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I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAŁOPOLSKIE

Gmina M. TARNÓW

Powiat M. TARNÓW

Ulica OSTROGSKICH Nr domu 5 B Nr lokalu 

Miejscowość TARNÓW Kod pocztowy 33-100 Poczta TARNÓW Nr telefonu 14-626-84-89

Nr faksu 14-626-84-89 E-mail 
zk.tarnow@psouu.org.pl

Strona www www.psouutarnow.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2007-08-08

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 85027978000000 6. Numer KRS 0000048380

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

Lucyna Cichoń Przewodnicząca TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ - KOŁO 
W TARNOWIE
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z 
upośledzeniem umysłowym, tworzenia warunków przestrzegania wobec 
nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w 
życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia oraz wspierania 
ich rodzin.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Od 1995 roku nasze Koło realizuje cele statutowe poprzez prowadzenie 
stałych Placówek tj:
1. Punkt Wczesnej Interwencji - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
2. Niepubliczne Przedszkole Specjalne
3. Warsztat Terapii Zajęciowej
4. Dzienne Centrum Aktywności
5. Dom Pomocy Społecznej
6. Mieszkania Chronione

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Ewelina Kosińska Wiceprzewodnicząca TAK

Adamina Romanik Wiceprzewodnicząca TAK

Alicja Cholewa Skarbnik TAK

Urszula Paszkowska Sekretarz TAK

Zofia Skorupa Członek TAK

Małgorzata Fiszbain Członek TAK

Joanna Woskowicz-
Warchał

Członek TAK

Małgorzata Kotwieja Członek TAK

Maria Chwałek Przewodnicząca KR TAK

Lidia Cydejko członek KR TAK

Ewelina Michalik członek KR TAK

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Od 1995 roku nasze Stowarzyszenie realizuje cele statutowe poprzez prowadzenie stałych  Placówek tj:

1. Niepubliczne Przedszkole Specjalne
Do Niepublicznego Przedszkola Specjalnego przy PSOUU - Koło w Tarnowie w roku szkolnym 2014/2015
 zapisanych zostało 25 uczniów o specjalnych potrzeba edukacyjnych. Dzieciom zapewniono zajęcia 
wynikające ze wskazań zawartych odpowiednio w:
• orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego,
• orzeczeniach o zajęciach rewalidacyjno - wychowawczych zespołowych. 
Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 16:00, funkcjonuje w nim 
sześć oddziałów. 
 W 2014r zatrudniony personel to 16 osób w przeliczeniu na pełny etat 11,68
W ramach zajęć dzieciom zapewniono indywidualne zajęcia specjalistyczne z psychologiem, logopedą, 
pedagogiem i rehabilitantem, a także grupową muzykoterapię oraz okresowo dogoterapię. 
Wychowankowie uczęszczający na roczne przygotowanie przedszkolne oraz dzieci z umiarkowaną 
niepełnosprawnością uczestniczą w katechizacji prowadzonej przez księdza w ramach umowy 
wolontarystycznej.

2.Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  – PUNKTU WCZESNEJ INTERWENCJI

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Punkt Wczesnej Interwencji to placówka przeznaczona dla 
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osób z niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością, które potrzebują stymulacji rozwoju 
oraz specjalistycznej terapii. Ich rodzice otrzymują wsparcie 
i wskazówki do właściwego postępowania z dzieckiem. 
 Punkt Wczesnej Interwencji jako Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w ramach kontraktu z NFZ w 
2014 roku świadczył specjalistyczne usługi w poradniach: 
• ośrodek/oddział dzienny
• poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym
• poradnia logopedyczna

