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Data zamieszczenia sprawozdania 2020-09-03

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     LUBELSKIE

Gmina WŁODAWA

Powiat WŁODAWSKI

Ulica UL. 11 LISTOPADA Nr domu 4 Nr lokalu 

Miejscowość WŁODAWA Kod pocztowy 22-200 Poczta WŁODAWA Nr telefonu 665-101-236

Nr faksu E-mail 
stowarzyszenie.lepszejutro@interia.pl

Strona www 
http://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Lepsze-Jutr

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2012-03-12

2018-06-26

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 06139334800000 6. Numer KRS 0000413995

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

Justyna Maria Gajos prezes TAK

Leszek Andrzej Wieliniec sekretarz TAK

Monika Justyna Zimnicka wiceprezes TAK

Marzena Katarzyna 
Poprawska

skarbnik TAK

Mirosława Stanisława 
Kuczek

członek 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

Ewa Taratycka przewodnicząca TAK

Teresa Sawicka członek TAK

Wanda Elżbieta Oniszczuk członek TAK

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "LEPSZE JUTRO"

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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1. Opis działalności pożytku publicznego

Realizowane projekty w 2019r 
1. Chcemy być tacy sami …  czyli zintegrowane wsparcie terapeutyczno rehabilitacyjne podopiecznych  (terapia i 
rehabilitacja wg IPW) z elementami integracji społecznej w obszarze rekreacji, turystyki i kultury. 
1) Zimowisko ze Stowarzyszeniem LEPSZE JUTRO 11-02-2019 do 15-02-20-19. Zajęcia warsztatowe zrealizowano 
w ciągu 5 dni, każdego dnia w godz. 9:00 – 15:00. Łącznie zrealizowano  30 godzin warsztatowych. Odbyły się 2 
wyjazdy.  W zimowisku wzięło udział łącznie 20 dzieci (7K, 13M) , w tym 7 os. (2K, 5M) z orzeczoną prawnie 
niepełnosprawnością) i 5 os. młodzież niepełnosprawna (1K,4M). Dzieci i młodzież łącznie: 25 os (8K, 17M), w tym 
12 ON (3K, 9M). Dodatkowo w zajęciach uczestniczyli opiekunowie/rodzice – 14 os (11 K,3M). Łącznie w działaniu 
wzięło udział 40 osób niepowtarzających się.  Uczestnicy pochodzili z 4 gmin: a. Włodawa – 11 uczestników: 9 dzieci 
(3K, 6M), 2 młodzież (1K, 1 M) i 6 opiekunów/rodziców (5K,1M). RAZEM 17 os (9K,8M). b. M. Włodawa – 18 
uczestników: 8 dzieci (3K, 5M),3 młodzież (1K, 2 M) i 7 opiekunów/rodziców (6K,1M). RAZEM 18 os (9K, 9M)c. 
Hanna – 5 uczestników: 3 dzieci (2K, 1M),1 młodzież (1 M) i 1 opiekun/rodzic (1K). RAZEM 5os (3K,2M)d. 
Sławatycze – 2 os , dziecko + rodzic (2M). 
2) Terapie indywidualne 
a. hipoterapia 
b. zajęcia na basenie. 
32 osoby niepełnosprawne otrzymały wsparcie z zakresu rekreacji i rehabilitacji ruchowej i społecznej, w tym zajęcia 
na pływalni, hipoterapia i spotkania integracyjne. Wszystkie osoby posiadają orzeczenie wydane przez Powiatowy 
Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. W projekcie dodatkowo uczestniczyli opiekunowie. 
Zrealizowano 133 jednostki terapeutyczne. 
3) Półkolonie ze Stowarzyszeniem LEPSZE JUTRO Projekt miał na celu  zorganizowanie w okresie wakacyjnym 
dwutygodniowych półkolonii dla dzieci i młodzieży z rodzin w których występuje niepełnosprawność. Półkolonie 
zrealizowano w ciągu 5 dni, każdego dnia w godz. 9:00 – 15:00. 
Zrealizowano:
a. warsztaty z zakresu bezpieczeństwa wypoczynku, na drogach oraz w Internecie: Kubuś Puchatek czuje się 
bezpiecznie - spotkanie z policjantką;
b. warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień: Kubuś Puchatek mówi NIE nałogom i uzależnieniom;
c. warsztaty Kubuś Puchatek odkrywa skąd się bierze miodek – spotkanie z pszczelarzem. 
d. warsztaty artystyczne: Lubimy miodek jak Kubuś Puchatek, w tym wyjazd do Żukowa – zajęcia w pracowni 
malarsko – rzeźbiarskiej p. Władysławy Wójcik;
e. wycieczkę jednodniową do Chełma. Zwiedzanie Kulmowej Doliny. Wejście do Parku Wodnego – rekreacja. Piknik 
rodzinny na Dziewiczej Górze z czytaniem legend;
f. wyjazd na VII Ogólnopolski „Wielki Dzień Pszczół" do Parku Krajobrazowego w Urszulinie;
g. zajęcia integracyjne, spacery, plażowanie;
h. spotkanie integracyjne połączone z wernisażem wystawy „ Nasi najmniejsi bracia” w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej. 
