Załącznik nr 2

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z
działalności
organizacji pożytku publicznego

Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

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

I. Dane organizacji pożytku publicznego
1. Nazwa organizacji

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Przewlekle Chorych i Dzieci Niepełnosprawnych "Nasz
Dom"

2. Adres siedziby i dane kontaktowe Kraj -Polska

Województwo -małopolskie

Powiat- nowosądecki

Gmina Piwniczna-Zdrój

Ulica Krakowska

Nr domu 7

Nr lokalu -

Miejscowość Piwniczna-Zdrój

Kod pocztowy 33-350

Poczta Piwniczna-Zdrój

Nr telefonu 696 410 472

Nr faksu -------------

E-mail :kontakt.naszdom@gmail.com

Strona www.stowarzyszenie-naszdom.org

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

31.07.2001r.

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku
publicznego

03.03.2008r.

5. Numer REGON

491958814

6. Numer KRS

0000030392

Imię i nazwisko

Funkcja

Wpisany
do KRS

7. Skład organu zarządzającego organizacji

Maria Kulig

prezes

tak

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

Jolanta Adamczyk

v-ce prezes

tak

Zofia Żywczak
Beata Grucela

sekretarz
skarbnik

tak
tak
Wpisany
do KRS

Imię i nazwisko
8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

Ewa Korus

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

Barbara Talar
Teresa Przybyłowicz
Małgorzata Kożuch
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Funkcja
przew. Komisji Rewizyjnej
z-ca przew. Komisji
Rewizyjnej
Członek Komisji Rewizyjnej
Członek Komisji Rewizyjnej

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

Działania z zakresu -"Ochrony zdrowia"
-dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych, rehabilitacji w miejscu zamieszkania, oraz wypoczynku dla
osób niepełnosprawnych - 3 osoby.
- badania profilaktyczne: USG gruczołu piersiowego- 100 kobiet z terenu MiG Piwniczna-Zdrój
- modernizacja budynku na potrzeby ośrodka dla osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych.
Działania z zakresu pomocy społecznej i socjalnej:
- wyjazdy integracyjne (3 wyjazdy autokarowe-2x 50 osób, 1x30 osób)
- spotkania integracyjne dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, opiekunów, wolontariuszy
- spotkania integracyjne osób przewlekle chorych, starszych i ich opiekunów(12 spotkań po ok. 200 osób)
- prowadzenie Klubu Seniora (1x w tygodniu po 4 godz),
- prowadzenie świetlicy dla młodzieży niepełnosprawnej (1x w tygodniu po 4 godz).
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Styczeń 2015r.
-Spotkanie noworoczne ze św. Mikołajem dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Łomnicy Zdroju.
Uczestnikami były dzieci i młodzież niepełnosprawna z terenu MiG PiwnicznaZdrój z rodzicami , opiekunami, wolontariusze- ok. 100 osób.
Luty 2015r.
-Bal charytatywny w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Łomnicy Zdroju. Udział
100 uczestników.
-„Walentynki” w świetlicy terapeutycznej ok. 30 osób- podopieczni,
wolontariusze, członkowie stowarzyszenia.
Marzec 2015r.
-„Tłusty czwartek” w Klubie Seniora. Udział – 25 osób, seniorzy i członkowie
stowarzyszenia.
-Przygotowanie kiermaszu świątecznego- wspólne robienie ozdób świątecznych
oraz palmy do konkursu. Udział – podopieczni, wolontariusze, członkowie
stowarzyszenia- 15 osób.