W 2014 roku w Punkcie Wczesnej Interwencji na umowę o pracę i umowy cywilno - prawne 
zatrudnionych było 8 pracowników w przeliczeniu na etaty 4,83 , na umowy zlecenia 5 osób i w ramach 
działalności gospodarczej 5 osób.
 Zatrudniony personel to: 
• lekarz neurolog dziecięcy/pediatra
• lekarz psychiatra dziecięcy
• lekarz psychiatra
• psychologowie
• neurologopedzi
• logopedzi
• rehabilitanci
• pedagog
Ponadto w ramach umowy wieloletniej z PFRON realizowany był projekt „Wielospecjalistyczna, 
kompleksowa pomoc osobie niepełnosprawnej - szansą na rozwój 
i zwiększenie samodzielności”, Projekt polegał na kompleksowym i ciągłym wsparciu terapeutycznym 
50 osób (dzieci i młodzieży) z niepełnosprawnością z terenu miasta Tarnowa
 i powiatu tarnowskiego. W ramach projektu zatrudniono: psychologa, logopedę, 2 pedagogów, 2 
terapeutów zajęciowych, 2 fizjoterapeutów i koordynatora projektu. Jego realizacja przyczyniła się do 
zwiększenia dostępności do świadczeń o charakterze terapeutycznym
Dodatkowo od lutego do 15 grudnia 2014 roku realizowany był projekt pn. Rehabilitacja oraz 
aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi 
niepełnosprawnościami sprzężonymi"  kierowany do osób zamieszkałych w mieście Tarnowie.  Projekt  
współfinansowany ze środków Gminy Miasta Tarnowa .
Miejscem realizacji świadczonych usług jest wynajmowany budynek przy ul. Okrężnej 4a.

3. Dzienne Centrum Aktywności . Jest to pierwsza placówka powstała w 1995 roku. 
Uczestnikami DCA są osoby , które nie zakwalifikowały się do Warsztatu Terapii Zajęciowej. Uczestnicy 
DCA mieli okazję uczestniczyć w licznych imprezach integracyjnych, wyjściach do miejsc publicznych 
związanych z szeroko rozumianą kulturą i sztuką.
 Te formy aktywności sprzyjały integracji społecznej osób niepełnosprawnych intelektualnie ze 
środowiskiem lokalnym. 

4. Warsztat Terapii Zajęciowej – utworzony 1.12.1999 roku dla  35 osób dorosłych z 
niepełnosprawnością intelektualną. Mieści się w budynku parterowym bez barier architektonicznych. 
Warsztat Terapii Zajęciowej jest placówką pobytu dziennego, czynną od poniedziałku do piątku w godz. 
7:00 – 16:00. 
Kwota przyznanych środków na działalność WTZ w 2014 roku wynosiła 575 400 zł. w tym: kwota 517 
860 zł stanowi 90% rocznych kosztów działalności Warsztatu finansowanych przez PFRON oraz 57 540 
zł. finansowanych przez Gminę Miasta Tarnowa co stanowi 10 % rocznych kosztów.  W 2014 roku 
Warsztat prowadził sprzedaż produktów wykonanych przez uczestników WTZ w ramach realizowanego 
programu terapii. Uzyskano  kwotę 7 906,40 zł. Środki zostały przeznaczone na aktywizację społeczną 
uczestników.
Terapia zajęciowa w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej odbywa się w grupach, w 
pracowniach terapeutycznych zgodnie z Programem i Planem Działalności Warsztatu, programami 
poszczególnych pracowni oraz Programem Aktywizacji Zawodowej. Udział w zajęciach danej pracowni 
dostosowany jest  do poziomu umiejętności uczestnika, jego potencjalnych możliwości oraz zgodnie z 
zainteresowaniami. Podstawową formą przygotowania zawodowego jest uczenie wykonywania 
prostych lub specjalistycznych czynności, które mogą stanowić zakres obowiązków przyszłego 
pracownika oraz kształtowanie uniwersalnych umiejętności takich jak wytrwałość, dokładność, 
samodzielność, punktualność, umiejętność pracy w zespole itp. Po wcześniejszej obserwacji, ocenie i 
analizie diagnoz 
i predyspozycji zawodowych uczestnicy zostali podzieleni na trzy grupy w zależności od stopnia 
funkcjonowania i przygotowania zawodowego:
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I grupa charakteryzująca się najwyższym poziomem przygotowania zawodowego uczestniczyła w 
treningu specjalistycznych umiejętności w konkretnych pracowniach WTZ oraz w szeregu zajęć i 
warsztatów podnoszących wiedzę i kompetencje pracownicze. 
II grupa charakteryzująca się średnim poziomem przygotowania zawodowego doskonaliła proste oraz 
nabywała specjalistyczne umiejętności w konkretnych pracowniach WTZ. Prowadzone zajęcia 
koncentrowały się na wyrabianiu cech psychofizycznych takich jak  odpowiedzialność, wytrwałość, 
umiejętność pracy w zespole itp.
III grupa charakteryzująca się najniższym poziomem kompetencji społecznych 
i umiejętności zawodowych uczestniczyła w zajęciach o charakterze terapeutycznym, podczas których 
doskonaliła proste czynności manualne np. sortowanie, segregowanie, układanie. Uczestnicy 
zapoznawali się również z prostymi czynnościami w konkretnych pracowniach tj:
a) Pracownia Aktywności Twórczej  
b) Pracownia Gospodarstwa Domowego 
c) Pracownia  Techniczno-Ogrodnicza i Drewna 
d) Pracownia Rękodzieła Artystycznego 
e) Pracownia Komputerowo – Internetowa
f) Pracownia Umiejętności Społecznych i Aktywizacji Zawodowej 
g) Pracownia Teatralno- Artystyczna
h) Rehabilitacja ruchowa
i) Terapia psychologiczna 

