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za rok 2019

• 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 2020-10-07

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAŁOPOLSKIE

Gmina TRZEBINIA

Powiat CHRZANOWSKI

Ulica PIŁSUDSKIEGO Nr domu 1 Nr lokalu A

Miejscowość TRZEBINIA Kod pocztowy 32-540 Poczta TRZEBINIA Nr telefonu 32-753-45-19

Nr faksu 32-753-45-19 E-mail 
biuro@dobrystart.trzebinia.com

Strona www www.dobrystart.trzebinia.com

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2004-04-22

2004-07-20

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 35671328200000 6. Numer KRS 0000159404

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

Eugeniusz Kurek Prezes Zarządu TAK

Barbara Sokołowska-Kurek Wiceprezes Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Danuta Raschke Przewodnicząca Rady 
Fundacji

TAK

Marcin Cisek Członek Rady Fundacji TAK

Maciej Nitka Członek Rady Fundacji TAK

Grzegorz Rejdych Członek Rady Fundacji TAK

FUNDACJA "DOBRY START"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Fundacji jest wszechstronna pomoc dzieciom i młodzieży z rodzin 
dysfunkcyjnych i niezamożnych oraz sierotom naturalnym i społecznym.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych i 
niezamożnych w zakresie wychowawczym i bytowym oraz pracę z ich 
rodzinami.
2. Pozyskiwanie i budowę mieszkań dla tworzenia rodzinnych domów 
zastępczych.
3. Pozyskiwanie, budowę, adaptację i modernizację obiektów 
budowlanych dla organizacji placówek wychowawczo-
    opiekuńczych.
4. Pomoc w usamodzielnianiu się młodzieży z domów dziecka i rodzin 
zastępczych.
5. Organizację wypoczynku dzieci i młodzieży.
6. Reedukację dzieci i młodzieży.
7. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i 
krajoznawstwa.
8. Promocję i organizację wolontariatu.
9. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
10. Organizowanie wykładów, imprez kulturalnych i artystycznych w celu 
propagowania celów i metod działania
     Fundacji oraz zbierania środków na jej działalność statutową.
11. Współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi oraz administracją 
samorządową i państwową dla realizacji 
      wybranych programów.
12. Pozyskiwanie ofiarodawców w kraju i za granicą.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

W roku 2019 Fundacja prowadziła Dzienny Ośrodek Młodzieżowy "W Gaju" dla dzieci i młodzieży w wieku 13-20 lat.
W Ośrodku prowadzone są następujące działania:
1. Zajęcia psychoedukacyjne, socjoterapeutyczne i dotyczące profilaktyki uzależnień.
Kadra ośrodka zrealizowała (w cyklu corocznym) następujące zajęcia:
Zajęcia dotyczące asertywności, stresu oraz nauki radzenia sobie z własnymi emocjami. 
- Negatywne emocje - Stres i sposoby radzenia sobie 
- Zajęcia socjoterapeutyczne (gry i zabawy socjoterapeutyczne mające na celu wzmocnienie
pozytywnych cech wśród wychowanków) 
- Gry i zabawy aktywizujące grupę 
- Zajęcia wzmacniające poczucie własnej wartości oraz podnoszące samoocenę wychowanków 
- Zajęcia mające na celu utworzenie więzi pomiędzy wychowankami 
- nauka walki z własnymi słabościami. 
- cykl zajęć dotyczący kreowania własnej przyszłości. 
- Zajęcia profilaktyczne dotyczące uzależnień.
Cykl zajęć poświęcony mechanizmom uzależnień - zajęcia miały na celu zaprezentowanie czym są uzależnienia, jakie są ich 
psychiczne oraz behawioralne objawy, oraz co najważniejsze miały uświadomić naszych wychowankom, iż uzależnić może się 
każdy! 
Zajęcia poświęcone używkom – alkoholowi, papierosom, narkotykom oraz dopalaczom - próba zaprzeczeniu tezy, iż jedno piwo 
to nie zbrodnia oraz marihuana to narkotyk lekki. 
Zajęcia w głównej mierze dedykowane, uzależnieniom behawioralnym - zwłaszcza uzależnienia od gier,  komputera ,telefonów 
komórkowych i wszelkich portalów społecznościowych - zajęcia skutkowały wprowadzeniem słoika na telefon, do którego 
wychowankowie ośrodka zaraz po przyjściu wrzucają telefon i starają się z niego nie korzystać. 
- Zajęcia dotyczące szacunku oraz nauki poszanowania własnego ciała 
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- Zajęcia dotyczące nazywania emocji oraz umiejętności ich rozpoznania
- Zajęcia dotyczące komunikowania swoich uczuć oraz umiejętności ich współodczuwania. 

