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Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2020

• 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 2021-10-15

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

Marzena Katarzyna 
Poprawska

prezes TAK

Justyna Maria Gajos skarbnik TAK

Mirosława Stanisława 
Kuczek

członek zarzadu 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"

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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Realizowane projekty w 2020r
1. „Chcemy byc tacy sami…” czyli zintegrowane wsparcie terapeutyczno rehabilitacyjne podopiecznych (terapia i
rehabilitacja wg IPW) z elementami integracji społecznej w obszarze rekreacji, turystyki i kultury.
Cele projektu.:
1. Wsparcie rehabilitacji i edukacji os.niepełnosprawnych poprzez realizację programów usprawniania dla min.30 
podopiecznych Stowarzyszenia. 
2. Promocja talentów i twórczości os.niepełnosprawnych poprzez zorganizowanie  plenerów, spotkań autorskich oraz 
wystaw artystycznych.
3. Integracja środowisk rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi poprzez zorganizowanie imprez i wyjazdów 
integracyjnych. 
4. Stworzenie warunków do włączenia społecznego poprzez udostępnienie oferty wsparcia rodzin wychowujących 
dzieci niepełnosprawne. 
5. Budowanie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych poprzez ukazanie ich talentów i możliwości pomimo 
ograniczeń jakie niesie niepełnosprawność.
6. Przełamywanie stereotypowego obrazu rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym jako niewydolnej społecznie i 
ekonomicznie.
2.  „Swięta to magiczny czas… dla wszystkich” czyli kultywowanie swiętowania w rodzinie, społecznosci lokalnej z
nastawieniem na szeroko rozumiane procesy integracyjne.
Cele projektu:
 Kultywowanie tradycji świętowania w rodzinie oraz w gronie przyjaciół w związku z różnymi okazjami ze wsparciem 
aktywności osób niepełnosprawnych z terenu powiatu włodawskiego poprzez stworzenie warunków do aktywnego 
uczestnictwa w ofercie świątecznej skierowanej do ogółu społeczeństwa.
  Upowszechnianie wiedzy tradycyjnej związanej z obchodami świąt rodzinnych, kościelnych, narodowych, 
światowych itp. Nauka tzw. "rangi świętowania" wśród 30 rodzin ON.
3. Centrum Terapii i Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych LEPSZE JUTRO - inicjatywa mająca na celu 
zaadaptowanie dla potrzeb realizacji cel6w statutowych posesji po byfej szkole podstawowej w Susznie na 
profesjonalny osrodek wsparcia dla naszych podopiecznych .
Wszystkie działania w projektach skorelowane są tak aby tworzyły spójną całość . Finansowanie działań statutowych 
stanowi montaż finansowy otrzymanych dotacji na poszczególne projekty oraz środków własnych zgromadzonych 
przez Stowarzyszenie. Ze względu na pandemię COVID  część zaplanowanych działań nie odbyła się bądź została 
zmodyfikowana.
Działania statutowe zrealizowane oraz rezultaty: 
1) Terapie indywidualne (projekt “Chcemy być tacy sami…”/współfinansowanie: dotacje: PCPR, Fundacja PZU, 
Fundacja 
Edukacja Dla Demokracji, Gmina Miejska Włodawa i śr. własne (w tym z 1%).
a. hipoterapia (V-XII 2020)
b. terapia pedagogiczna – terapia ręki (VIII-XII 2020)
c. terapia pedagogiczna – ruch rozwijajacy (X-XII 2020)
d. terapia logopedyczna (X-XII 2020)
e. korepetycje z matematyki (XII 2020) 
wszystkie terapie będą kontynuowane w 2021r. 
Z terapii skorzystało 31 ON (dzieci i młodzież w wieku od 4 do 26 lat). Wszyscy uczestnicy posiadają orzeczenie o 
niepełnosprawności oraz orzeczenie o ptrzebie kształcenia specjalnego (uczniowie I absolwenci). Z terapii korzystali 
uczniowie SOSW we Włodawie, Sz.P nr 3 we Włodawie, I LO we Włodawie, ZSZ I II LO we Włodawie, IV LO w 
Chełmie oraz osoby spoza system edukacji.    
Zrealizowano 410 jednostek terapeutycznych, w tym:
 219 hipoterapii,
 149 terapii pedagogicznej
 35 terapii logopedycznej
 7 korepetycji z matematyki 