Każdy uczestnik WTZ w ciągu roku korzysta z zajęć w co najmniej 2 pracowniach przez określony okres 
czasu oraz z wsparcia psychologa i zajęć rehabilitacyjnych. Ma również możliwość rozwijania własnych 
zainteresowań oraz poznawania interesujących go czynności w ramach pozostałych pracowni. W ciągu 
całego roku 2014 uczestnicy brali również udział 
w wystawach, imprezach  kulturalnych, wyjściach edukacyjnych, wycieczkach, festynach, balach i 
plenerach. Prezentowali prace plastyczne i rękodzielnicze w konkursach, prezentacjach oraz 
przygotowywali występy sceniczne.
    Trening ekonomiczny
W WTZ uczestnicy otrzymują w ramach  treningu ekonomicznego środki finansowe wypłacane zgodnie 
z obowiązującym w placówce regulaminem organizacyjnym. Wysokość wypłacanych środków określana 
jest na podstawie miesięcznej oceny zaangażowania uczestnika w zajęciach, przygotowanej przez 
psychologa i terapeutę-opiekuna grupy 
w uzgodnieniu z innymi osobami prowadzącymi zajęcia (członkami Rady Programowej). Główne 
przeznaczenie środków finansowych z treningu ekonomicznego przez uczestników Warsztatu to 
realizacja potrzeb terapeutycznych,  socjalnych oraz rekreacja.