W działaniach wzięło udział łącznie 57 osób (25 os. z orzeczoną prawnie niepełnosprawnością), w tym: W 
półkoloniach: 28 osób (11 os. z orzeczoną prawnie niepełnosprawnością).
Wszystkie elementy są ze sobą skorelowane tak aby tworzyły spójną całość i wzajemnie się uzupełniały. Zakres 
merytoryczny dostosowany jest do specyficznych ograniczeń jakie niesie niepełnosprawność dzieci z nastawieniem 
na szeroko rozumiane procesy integracyjne. Projekt pokazał, iż niezależnie od ograniczeń jakie niesie 
niepełnosprawność własna czy członka rodziny (dziecka) możliwe jest pełne, aktywne uczestnictwo w życiu 
społecznym.  
4) Dzień Dziecka – piknik w Stajni PASJA .W pikniku rodzinnym z okazji Dnia Dziecka wzięło udział łącznie 53 osoby 
, w tym 18 osób to dzieci i młodzież niepełnosprawna, 11 osób rodzeństwo, 24 osób rodzice i goście zaproszeni.
5) Dzień Matki – wyjazd do Hanny – zwiedzanie Centrum Religijno – Zabytkowego. W przedsięwzięciu udział wzięło 
6 matek, spotkanie rozpoczęło się w Urzędzie Gminy Hanna poczęstunkiem a zakończyło zwiedzaniem Centrum 
Religijno-Zabytkowego.
6) Akcja „ Książkowy Dzień Dziecka” Fundacji Santander – zorganizowano zbiórkę książek dla dzieci 
przebywających w szpitalach 
7) Wyjazd do Filharmonii Lubelskiej – koncert „ A to Polska właśnie …”11 listopada podczas obchodów Dnia 
Niepodległości. Łącznie w wydarzeniu udział wzięło 20 osób-dzieci, młodzież i osoby dorosłe w tym 8 osób z prawnie 
orzeczoną niepełnosprawnością.
2. Święta to magiczny czas… dla wszystkich czyli kultywowanie świętowania w rodzinie, społeczności lokalnej z 
nastawieniem na szeroko rozumiane procesy integracyjne. 
1. III Konkurs Świąteczny " Magia Świąt Bożego Narodzenia" / ZAKOŃCZENIE w styczniu 2019r.( Konkurs był 
ogłoszony w 2018r)
Zgodnie z Regulaminem zrealizowano konkurs otwarty z wykorzystaniem Internetu, bez ograniczeń wiekowych dla 
osób z niepełnosprawnych, a dla dzieci zdrowych górna granica wieku 15 lat. 
Była to trzecia edycja konkursu świątecznego, który rokrocznie cieszy się dużym zainteresowaniem. Wpłynęło 26 
zdjęć od 16 osób (8 K, 8 M), w tym 10 ON (3 K, 7 M).  Komisja konkursowa składała się z przedst. Stowarzyszenia, 
MBP i reprezentantów jst. Przyznano nagrody zgodnie z Regulaminem. Z nadesłanych prac powstała Wystawa prac 
konkursowych " Magia Świąt Bożego Narodzenia" zaprezentowana w sali UM. 
2. "Hej kolęda, kolęda... integracyjne spotkanie opłatkowe". W dn. 13 stycznia 2019 r. w Ośrodku Edukacji 
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Regionalnej prowadzonym przez Stowarzyszenie Aktywizacji Polesia Lubelskiego w Hołownie odbyło się 
integracyjne spotkanie noworoczne. Bawiło się razem ok 100 osób, w tym nasi podopieczni, rodzice , sympatycy i 
przyjaciele. Podopieczni otrzymali paczki ze zdrową żywnością i hipoalergicznymi kosmetykami.  Uczestnicy: Ok. 
100 osób, w tym 79 osób (grupa zorganizowana wg listy), 10 os. goście zaproszeni, 12 os. instruktorzy, obsługa 
Krainy Rumianku oraz osoby miejscowe. - 28 os.(8 K, 20 M)  – osoby niepełnosprawne - 27 (12 K, 5 M) – rodzice i 
opiekunowie- 24 os – członkowie rodzin i przyjaciele 
3. Rodzinny wyjazd do Filharmonii Lubelskiej na koncert kolędowy " Cichuteńko pośród nocy" Uczestnicy: 40 osób 
(26 K, 14 M)- 18 os.(9 K, 9 M)  – osoby niepełnosprawne (45% wszystkich uczestników) - 14 (11 K, 3 M) – rodzice i 
opiekunowie- 8 os – członkowie rodzin i przyjaciele 
4. Spotkanie ze Świętym Mikołajem. Został zorganizowany wyjazd 3 dniowy na spotkanie ze Św. Mikołajem do 
Pięknej Góry koło Giżycka. W wyjeździe wzięło udział 20 os. w tym 11 ON.W programie były:
a. Zajęcia w świątecznym klimacie: w krainie lodu, karmienie zwierząt w Szopce Bożonarodzeniowej. 
b. Gra fabularna - Dzwoneczek Św. Mikołaja.
c. Warsztaty integracyjne artystyczne i kulinarne. 
d. Spotkanie ze Św. Mikołajem.
e. i inne atrakcje. 
5. Warsztaty i Kiermasze Wielkanocne. 
Zorganizowano:
a. Warsztaty tworzenia wielkanocnych mydełek.
b. Stoisko informacyjno-promocyjne podczas Jarmarku Wielkanocnego przy Muzeum we Włodawie 
c. Kiermasz własny przy Parafii NSJ we Włodawie. 
Warsztaty  odbyły się w pomieszczeniach udostępnionych przez Urząd Miasta Włodawa. Udział wzięło 18 osób-
dzieci, młodzież i dorośli w tym 6 osób z prawnie orzeczoną niepełnosprawnością. Pozostałe osoby to rodzice i 