2) Półkolonie ze Stowarzyszeniem LEPSZE JUTRO (projekt “Chcemy być tacy sami…”/współfinansowanie: dotacje: 
PCPR, Gmina Miejska Włodawa, Gmina Włodawa i śr. własne (w tym z 1%).
Projekt miał na celu zorganizowanie w okresie wakacyjnym dwutygodniowych półkolonii dla dzieci i mlodzieży z 
rodzin w których występuje niepełnosprawność.Półkolonie trwały 2 tygodnie  Okres realizacji półkolonii: od 27-07-
2020  do 07-08-2020. Program półkolonii zrealizowano w ciągu 10 dni, każdego dnia w godz. 9:00 – 14:00. W 
porozumieniu z SP ZOZ we Włodawie zorganizowano punkt sanitarny mający na celu zachowanie procedur 
zapobiegania rozprzestrzenianiu się zakażeń COVID.
Łącznie zrealizowano: 
 5  godzin warsztatów artystycznych 
 15 godz. zooterapii 
 45 jazd terapeutycznych 
 30 przejażdżek konnych dla dzieci zdrowych i rodziców   
Odbyły się 4 wycieczki “Śladami wielkich Polaków” T. Koscioszko (Sosnowica, Białka, Kuzawka) i I.Kraszewski 
(Romanów).  
W działaniach wzięło udział łącznie 27 osób (9 os. z orzeczoną prawnie niepełnosprawnością): 
 Dzieci w wieku do 13 lat: 3 osoby, w tym 1 osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności.  
 Młodzież 13 – 26 lat: 11 osób, w tym 8 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności.  
 Osoby powyżej 13 lat: 9 osób, w tym rodzice/opiekunowie. 

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-10-15 2



3) Konkursy integracyjne (projekt „ Święta to magiczny czas… dla wszystkich” /współfinansowanie: dotacje: 
Fundacja PZU, Gmina Miejska Włodawa i śr. własne
 IV Konkurs Swiąteczny " Magia Swiąt Bożego Narodzenia" / ZAKOŃCZENIE w styczniu 2020r.( Konkurs był  
ogłoszony w 2019r. Opracowano Regulamin konkursu, a następnie odbył się konkurs otwarty z wykorzystaniem 
Internetu, bez ograniczeń wiekowych dla osób niepełnosprawnych, a dla dzieci zdrowych górna granica wieku 15 lat. 

 W konkursie wzięło udział 24 osoby w tym 12 ON. Prace nadesłano z całej Polski min. z Tenczynka i Krzeszowic 
(woj. małopolskie). 
 Do konkursu wpłynęło 15 zdjęć i 14 prac plastycznych Oceny prac dokonała Komisja konkursowa w której znaleźli 
się przedstawiciele środowisko ON oraz jst i instytucji kultury. 
 Przyznano nagrody i wyróżnienia. Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki i dyplomy podczas spotkania 
opłatkowego, które odbyło się w świetlicy wiejskiej w Susznie. W spotkaniu uczestniczyło 44 osoby w tym 14 ON. 
Prace posłużyły wykonaniu galerii w pomieszczeniach Centrum Terapii i Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych 
LEPSZE JUTRO w Susznie. 
 Integracyjny Konkurs “UWAGA KORONAWIRUS #Zostań w domu” 
 Konkurs był integracyjną zabawą z wykorzystaniem mediów społecznościowych.  Celem konkursu była 
aktywizacja uczestników, w szczególności niepełnosprawnych dzieci młodzieży pozostających w domach ze względu 
na pandemię koronawirusa. Konkurs był urozmaiceniem zajęć w domu rodzinnym. Z nadesłanych prac powstała 
GALERIA na stronie internetowej Stow. Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty udziału i drobne upominki a 
laureaci nagrody rzeczowe. Komisja konkursowa pracowała zdalnie, nagrody zostały dostarczone do domów 
uczestników przez animatora. (z zachowaniem wszystkich środków bezpieczeństwa).
 Ogłoszono V Konkurs Swiąteczny - Magia Swiąt Bożego Narodzenia, planowane zakończenie konkursu w 2021r. 