5. Dom Pomocy Społecznej HOSTEL – dla 17 osób dorosłych z niepełnosprawnych Intelektualnie działa 
zgodnie  z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. 
z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.)oraz rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 
sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej. Dom Pomocy Społecznej „Hostel” dla Osób 
Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie funkcjonował w oparciu o indywidualne plany wsparcia 
mieszkańców opracowywane przez zespół terapeutyczno - opiekuńczy i pracowników pierwszego 
kontaktu oraz jeżeli było to możliwe przez mieszkańców. 
Dom 2014 r. aby realizować swoje zadania zatrudniał 11 wykwalifikowanych specjalistów: pracownika 
socjalnego,  terapeutów, opiekunów,  fizjoterapeutów, psychologa,  pielęgniarkę oraz pokojowych. 
Dom świadczył pracę socjalną, która obejmowała załatwianie spraw urzędowych w imieniu mieszkańca, 
utrzymywaniem kontaktu z rodziną mieszkańca, prowadzeniem korespondencji mieszkańców, 
udzielaniem mieszkańcom informacji i wskazówek oraz pomocy w zakresie rozwiązywania spraw 
życiowych, działaniem na rzecz integracji mieszkańców ze społecznością lokalną. Mieszkańcy objęci byli 
opieką: lekarza pierwszego kontaktu .
W organizowaniu życia mieszkańcom Dom kieruje się następującymi zasadami:
- podmiotowe traktowanie mieszkańców i partnerstwo ze strony personelu
- zapewnienie własnej przestrzeni życiowej
- spożywanie posiłków w warunkach zbliżonych do domowych
- aktywizacja mieszkańców poprzez różne formy aktywności
- przełamywanie izolacji i monotonii życia w domu
- podtrzymywanie więzi z rodziną, ułatwianie zawiązywania przyjaźni z osobami spoza Domu oraz 
rozwijanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym.
Wszyscy mieszkańcy mają zapewnioną całodobową opiekę. Na specjalistyczne badania mieszkańcy 
zawożeni są do do ośrodków zdrowia i szpitali. Biorą udział w wycieczkach, zabawach, ogniskach, 
występach artystycznych. Korzystają z zaproszeń innych domów na wspólne zabawy.
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6. Mieszkanie chronione dla 3 osób opuszczających rodzinę zastępczą lub placówkę opiekuńczo - 
wychowawczą.
Mieszkania chronione są formą pomocy społecznej przygotowującą osoby usamodzielniane pod opieką 
specjalistów do prowadzenia samodzielnego życia oraz integracji ze społecznością lokalną - do czasu 
uzyskania przez nie innych możliwości zamieszkania.
W 2014 roku prowadzenie mieszkania chronionego:
- umożliwiało przygotowanie do pełnej samodzielności poprzez doskonalenie umiejętności 
prowadzenia samodzielnego gospodarstwa domowego, radzenia sobie z problemami codziennego 
życia, rozporządzania posiadanymi środkami finansowymi,
- pomagało w integracji ze środowiskiem poprzez rozwój umiejętności prawidłowego wchodzenia w 
relacje społeczne
- stwarzało możliwości w zakresie uzyskania wykształcenia, zdobycia kwalifikacji zawodowych, 
poszukiwania pracy
- stwarzało możliwości do nabycia umiejętności samodzielnego rozwiązania trudności życiowych, 
emocjonalnych, rodzinnych - przy wsparciu osób wspomagających usamodzielnianego .
- rozwijało umiejętności planowania i wykorzystania czasu wolnego
- umożliwiało rozwijanie i utrwalanie poczucia odpowiedzialności za własne życie
- uczyło ponoszenia konsekwencji własnych decyzji i działań
- umożliwiało nabycie realnego postrzegania rzeczywistości.
W mieszkaniu chronionym działał zespół terapeutyczno- diagnostyczny składający się z koordynatora, 
pracownika socjalnego, terapeuty oraz psychologa mający za zadanie zapewnienie wsparcia dla osób 
usamodzielnianych i zapewnienie prawidłowego funkcjonowania mieszkania . 
W 2014 w mieszkaniu przebywało łącznie 4 osoby ( dwie kobiety i dwóch mężczyzn)
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012 w sprawie 
mieszkań chronionych wsparcie świadczone było nie krócej niż 3 godziny dziennie przez 7 dni w 
tygodniu.

7. Mieszkanie chronione dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Mieszkanie zostało wyremontowane  przez Stowarzyszenie. Zamieszkało w nim 4 dziewczyny, które 
pod opieką specjalistów przygotowywane są do niezależnego, samodzielnego  i aktywnego życia. Nad 
prawidłowym funkcjonowaniem mieszkania chronionego czuwał koordynator. Zatrudnieni specjaliści to 
: pracownik socjalny, terapeuta, opiekun, oraz psycholog,
Prowadzenie mieszkania chronionego umożliwiło:
- nabycie umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego
- nabycie umiejętności radzenia sobie z trudnościami życia codziennego
- nabycie umiejętności  organizowania wolnego czasu
- nabycie umiejętności aktywnego poszukiwania zatrudnienia na lokalnym rynku pracy
- nabycie umiejętności  dbania o swój stan zdrowia
- nabycie umiejętności psychospołecznych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012 w sprawie 
mieszkań chronionych wsparcie świadczone w mieszkaniach chronionych  było nie krócej niż 3 godziny 
dziennie przez 7 dni w tygodniu.
 