 2. Zajęcia edukacyjne i reedukacyjne.
ekologiczne - udział młodzieży w akcji sprzątania świata, 
porządkowanie terenu wkoło ośrodka, 
pielęgnowanie  terenu przed ośrodkiem 
kulinarne – wspólne przygotowywanie posiłków, 
nauka komponowania posiłków według zasad zdrowego żywienia, 
zajęcia dotyczące przeciwdziałaniu przemocy,
bieżąca pomoc w nauce realizowana przez kadrę wychowawczą, wolontariuszy 
codzienne zajęcia reedukacyjne, 
cykl zajęć mających na celu przyswojenie podstaw języków obcych – odpowiednio z języka angielskiego i niemieckiego 
zajęcia dotyczące historii narodu polskiego (wykłady, prelekcje, połączone z projekcją filmów, wycieczkami),
zajęcia dotyczące edukacji obywatelskiej.

3. Zajęcia artystyczne.
W ramach zajęć artystycznych prowadzone były zajęcia:
taneczne 
warsztaty plastyczne, 
seanse filmowe, połączone z panelem dyskusyjnym 
warsztaty rękodzieła 
Tworzenie maskotek z filcu
pomoc przy organizacji konkursu literackiego
pomoc przy organizacji konkursu tenisa stołowego
Nauka piosenek patriotycznych 
Warsztaty tworzenia ozdób okazjonalnych
tworzenie galerii obrazów na desce 
Tworzenie figur z masy solnej i zimnej porcelany
samodzielny wyrób  świec zapachowych i kul do kąpieli
praca z papierową wikliną
decoupage
przygotowanie lampionów
dekoracja sali oraz budynku z okazji 11 listopada
Wykonywanie szopek 
Tworzenie stroików i dekoracji świątecznej 
Wykonywanie kartek świątecznych oraz kartek okazjonalnych 

 4. Zajęcia sportowo-rekreacyjne.
-  spacery po okolicy ośrodka. 
- turniej tenisa stołowego, zorganizowanego dla młodzieży całej gminy 
- bieg terenowy
- konkurencje sportowe
- korzystanie z wyposażenia siłowni, zajęcia fitness.
- wyjazdy na lodowisko (w okresie ferii zimowych)
- wyjazdy na basen (w roku szkolnym)

 5. Zajęcia integracyjne.
Zajęcia integracyjne przybierały w naszym ośrodku bardzo różne formy. Były to:
* zajęcia oparte na ćwiczeniach, zabawach w grupach:
* „gry i zabawy integracyjne” 
* warsztaty z komunikacji interpersonalnej
* rozmowy kierowane,
* spotkania integracyjne 
* spotkania okolicznościowe: kolędowe,, spotkanie walentynkowe, z okazji rozpoczęcia wakacji, Mikołajki,
   Wigilia, spotkania przy grillu i pikniki organizowane przed Ośrodkiem,
       Doskonałą integracją było wspólne przygotowywanie posiłków i konsumpcja przy jednym stole oraz dbanie na bieżąco o 
porządek w kuchni wg ustalonych dyżurów.  Także generalne sprzątanie pomieszczeń ośrodka raz w tygodniu (przez wszystkich - 
bez wyjątków)  przyczyniało się do tworzenia pewnej wspólnoty w działaniu dla dobra wszystkich.
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