4) Warsztaty rozwijające …”/współfinansowanie: dotacje: PCPR, Fundacja PZU, Fundacja Edukacja Dla Demokracji, 
Gmina Miejska Włodawa i śr. własne (w tym z 1%).
 Wiosenne warsztaty aktywizujące:
o Wielkanocne warsztaty rękodzieła - warsztaty artystyczne/ rękodzielnicze.
o Warsztaty zdobienia pisanek , wianków świątecznych oraz palm dla członków grupy rękodzieła działającej w 
Stowarzyszeniu.
o Warsztaty lepienia ozdób świątecznych z masy papierowej dla ON.
o Warsztaty kolorowej kartki wielkanocnej/marzec 2020
 Indywidualne warsztaty „Zrób to sam - warsztaty  dla niepełnosprawnych majsterkowiczów”. 
o Pomaluję ściany jak profesjonalista – warsztaty z malowania ścian 
o Jestem pomocnikiem posadzkarza – warsztaty z układania płytek ceramicznych. 
o Porządek musi być  - warsztaty z nauki sprzątania po remoncie.  
 Warsztaty w małych grupach artystycznie i kulinarne podczas pikniku „Święto pieczonego ziemniaka” (03-10-

2020).
  Szkolenie dla rodziców/opiekunów. W październiku 2020 dokonano analizy sytuacji dot. wyboru platformy 
komunikacyjnej oraz podjęto decyzję o wdrożeniu platformy TEAMS, a następnie wdrożono platformę do użytku. 
Wszyscy rodzice (członkowie stow. – 26 osób) otrzymali dostęp do platformy i część z nich przeszło szkolenie. 
Dodatkowo w celu podniesienia kompetencji informatycznych koniecznych do realizacji tego zadania wykupiono Kurs 
WordPress oraz dostęp do portalu oświatowego. Kurs ukończyły 4 osoby, w tym 1 ON.
 „Papierowe i nie tylko cuda na święta” zorganizowano w MIKOŁAJKOWYM CENTRUM KREATYWNOŚCI w dn. 5-

12-2020 podczas indywidualnych spotkań ze Św. Mikołajem w Jego tymczasowej siedzibie. Warsztaty poprowadziła 
animatorka. Podczas warsztatów oraz całego spotkania realizowano nagranie video, z materiału zostały zmontowane 
2 filmy „ Święta to magiczny czas… magia świętowania” i „Papierowe i nie tylko cuda na święta”, które opublikowano 
za pośrednictwem yotube.
  Warsztaty kulinarne w domach rodzinnych z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych zorganizowano w tygodniu 
przedświątecznym. Uczestnicy dzielili się przepisami oraz relacjami z realizacji wypieków. W warsztatach wzięło 
udział 3 rodziny. Z zajęć wykonano dokumentację foto. 
Zrealizowano 62 godziny warsztatów wg autorskich programów przygotowanych przez prowadzących. Realizacja 
warsztatów przyjęła charakter arteterapii z elementami integracji środowiskowej. Zajęcia odbyły się w Centrum 
Terapii i Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych LEPSZE JUTRO w Susznie.   W warsztatach wzięło udział łącznie 28  
osób (niepowtarzających się)  - dzieci, młodzież i dorośli (21K, 7 M), w tym 17 os. (60,71 %) z orzeczoną prawnie 
niepełnosprawnością(11 K, 6 M)). Dzieci i młodzież stanowiły 60,71 % - razem 17 osób, w tym 11 dziewcząt i 6 
chłopców. Rodzice / opiekunowie oraz osoby towarzyszące 39,29 % - razem 11 os.( 10 K, 1 M).  
5) Spotkania integracyjne
 Dzień Dziecka 
 Święto pieczonego ziemniaka 
 Indywidualne spotkania ze Świetym Mikołjem – Mikołajkowe Centrum Kreatywności 

6) Akcje internetowe 
 Dzień Babci i Dziadka
 Światowy Dzień Zespołu Downa
 Światowy Dzień Autyzmu
 Dzień Matki 
 Dzień Chłopaka
 Dzień Nauczyciela 

7) Porządkowanie terenu wokół posesji przez rodziców, podopiecznych oraz wolontariuszy, Aktywny udział wzięło ok 
15 osób, wszyscy to członkowie stowarzyszenia.
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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

8) Drobne remonty i naprawy wykonywane byfy głównie przez członków stowarzyszenia na bazie własnych srodków 
zgromadzonych przez stowarzyszenie oraz z pomocą ludzi dobrej woli oraz lokalnych firm.
9) Zakup sprzętu w ramach dotacji Fundacji SANTANDER, w ramach niniejszego projektu doposażono Centrum 
Terapii i Aktywnosci ON w sprzęt rehabilitacyjny. 
10) Zakup sprzętu komuterowego w ramach dotacji Fundacji Edukacja Dla Demokracji. 
11) Akcja “Wkręć się w pomaganie”  jak co roku została zorganizowana zbiórka surowców wtórnych – nakrętek 
plastikowych. Akcja realizowana jest w oparciu o Regulamin wewnętrzny. W br. przeprowadzono zbiórkę w 4 
punktach (placówki handlowe we Włodawie). 
12) Akcje fundraisingowe 
 Zbiórka do puszek /dobrowolne datki oraz przychód ze sprzedaży charytatywnej (zbiórka publiczna nr 