8. Realizowane projekty przez PSOUU – Koło w Tarnowie 
a) Projekt Prezydenta Miasta Tarnowa – „Rehabilitacja dzieci i młodzieży – rehabilitacja oraz 
aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym oraz 
niepełnosprawnościami sprzężonymi”. 
 Projekt realizowany od 2008 roku . Uczestnikami projektu były dzieci i młodzież z mpd oraz innymi 
niepełnosprawnościami  wymagające kompleksowej stymulacji terapeutycznej w celu zredukowania 
zaburzenia bądź jego zminimalizowania na miarę możliwości rozwojowych i intelektualnych. Zajęcia w 
ramach zadania publicznego spowodowało zwiększenie dostępności do terapii i rehabilitacji 
prowadzonej specjalistycznymi metodami pracy co spowodowało zmniejszenie deficytów parcjalnych 
występujących u beneficjentów.

b) PRON – zadania zlecone „ Zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych” Projekt realizowany 
od 2012. Celem projektu jest zwiększenie dostępności do wczesnej diagnozy oraz kompleksowej, 
specjalistycznej terapii i rehabilitacji. Uczestnikami projektu są dzieci i młodzież z niepełnosprawnością 
intelektualną w wieku od urodzenia do 25 lat. Liczba uczestników to 50 osób.
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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)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

250

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

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

(Np. zwierzęta, zabytki)

rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych oraz ich rodziny.

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

c) Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – projekt „Wyjdźmy z domu , poznajmy naszą 
Ojczyznę – IV edycja”. 
Kontynuacja realizowanego wcześniej zadania  zmierzającego  do aktywizacji społecznej i kulturalnej 
dorosłych osób niepełnosprawnych. W ramach projektu zorganizowany został 3-dniowy autokarowy  
wyjazd  dla osób niepełnosprawnych z opiekunami w region Dolnego Śląska. Łącznie wzięło udział 50 
osób w tym 35 osób dorosłych niepełnosprawnych , 15 opiekunów ( w tym 4 wolontariuszy)

d) Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – projekt „ Matka niepełnosprawnego dziecka – chce 
pracować” 
Głównym celem projektu było aktywizacja zawodowa matek dzieci niepełnosprawnych oraz wsparcie 
tych, które powróciły na rynek pracy i mają trudności zachowaniu równowagi pomiędzy życiem 
osobistym i zawodowym. Brało udział 20 kobiet które otrzymały  kompleksowe i specjalistyczne 
wsparcie, w tym :
- indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne
- indywidualne konsultacje z pracownikiem socjalnym/coachem
- kreatywne warsztaty wizerunkowe
- warsztaty ABC wracam do pracy (spotkanie z prawnikiem, specjalistą ds. edukacji, warsztaty work life 
balance)
Uczestniczkom projektu stworzono dodatkowe warunki do wzięcia udziału w spotkaniach zapewniając 
opiekę pedagogów dla niepełnosprawnych dzieci. 
Projekt ten  został nagrodzony w konkursie „ Najlepsze praktyki w zakresie wspierania rodziców dzieci z 
niepełnosprawnościami” Konkurs zorganizowany został przez Fundację Instytutu Rozwoju 
Regionalnego. 

e) Telewizja Polska S.A. w Warszawie – „Wesoła terapia”
Głównym założeniem projektu było umożliwienie dzieciom niepełnosprawnym intelektualnie udział w 
zajęciach z hipoterapii, dogoterapii, arteterapii i terapii metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki 
Sherborne dla uzupełnienia właściwej terapii i rehabilitacji ( często nieprzyjemniej, nużącej, bolesnej).
W zajęciach uczestniczyło 20 dzieci w wieku od 1 do 10 lat.
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej - 
Punkt Wczesnej 
Interwencji to placówka 
przeznaczona dla osób 
z niepełnosprawnych 
lub zagrożonych 
niepełnosprawnością, 
które potrzebują 
stymulacji rozwoju oraz 
specjalistycznej terapii. 
Ich rodzice otrzymują 
wsparcie 
i wskazówki do 
właściwego 
postępowania z 
dzieckiem. 
 Punkt Wczesnej 
Interwencji jako 
Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej w 
ramach kontraktu z NFZ 
w 2014 roku świadczył 
specjalistyczne usługi w 
poradniach: 
• ośrodek/oddział 
dzienny
• poradnia dla osób z 
autyzmem dziecięcym
• poradnia 
logopedyczna