1.1. Opis głównych działań
podjętych przez
organizację

Kwiecień 2015r.
-Kiermasz świąteczny- udział podopiecznych, wolontariuszy,
członkowie stowarzyszenia- 10 osób.
- Udział w „Koncercie charytatywnym’ zorganizowanym przez Stowarzyszenie
Osób Niepełnosprawnych „Gniazdo’ w Starym Sączu. Udział podopieczni,
wolontariusze, członkowie stowarzyszenia-10 osób.
Maj 2015r.
-Rozgrywki sportowe”Bocci” na szczeblu powiatowym w Barcicach. Udział
podopieczni, wolontariusze, członkowie stowarzyszenia- 15 osób.
-„Dzień Matki” spotkanie w świetlicy terapeutycznej matek podopiecznych,
opiekunów, wolontariuszy, członków stowarzyszenia- 20 osób.
Czerwiec 2015r.
-„Gra Miejska’, impreza integracyjna, rodzinna z okazji „Dnia Dziecka”. Udział
szkolnych świetlic profilaktycznych, dzieci i młodzieży z terenu MiG PiwnicznaZdrój, podopiecznych, wolontariuszy, opiekunów, członków stowarzyszenia- 200
osób.
- Wyjazd seniorów do sanktuarium do Łagiewnik- 50 osób.
- „Festyn „ w Miliku- spotkanie integracyjne podopiecznych i członków
zaprzyjaźnionych stowarzyszeń – 10 osób.
- Badania USG piersi – 100 kobiet z terenu MiG Piwnicznej-Zdrój.
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Lipiec 2015r.
-Rajd seniorów w góry na Prehybę. Udział w integracji- 10 osób
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- Wyjazd integracyjny podopiecznych i rodziców do Krakowa. Czynny
udział w
pokazie produkcji cukierków „Ciuciu”- 30 osób.
-Udział w święcie lokalnym „Dni Piwnicznej” przeprowadzenie loterii fantowej
– 10 osób.
-Współudział z fundacją „Na Ratunek” w akcji pomoc w rehabilitacji dla
Milenki Gumulak-5 osób.
Sierpień 2015r.
-Współ organizacja ze Stowarzyszeniem „Gniazdo” wernisażu prac
podopiecznego w Starym Sączu- 5 osób.
- wakacyjne wyjścia w góry seniorów –nording walking- 10 osób.
- zorganizowanie loterii fantowej oraz udział w święcie lokalnym w Łomnicy
Zdroju „Święto pieroga”- 10 osób wolontariusze, członkowie stowarzyszenia.
-Udział w III Zjeździe Sądeczan w Starym Sączu- nominacja seniorki z naszego
stowarzyszenia, czynny udział w wystawie prac podopiecznych-5 osób
Wrzesień 2015r.
-„ Święto jagnięciny”- piknik integracyjny przy Hotelu „Piwniczna”oraz w
Szczawniku, zorganizowanie loterii fantowej- 4 osoby członkowie,
wolontariusze.
-„Piknik wdzięczności” w Kosarzyskach- spotkanie integracyjne podopiecznych
i ich rodzin, sponsorów, mieszkańców MiG Piwniczna-Zdrój, wolontariuszy i
członków stowarzyszenia- 200 osób.
Październik 2015r.
- Wyjazd integracyjny seniorów i członków stowarzyszenia do Pasierbca – 50
osób.
- Wyjazd Klubu Seniora o teatru do Nowego Sącza w ramach Jesiennego
Festiwalu Teatralnego- 20 osób.
Listopad 2015r.
-Udział w spotkaniu integracyjnym p.n. „Koncert wdzięczności” w Starym
Sączu- 10 osób, członkowie i podopieczni.
- Organizacja zabawy „Andrzejkowej”- 50 osób, podopieczni, wolontariusze.
Grudzień 2015r.
-„Bieg Mikołajów” impreza sportowa o zasięgu międzynarodowym- 200 osób:
podopieczni, biegacze, członkowie stowarzyszenia, wolontariusze, zespoły
ludowe, orkiestra straży granicznej.
- Spotkanie ze św. Mikołajem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Domu
Kultury w Piwnicznej-Zdroju- 100 osób: podopieczni, rodzice, opiekunowie,
wolontariusze, członkowie stowarzyszenia.
-Wigilia w Stowarzyszeniu- 30 osób: seniorzy, członkowie stowarzyszenia.
-Przygotowanie i rozprowadzenie stroików świątecznych do osób starszych ,
pozostających w domach- 30 osób: podopieczni, wolontariusze, członkowie
stowarzyszenia.
Co miesięczne spotkania i udział we mszach św.-200 osób
1.2. Zasięg terytorialny
faktycznie prowadzonej przez
organizacjości pożytku
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej
pozycji)