opiekunowie. Mydełka, które powstały na warsztatach zostały w zasobach stowarzyszenia z przeznaczeniem na 
Kiermasze Wielkanocne.
6. Warsztaty i Kiermasze Bożonarodzeniowe 
Zorganizowano: 
a. " Papierowe (i nie tylko...) cuda na Święta" – warsztaty artystyczne/ rękodzielnicze.
b. "Wigilijne warsztaty kulinarne" (piernikowe ozdoby choinkowe i tradycyjne potrawy wigilijne/ świąteczne).
c. Stoisko informacyjno - promocyjne podczas Kiermaszu Bożonarodzeniowego w Muzeum we Włodawie4.Własny 
kiermasz w Parafii NSJ we Włodawie. 
W okresie projektowym  zrealizowano 15 godzin warsztatów wg autorskich programów przygotowanych przez 
prowadzących. Warsztaty podzielone były na zajęcia 2 godzinne.  Realizacja warsztatów przyjęła charakter 
arteterapii z elementami integracji środowiskowej. Zajęcia odbyły się w Centrum Terapii i Aktywizacji Osób 
Niepełnosprawnych LEPSZE JUTRO w Susznie (warsztaty artystyczne ) oraz w Świetlicy Wiejskiej w Susznie 
(warsztaty kulinarne).   
W warsztatach wzięło udział łącznie 52  os - dzieci, młodzież i dorośli (33K, 19 M), w tym 24 os. (46,15%) z 
orzeczoną prawnie niepełnosprawnością(11 K, 13 M)).Dzieci i młodzież stanowiły 59,61 % - razem 31 osób, w tym 
15 dziewcząt i 16 chłopców. Rodzice / opiekunowie oraz osoby towarzyszące 40,39% - razem 21 os.( 18 K, 3 M) 
Zorganizowano stoisko informacyjno - promocyjne podczas Kiermaszu Bożonarodzeniowego w Muzeum we 
Włodawie oraz własny kiermasz w Parafii NSJ we Włodawie. 
Stoiska odwiedziło ok 1000 osób. Podczas kiermaszy prowadzono zbiórkę do puszek (nr zbiórki 2017/2972/OR).
7. Ogłoszono IV Konkurs Świąteczny - Magia Świąt Bożego Narodzenia.
4. Centrum Terapii i Aktywizacji Osób niepełnosprawnych LEPSZE JUTRO – inicjatywa mająca na celu 
zaadaptowanie dla potrzeb realizacji celów statutowych posesji po byłej szkole podstawowej w Susznie na 
profesjonalny ośrodek wsparcia dla naszych podopiecznych .
Zrealizowano: 
1. Porządkowanie terenu wokół posesji przez rodziców, podopiecznych oraz wolontariuszy, Aktywny udział wzięło ok 
15 osób, wszyscy to członkowie stowarzyszenia.
2. Drobne remonty i naprawy wykonywane były głównie przez członków stowarzyszenia na bazie własnych środków 
zgromadzonych przez stowarzyszenie oraz z pomocą ludzi dobrej woli oraz lokalnych firm.
3. Zakup sprzętu w ramach dotacji Fundacji TESCO. W ramach niniejszego projektu doposażono Centrum Terapii i 
Aktywności ON w stoły konferencyjne, krzesła oraz regały/szafki/witryny oraz rzutnik multimedialny z ekranem). 
Dodatkowo zrealizowano warsztaty integracyjne oraz wystawę prac. W działaniach wzięło udział łącznie ok. 250 
osób (80 os. z orzeczoną prawnie niepełnosprawnością), w tym w warsztatach 28 osób (11 os. ON).
4. Dotacja na budowę ścieżki zdrowia uzyskana z Fundacji Santander do realizacji w 2020r. 
5. Współpraca z Zakładem Karnym na podstawie Umowy o  zatrudnieniu nieodpłatnym skazanych z dn. 15 maja 
2020r. , w ramach której uzyskano pomoc w pracach na terenie Centrum Terapii i Aktywizacji Osób 
niepełnosprawnych LEPSZE JUTRO świadczoną przez grupę osadzonych w ramach zatrudnienia w okresie od 15-
05-2019 do 31-12-2019
6. Loteria Fantowa O LEPSZE JUTRO - Loteria fantowa odbyła się w dniu: 18 SIERPNIA 2019R. na Błoniach w 
Orchówku podczas Festiwalu na Trójstyku, który organizowany jest przez Gminę Włodawa. Sprzedaż losów 
odbywała się na stoisku promocyjnym Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym LEPSZE JUTRO. 
NGRODA GŁÓWNA w Loterii fantowej O LEPSZE JUTRO – ROWER o wartości ok. 750 zł. NAGRODY 
DODATKOWE – 30 szt. – rękodzieło artystyczne wykonane przez osadzonych z Zakładu Karnego we Włodawie oraz 
podopiecznych Stowarzyszenia LEPSZE JUTRO i ich Mamusie.
Dochód z loterii wyniósł 835,00 zł. Pieniądze zostały przeznaczone na wkład własny do realizowanych projektów. 
7. Akcja WKRĘĆ SIĘ W POMAGANIE – jak co roku została zorganizowana zbiórka surowców wtórnych – nakrętek 
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3.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 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, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1., na 
rzecz których działała 
organizacja 
(Np. zwierzęta, zabytki)