W 2014 roku w Punkcie 
Wczesnej Interwencji 
na umowę o pracę i 
umowy cywilno - 
prawne zatrudnionych 
było 8 pracowników w 
przeliczeniu na etaty 
4,83 , na umowy 
zlecenia 5 osób i w 
ramach działalności 
gospodarczej 5 osób.
 Zatrudniony personel 
to: 
• lekarz neurolog 
dziecięcy/pediatra
• lekarz psychiatra 
dziecięcy
• lekarz psychiatra
• psychologowie
• neurologopedzi
• logopedzi
• rehabilitanci
• pedagog

86.90.E

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Dom Pomocy 
Społecznej HOSTEL – 
dla 17 osób dorosłych z 
niepełnosprawnych 
Intelektualnie działa 

87.10.Z

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 (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności
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zgodnie  z ustawą z dnia 
12 marca 2004r. o 
pomocy społecznej (Dz. 
U. 
z 2009 r. Nr 175, poz. 
1362, z późn. zm.)oraz 
rozporządzeniem 
Ministra Polityki 
Społecznej z dnia 23 
sierpnia 2012 r. w 
sprawie domów 
pomocy społecznej. 
Dom Pomocy 
Społecznej „Hostel” dla 
Osób Dorosłych 
Niepełnosprawnych 
Intelektualnie 
funkcjonował w oparciu 
o indywidualne plany 
wsparcia mieszkańców 
opracowywane przez 
zespół terapeutyczno - 
opiekuńczy i 
pracowników 
pierwszego kontaktu 
oraz jeżeli było to 
możliwe przez 
mieszkańców. 
Dom 2014 r. aby 
realizować swoje 
zadania zatrudniał 11 
wykwalifikowanych 
specjalistów: 
pracownika socjalnego,  
terapeutów, 
opiekunów,  
fizjoterapeutów, 
psychologa,  
pielęgniarkę oraz 
pokojowych. Dom 
świadczył pracę 
socjalną, która 
obejmowała 
załatwianie spraw 
urzędowych w imieniu 
mieszkańca, 
utrzymywaniem 
kontaktu z rodziną 
mieszkańca, 
prowadzeniem 
korespondencji 
mieszkańców, 
udzielaniem 
mieszkańcom 
informacji i wskazówek 
oraz pomocy w zakresie 
rozwiązywania spraw 
życiowych, działaniem 
na rzecz integracji 
mieszkańców ze 
społecznością lokalną.

działalność na rzecz osób Warsztat Terapii 88.10.Z
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niepełnosprawnych Zajęciowej – utworzony 
1.12.1999 roku dla  35 
osób dorosłych z 
niepełnosprawnością 
intelektualną. Mieści 
się w budynku 
parterowym bez barier 
architektonicznych. 
Warsztat Terapii 
Zajęciowej jest 
placówką pobytu 
dziennego, czynną od 
poniedziałku do piątku 
w godz. 7:00 – 16:00
Terapia zajęciowa w 
zakresie rehabilitacji 
społecznej i zawodowej 
odbywa się w grupach, 
w pracowniach 
terapeutycznych 
zgodnie z Programem i 
Planem Działalności 
Warsztatu, programami 
poszczególnych 
pracowni oraz 
Programem Aktywizacji 
Zawodowej. Udział w 
zajęciach danej 
pracowni dostosowany 
jest  do poziomu 
umiejętności 
uczestnika, jego 
potencjalnych 
możliwości oraz 
zgodnie z 
zainteresowaniami. 
Podstawową formą 
przygotowania 
zawodowego jest 
uczenie wykonywania 
prostych lub 
specjalistycznych 
czynności, które mogą 
stanowić zakres 
obowiązków przyszłego 
pracownika oraz 
kształtowanie 
uniwersalnych 
umiejętności takich jak 
wytrwałość, 
dokładność, 
samodzielność, 
punktualność, 
umiejętność pracy w 
zespole itp. Po 
wcześniejszej 
obserwacji, ocenie i 
analizie diagnoz 
i predyspozycji 
zawodowych uczestnicy 
zostali podzieleni na 
trzy grupy w zależności 
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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. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację 
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