6. Specjalistyczne poradnictwo pedagogiczne.
     Kadra pedagogiczna na bieżąco utrzymywała kontakt z rodzicami (opiekunami) niektórych wycho-wanków pomagając im w 
pokonywaniu trudności i problemów wychowawczych. Pracownicy Ośrodka zawsze chętnie pomagali wychowankom w 
pokonywaniu ich problemów. Wychowawcy wykazywali się głębokim zaangażowaniem w sytuacje rodzinne wychowanków, 
służyli swoim podopiecznym nie tylko radą, ale także pomocą wszelkiego rodzaju. Wychowawcy utrzymują stały kontakt z 
wychowawcami szkolnymi oraz kuratorami sądowymi niektórych wychowanków. 
 7. Wyjazdy turystyczno-integracyjne.
Ferie zimowe – wychowawcy wspólnie z podopiecznymi przygotowali plan pełen atrakcji na okres ferii zimowych. Była to 
zabawa na lodowisku ZOP Chrzanów, Multikino w Jaworznie, ''FlyPark'' Jaworzno, kręgielnia w Jaworznie.
Korzystając z pięknej, słonecznej pogody ośrodek przygotował wycieczkę na Babią Górę. Wzięło 
w niej udział 13 wychowanków.
Jak co roku, w czerwcu, na początku wakacji, zwycięzcy sienkiewiczowskiego konkursu czytelniczego oraz turnieju tenisa 
stołowego (nasz ośrodek jest głównym organizatorem tych imprez cyklicznych od początku jego istnienia), jak również nasi 
wychowankowie (w nagrodę) biorą udział w tygodniowym wyjeździe do Warszawy. W programie: zwiedzanie miasta, muzea, 
Zamek Królewski, wystawy, koncert organowy, chopinowski koncert fortepianowy, Stadion Narodowy i wiele innych atrakcji.
Lipiec to miesiąc wakacyjny i organizowane wyjazdy jako formy uatrakcyjnienia czasu wolnego: na pływalnię, do kina, na 
kręgielnię.
Głównym wakacyjnym wyjazdem był odpoczynek w Szklarskiej Porębie z wycieczkami do Pragi, 
w góry, nad wodospad  i z wieloma innymi atrakcjami.
       Wrzesień to udział w zabawie terenowej w Trzebini i wyjazdy do kina i na basen.
      W październiku – kolejna gra terenowa przy ośrodku i wyjazd do kina, w listopadzie – wyjazd do kina 
w Jaworznie.  

 
8. Pomoc socjalna i usługi opiekuńcze.
      W placówce tradycją jest przygotowywanie wspólnych posiłków. Każdy uczestnik obecny na zajęciach 
w ośrodku otrzymywał podwieczorek w różnych postaciach: kanapek, owoców, ciastek, serków, kiełbasek 
z grilla, hamburgerów, zapiekanek, hot-dogów, tostów i napojów, itp.
     Kadra wychowawców służyła pomocą także okolicznym mieszkańcom. 
Wychowawcy zawsze udostępniali wychowankom materiały plastyczne, biurowe oraz komputer i drukarkę w celu 
przygotowania się do zajęć lekcyjnych. 

9. Edukacja rodzicielska i praca z rodziną.

     Przez cały rok był utrzymywany kontakt z rodzicami: z niektórymi sporadyczny (osobisty lub telefoniczny), ale było także wiele 
indywidualnych spotkań w ośrodku, w czasie których rozmawiano o sprawach wychowawczych, wychowawcy poznawali bliżej 
środowiska rodzinne w których żyją nasi wychowankowie. W kilku przypadkach udało się ustalić z rodzicami wspólny front 
wychowawczy wobec ich dzieci, które sprawiają trudności wychowawcze lub mają inne problemy i odwiedzają ośrodek.
       Zawsze czynione były starania, aby w różnych otwartych imprezach organizowanych w ośrodku byli obecni rodzice 
wychowanków i ich starsze lub nawet bardzo młodsze rodzeństwo. Wspólna zabawa, 
w której niektórzy rodzice czynnie uczestniczyli, bardzo pozytywnie oddziaływała na naszych wycho-wanków, wzmacniając 
również ich więzi rodzinne.
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2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

