mąka, dżemy, soki, 
słodycze),
    -zakup artykułów drogeryjnych (proszek d/prania, płyny d/kąpieli, art. 
sanitarne, środki  pielęgna-
       cyjne dla niemowląt),
    - zakup odzieży (bielizna,piżamy, rajstopy, skarpety) oraz pościel,
    - zakup mebli (kanapy – 3 szt , amerykanka- 2 szt.),
    - zakup sprzętu AGD  (lodówka,  4 pralki, robot kuchenny,  3 zmywarki, 
kuchenka, mikser,
      blender,
      sterylizator, patelnia,czajnik, laminator, suszarka) oraz RTV (5 telewizorów, 2
 monitory), 
   - zakup artykułów medycznych ( farmaceutyki, materiały opatrunkowe i 
dezynfekcyjne, drobny
     sprzęt medyczny: smoczki, strzykawki, ssaki , inhalatory). 
     W celu zwiększenia pomocy w tym   zakresie  Fundacja  przystąpiła  do  
zadania  realizowanego
     przez Urząd  Miejski w Chełmnie p.n. 
     „Ochrona i promocja zdrowia”, którym pozyskano kwotę 1.500,- zł oraz do 
projektu Kujawsko
   - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego p.n. „Wsparcie działań z zakresu opieki 
nad osobami
     przewlekle chorymi”, w ramach którego pozyskano środki w kwocie 4.000,- zł.
 
 *    Fundacja brała również udział we wspieraniu finansowym potrzeb 
związanych z utrzymaniem
we  właściwym  stanie  technicznym  budynków  Domu  oraz ich modernizacją i 
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rozbudową poprzez zakup:
wykładzin,
farby malarskiej,
narożników ściennych,
sedesu,
rolet pionowych.
wymianę stolarki okiennej

*  W ramach realizacji celu jakim jest pomoc w utrzymaniu terenu wokół 
budynków dokonano zagospodarowania terenu wokół budynku 
zamieszkiwanego przez osoby przewlekle somatycznie chore. W  tym celu 
zakupiono kostkę brukową, beton, ziemię oraz zlecono firmie ogrodniczej 
wykonanie nasadzeń. Powstały zakątek będzie doskonałym miejscem 
wypoczynku i rekreacji na świeżym powietrzu dla wielu Mieszkańców Domu.

Fundacja zakupiła foldery reklamowe dotyczące Fundacji i DPS w celu lepszego 
promowania swej działalności oraz zleciła wykonanie samoprzylepnych naklejek 
z logo Fundacji.

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

województwo

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

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

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

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

Liczba odbiorców działań organizacji

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

175

1

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

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

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

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym
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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)

Fundacja nie prowadzi samodzielnie podmiotu, jednakże wspiera 
finansowo DPS.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

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

województwo

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 87.10.Z.

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

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
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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) 195,400.75 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 195,400.75 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 0.00 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 170,961.90 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 9,000.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

b) ze środków budżetu państwa
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9,000.00 zł

0.00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 13,616.15 zł

0.00 zł

13,616.15 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

8. Z innych źródeł 0.00 zł

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

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 0.00 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

                w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 0.00 zł

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

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

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

3.Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1) oraz kwoty przeznaczone na te działania
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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: 194,765.10 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:

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

194,765.10 zł 0.00 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)
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3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych 
zasadach prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu 
terytorialnego, lub zawarła umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub 
użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości 
następujące prawo:

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy

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

0.0 osób

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

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

0.0 etatów

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

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

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

0.00 osób prawnych

organizacja pozyskała 0 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)

6.00 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)
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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 6.00 osób

4.00 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 4.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 0.00 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 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

0.00 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 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

0.00 zł
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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

0.00 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

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

IX.Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego zamówień publicznych w okresie 
sprawozdawczym

Lp Nazwa zadania Kwota

1 Umowa Nr UM-SP.616.1.108.2011 z dnia 27.04.2011 podpisana z Urzędem 
Marszałkowskim w Toruniu na realizacją zadania publicznego p.n.: Podeszły wiek i 
przewlekła choroba darzone wsparciem i szacunkiem.”

4,000.00 zł

2 Umowa Nr UM-SP.616.1.381.2011 z dnia 12.07.2011 podpisana z Urzędem 
Marszałkowskim w Toruniu na realizację zadania publicznego p.n.: „Aktywnie, 
twórczo, zdrowo i wesoło – wypoczynek 2011 dla Mieszkańców Domu Pomocy 
Społecznej w Chełmnie.”

5,000.00 zł

3 Umowa za dnia 31.08.2011 podpisana z Urzędem Miasta Chełmna na realizację 
zadania publicznego p.n. „Łagodzenie skutków cierpienia oraz długotrwałej 
choroby”.

1,500.00 zł

Lp Nazwa zadania Kwota
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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

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

brak

Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli
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