W 2014 roku Warsztat 
Terapii Zajęciowej 
prowadził sprzedaż 
produktów 
wykonanych przez 
uczestników w ramach 
realizowanego 
programu terapii. 
Uzyskano  kwotę 7 
906,40 zł. Środki zostały 
przeznaczone na 
aktywizację społeczną 
uczestników. 
Zorganizowano wyjazdy 
na festiwal Osób 
niepełnosprawnych w 
Chorzowie, Małopolskie 
Igrzyska Olimpiad 
Specjalnych w Krakowie 
Jesienną Zintegrowaną 
Spartakiadę " Złota 
Jesień Osób 
Niepełnosprawnych" w 
Stróżach, VII 
Nowosądecki Przegląd 
Poezji, Pieśni i Piosenki 
Patriotycznej "Pod 
skrzydłami Orła" IV 
Olimpiadę Umiejętności 
Zawodowych Osób 
Niepełnosprawnych 
Poronin,  , wyjście do 
kina na filmy, teatru, 
kawiarni.

47.99.Z

od stopnia 
funkcjonowania i 
przygotowania 
zawodowego:
I grupa 
charakteryzująca się 
najwyższym poziomem 
przygotowania 
zawodowego 
uczestniczyła w 
treningu 
specjalistycznych 
umiejętności w 
konkretnych 
pracowniach WTZ oraz 
w szeregu zajęć i 
warsztatów 
podnoszących
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 2,969,083.18 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 580,089.85 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 17,279.37 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 0.15 zł

e) Pozostałe przychody 2,371,713.81 zł

0.00 zł

1,231,065.06 zł

1,140,648.75 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 42,411.70 zł

3,422.90 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

a) ze składek członkowskich

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, należy podać 
informację na temat trzech 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

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 17,146.63 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 2,371,713.81 zł
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37,807.80 zł

581.00 zł

600.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 537,811.04 zł

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)

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -2,248,447.74 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

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

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 7,193.45 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 24,340.08 zł

3.3. 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 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 wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 2,956,871.54 zł 24,340.08 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

2,828,537.59 zł 24,340.08 zł

17,279.37 zł 0.00 zł

0.00 zł

63.66 zł

85,453.46 zł

25,537.46 zł 0.00 zł

1 wynagrodzenie osobowe oraz ubezpieczenia społeczne 1,642.54 zł

2 Zakup materiałów i wyposażenia 4,460.06 zł

3 Szkolenia i delegacje służbowe 4,453.73 zł

4 Remonty i naprawy ,usługi obce oraz inne opłaty  i składki 13,783.75 zł

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

0.00 zł
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w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, 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 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

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi 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)

60.0 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)

43.7 etatów

14.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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2.1. Organizacja posiada członków

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

0.00 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)

0.00 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

0.00 osób

0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 1,556,922.20 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

1,449,445.02 zł

1,287,120.02 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

162,325.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 107,477.18 zł

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

1,556,922.20 zł

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

5.00 osób

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)

w 
tym:

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

b) inne osoby

5.00 osób

0.00 osób

15.00 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)

w 
tym:

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

b) inne osoby

15.00 osób

0.00 osób
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w 
tym:

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 1,556,922.20 zł

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

0.00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
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)

5,073.33 zł

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

0.00 zł

VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

2,645.53 zł

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

12,504.11 zł

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

0.00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

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

10. Wysokość najwyższego 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

12,504.11 zł

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

0.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

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 (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

X. Informacje uzupełniające

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

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

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie 2

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

Druk: MPiPS 16



Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Lucyna Cichoń - Przewodnicząca 
Zarządu Koła   07-07-2015

Monika Ciurej - Główny Księgowy Data wypełnienia sprawozdania 2015-04-10
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