osoby niepełnosprawne i ich rodziny

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

plastykowych. Akcja realizowana jest w oparciu o Regulamin wewnętrzny. W br. przeprowadzono zbiórkę w 
placówkach edukacyjnych. W akcji udział wzięło 11 placówek oświatowych, ze sprzedaży uzyskano kwotę  940,00zł 
. Pieniądze zostały przeznaczone na wkład własny do realizowanych projektów. 
8. Udział w XXIII Jarmarku  Holeńskim - Hola 2019, w dniu 28 lipca 2019 r. W ramach stoiska, zaprezentowano 
rękodzieło wykonane przez NASZE DZIECI, uzdolnione Mamusie oraz osadzonych z ZK we Włodawie. Zbierano 
dobrowolne datki do puszek (zbiórka publiczna nr 2017/2972/OR). Całość dochodu przeznaczono na Centrum 
Terapii i Aktywności Osób Niepełnosprawnych LEPSZE JUTRO, które jest w fazie organizacji.
9. Działalność charytatywna w celu pozyskania środków finansowych: 
a. Zbiórka do puszek kwestarskich podczas kiermaszy i imprez integracyjnych 
b. Zbiórka i Internecie https://zrzutka.pl/7ry33w
c. Wsparcie zakupowe https://fanimani.pl/stowarzyszenie-pomocy-dzieciom-niepelnosprawnym-lepsze-
jutro/informacje/
d. Sprzedaż charytatywna w portalu allegro https://charytatywni.allegro.pl