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

117

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1
działalność na rzecz dzieci i 
młodzieży, w tym wypoczynek dzieci 
i młodzieży

Działania placówki to: 
* integracja młodzieży uczęszczającej do 
placówki,
* poszerzania horyzontów myślowych 
społeczności ośrodka,
* utrwalania poczucia przynależności do grupy, 
* poprawa umiejętności komunikowania i w 
konsekwencji lepszego funkcjonowania w 
zbiorowiskach ludzkich, 
* nabywanie kompetencji i umiejętności 
pozwalających lepiej uczestniczyć w życiu 
społecznym, 
* nabywanie umiejętności podejmowania 
alternatywnych sposobów spędzania czasu 
wolnego,
* zdobywanie wiedzy dotyczącej 
niebezpieczeństw czyhających na młodzież u 
progu dorosłego życia, 
* nabywanie wiary w możliwość odniesienia 
sukcesu poprzez własne talenty, wysiłki i 
umiejętności oraz współdziałanie z innymi,
* kompensowanie braków edukacyjnych oraz 
polepszania wyników w nauce,
* rekonstrukcja osłabionych więzi rodzinnych i 
rówieśniczych,
* zaistnienie tzw. społeczeństwa 
wychowującego, czyli pozyskania kolejnych 
współpracowników i sympatyków ośrodka,
* podejmowanie prób usamodzielniania się oraz 
realizowania własnych planów oraz zamierzeń,
* poszerzenie wiedzy dotyczącej zagrożeń 
współczesności,
* polepszenie samooceny naszych 
wychowanków oraz podejmowanie przez nich 
działań mających na celu wydostanie się ze 
środowiska w jakim żyją,
* poszerzenia wiedzy na temat istnienia ośrodka 
w środowisku lokalnym,
* praca na rzecz wzrostu sympatii oraz 
zaangażowania na rzecz ośrodka przez 
środowisko lokalne.

85.32.C 1 600,00 zł
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1 614,30 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 125 700,00 zł

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 128 664,30 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 128 664,30 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 1 350,00 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, należy podać informację 
na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

125 700,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych
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2.4. Z innych źródeł 0,00 zł

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -523,90 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 1 614,30 zł

3.3. 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 szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 129 188,20 zł 1 614,30 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów finansowana 

z 1% podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

129 188,20 zł 1 614,30 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

1 Prowadzenie Dziennego Ośrodka Młodzieżowego "W Gaju" 1 614,30 zł

0,00 zł

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

w 
tym:

0,00 zł

350,00 zł

1 000,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

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)

2 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. 0,50 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)

1,25 etatów

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

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 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  -  
podać dodatkowo 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

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.
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2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0 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 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy 
przedstawiciele władz organizacji)

7 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

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

b) inne osoby

2 osób

5 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 81 931,17 zł

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

81 931,17 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną przez 
organizację działalnością gospodarczą 

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

0,00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4) 

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

3 413,80 zł

1 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  w 
okresie sprawozdawczym) 

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

2 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 2 osób

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

1 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

81 431,17 zł

81 431,17 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 500,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 81 931,17 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0,00 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0,00 zł

9. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

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

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

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

1 Prowadzenie placówki 
wsparcia dziennego dla 
młodzieży.

Wsparcie młodzieży Gminy 
Trzebini w zakresie 
edukacyjnym, psychologicznym 
oraz rozwoju swoich 
zainteresowań.

Gmina Trzebinia 125 700,00 zł

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2 555,94 zł

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

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

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

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w 
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Eugeniusz Kurek Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2020-10-07
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