2017/2972/OR). 
 Zbiórka i Internecie https://zrzutka.pl/7ry33w
 Wsparcie zakupowe https://fanimani.pl/stowarzyszenie-pomocy-dzieciom-niepelnosprawnym-lepsze- 

jutro/informacje/
 Sprzedaż charytatywna w portalu allegro https://charytatywni.allegro.pl oraz za pośrednictwem Fb. 
Całość dochodu przeznaczono na cele statutowe.
W okrsie sprawozdawczym  z pomocy Stowarzyszenia skorzystało łącznie 31 rodzin wychowujących 
niepełnosprawne dzieci od urodzenia. 
Z wsparcia terapeutycznego skorzystało 35 ON (niepowtarzających się ), 35 opiekunów/rodziców i 50 zdrowi 
rówieśnicy, nauczyciele i inne osoby. 
Stowarzyszenie współpracowało z: 
1. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy we Włodawie
2. I LO we Włodawie
3. ZSZ i II LO we Włodawie
4. Szkoła Podstawowa nr 3 we Włodawie
5. Starostwo Powiatowe we Włodawie 
6. Gmina Miejska Włodawa
7. Gmina Wiejska Włodawa
8. Włodawski Dom Kultury
9. Stowarzyszenie Twórców Kultury Nadbużańskiej.

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

120

9
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5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

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

Realizacja wparcia podopiecznych Stowarzyszenia – 
terapie indywidualne oraz warsztaty w ramach projektu 
“Chcemy być tacy sami …”
Środki finansowe przeznaczono na wkład własny w 
projekcie. 
W ramach projektu z terapii skorzystało 31 ON (dzieci i 
młodzież w wieku od 4 do 26 lat). Wszyscy uczestnicy 
posiadają orzeczenie o niepełnosprawności oraz 
orzeczenie o ptrzebie kształcenia specjalnego 
(uczniowie I absolwenci). Z terapii korzystali uczniowie 
SOSW we Włodawie, Sz.P nr 3 we Włodawie, I LO we 
Włodawie, ZSZ I II LO we Włodawie, IV LO w Chełmie 
oraz osoby spoza system edukacji.    
Zrealizowano 410 jednostek terapeutycznych, w tym:
 219 hipoterapii,
 149 terapii pedagogicznej
 35 terapii logopedycznej
 7 korepetycji z matematyki

1 257,80 zł

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

Realizacja wparcia podopiecznych Stowarzyszenia 
– terapie indywidualne oraz warsztaty w ramach 
projektu “Chcemy być tacy sami …”
Środki finansowe przeznaczono na wkład własny w 
projekcie. 
W ramach projektu z terapii skorzystało 31 ON 
(dzieci i młodzież w wieku od 4 do 26 lat). Wszyscy 
uczestnicy posiadają orzeczenie o 
niepełnosprawności oraz orzeczenie o ptrzebie 
kształcenia specjalnego (uczniowie I absolwenci). Z 
terapii korzystali uczniowie SOSW we Włodawie, 
Sz.P nr 3 we Włodawie, I LO we Włodawie, ZSZ I II 
LO we Włodawie, IV LO w Chełmie oraz osoby 
spoza system edukacji.    
Zrealizowano 410 jednostek terapeutycznych, w 
tym:
 219 hipoterapii,
 149 terapii pedagogicznej
 35 terapii logopedycznej
 7 korepetycji z matematyki

0,00 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) 67 167,47 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 55 981,80 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 1 450,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 9 735,67 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 2 583,60 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 1 257,80 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 1 257,80 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)

66 118,87 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

1 235,80 zł

1 Realizacja wparcia podopiecznych Stowarzyszenia – terapie indywidualne oraz warsztaty w 
ramach projektu “Chcemy być tacy sami …”

1 257,80 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

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 16 724,00 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 67 354,67 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym -187,20 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.

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

6 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

26 osób fizycznych

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

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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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

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 13 075,00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 13 075,00 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)

181,60 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

2 000,00 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
Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Urząd Miasta Włodawa 1

IX. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)
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Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Marzena Poprawska
Justyna Gajos
mirosława Kuczek

Data wypełnienia sprawozdania 2021-10-15
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