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

województwo

kilka gmin

kilka województw

powiat
kilka powiatów

4

cały kraj
poza granicami kraju
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2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
Osoby fizyczne

250

Osoby prawne

---------------

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

2.2. Informacje na temat innych (niż
wymienionych w pkt 2.1)
odbiorców, na rzecz których
organizacja działała

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Np. zwierzęta, zabytki)

3. Informacja dotycząca przedmiotu działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie
sprawozdawczym
3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

3.2. 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, z późn. zm.), zaczynając od najważniejszej
wraz z odnoszącym się do nich przedmiotem działalności

tak

Sfera działalności pożytku
publicznego
organizowanie spotkań
dyskusyjnych, prelekcji, szkoleń
organizowanie imprez sportoworekreacyjnych

Przedmiot działalności
PKD 86,90,E
PKD 93,29,Z

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym
4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

tak

Sfera działalności pożytku
publicznego
4.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod względem organizowanie badań
wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności pożytku
profilaktycznychpublicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia
organizowanie imprez
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
rozrywkowych , sportowych
zaczynając od najważniejszej wraz z odnoszącym się do nich
przedmiotem działalności

Przedmiot działalności
PKD 85,31.B
PKD 93,29,Z

-------------------------

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym
nie
5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą
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 wg klasyfikacji PKD, należy podać
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu

Numer Kodu
Kod PKD: ----Kod PKD: -------

5

Przedmiot i opis działalności
--------------------------------------------------------------------------

Załącznik nr 2

działalności

Kod PKD: --------

---------------------------------------

III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym
1. Informacja o przychodach organizacji

1.1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat)

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego

219 863 ,67 zł

182 591,27 zł
37 092,40 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego
c) Przychody z działalności gospodarczej

0,00 zł

d) Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe)

180,00 zł

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem
4 000,00 zł
1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem

76 797,42 zł

2. Informacja o kosztach organizacji
2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat)

83 925,97 zł

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:
a) Koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
b) Koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

10 921,37 zł
2 397,00 zł

c) Koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

--, zł

d) Koszty administracyjne

1 714,25 zł

e) Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

-- , zł
3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
206 545,30 zł
w okresie sprawozdawczym
4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o sposobie wydatkowania
tych środków
4.1. Przychody z 1% podatku

16 777 ,85 zł

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

16 777 ,85 zł

4.3. 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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1
2
3

16 777 , 85 zł

Modernizacja budynku na potrzeby ośrodka dla osób niepełnosprawnych

…… , zł

----------------------------------

….. , zł

----------------------------------

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości
z podatku od czynności cywilnoprawnych
1. Organizacja korzystała z następujących zwolnień
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą przyznanego
zwolnienia)

z podatku od towarów i usług

z opłaty skarbowej
z opłat sądowych
INNYCH
X –TAK z opłaty za pozwolenie wydane przez GDDKiA w związku z
biegiem.

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z
tak
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.)
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
użyczenie
publicznymi umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w
odniesieniu do tych nieruchomości następujące prawo:
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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
(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-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- etatów

1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

0- osób

2. Członkowie
tak

2.1. Organizacja posiada członków
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20
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień okresu sprawozdawczego

osób

fizycznych
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)

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)

tak
25- osób

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

00,00 zł

a) z tytułu umów o pracę

00 00 , zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych

00 00 , zł

2. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom organizacji,
wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na
00 00, zł
podstawie umowy cywilnoprawnej
3. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom organizacji,
wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na
00 00 , zł
podstawie umowy cywilnoprawnej
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

tak

2. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy
nie
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

Starostwo powiatowe

1

2

Urząd Miasta i Gminy

1

IX. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)
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Czytelny podpis osoby upoważnionej lub
podpisy osób upoważnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu organizacji

Jolanta Adamczyk
Beata Grucela
Maria Kulig
Zofia Żywczak

9

19.03.2016r.
Data wypełnienia sprawozdania