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

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

800

19
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Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

1. Chcemy być tacy sami …zintegrowane wsparcie 
terapeutyczno rehabilitacyjne podopiecznych (terapia i 
rehabilitacja wg IPW) z elementami integracji społecznej 
w obszarze rekreacji, turystyki i kultury. Projekt jest 
realizowany w trybie ciągłym od sierpnia 2016 r. Zakres 
projektu uzależniony jest od ilości środków finansowych 
pozyskanych na ten cel.
2. Święta to magiczny czas… dla wszystkich czyli 
kultywowanie świętowania w rodzinie, społeczności 
lokalnej z nastawieniem na szeroko rozumiane procesy 
integracyjne. Realizacja od  listopada 2018r. Warsztaty, 
kiermasze, spotkania ,konkursy obchody różnych świat 
w pełni integracyjne dostosowane do ograniczeń jakie 
niesie niepełnosprawność dzieci z nastawieniem na 
szeroko rozumianą integrację.
3. A to Polska właśnie…czyli nauka historii i patriotyzmu 
przez doświadczenie. Realizacja od października 2017r, 
polega na organizacji zadań edukacyjno-animacyjnych 
opartych na interakcji i współdziałaniu różnych grup 
społecznych, skierowanych do środowiska lokalnego z 
uwzględnieniem rodzin wychowujących dzieci 
niepełnosprawne. Zakłada aktywne uczestnictwo ON i 
ich otoczenia w życiu kulturalnym.
4. Centrum Terapii i Aktywizacji Osób 
niepełnosprawnych LEPSZE JUTRO – inicjatywa mająca 
na celu zaadaptowanie dla potrzeb realizacji celów 
statutowych posesji po byłej szkole podstawowej na 
profesjonalny ośrodek wsparcia dla naszych 
podopiecznych.

782,50 zł
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 48 929,32 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 39 239,32 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 7 675,00 zł

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 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, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery 

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Projekt " Święta to magiczny czas... dla 
wszystkich" .  
- dopłata rodziców do wyjazdu do Filharmonii 
Lubelskiej na koncert kolędowy " Cichuteńko 
pośród nocy" (częściowe pokrycie kosztów zakupu 
biletów oraz wyżywienia); 
- dopłata rodziców za wyjazd do wioski św. 
Mikołaja.Sfinansowanie oferty wycieczki, zakup 
paczek dla dzieci. 
Projekt " Chcemy być tacy sami... " dopłata na 
zajęcia terapeutyczne indywidualne zgodnie z 
regulaminem wewnętrznym.
Udział uczestników Projektu w zajęciach jest 
dobrowolny i nieodpłatny, w celu zabezpieczenia 
uczestnictwa obowiązuje wpisowe na zajęcia 
ustalane każdorazowo przez Zarząd 
Stowarzyszenia. 
a) Wpisowe stanowi nie więcej niż 15 % kosztu 
całkowitego zadania przypadającego na uczestnika 
w przypadku czynnie pracujących na rzecz 
Stowarzyszenia ,
b) Nie więcej niż 30%  dla pozostałych członków 
Stowarzyszeni,   
c) 30 - 100% dla osób z zewnątrz .

0,00 zł
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c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 2 015,00 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 3 895,50 zł

4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o poniesionych kosztach z tych 
środków 

4.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 782,50 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 782,50 zł

4.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty  ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
w okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz kwoty przeznaczone na te działania

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

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

e) pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

35 672,60 zł

7 675,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

1 228,70 zł

1 Projekt "Święta to magiczny czas... dla wszystkich"  (zabezpieczenie wkładu własnego do 
projektu). Dofinansowanie kosztu organizacji spotkań integracyjnych i warsztatów.

782,50 zł

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 9 260,00 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 44 576,30 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 4 353,02 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. 
W przypadku zwolnienia z podatku dochodowego od osób 
prawnych - dodatkowo podać kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług
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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.

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

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 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

5 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0 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 
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)

16 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

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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1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 3 641,00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 3 641,00 zł

2. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
(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) 3. podzielić przez liczbę pracowników)

60,68 zł

3. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1 500,00 zł

VII. 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. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

VIII. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Justyna Gajos
Monika Zimnicka

Marzena Poprawska
Leszek Wieliniec
Mirosława Kuczek

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Urząd Miasta Włodawa 1

2020-09-03

IX. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)
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