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Ministerstwo Pracy  
i Polityki Społecznej 

 

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności  
organizacji pożytku publicznego 

 
 

 
 

 

 Formularz należy wypełnid w języku polskim; 
 Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola; 
 W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwośd dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach; 
 We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawid pojedynczy znak myślnika (–). 
 

 

Data zamieszczenia sprawozdania  
 
 

 

I. Dane organizacji pożytku publicznego 

1. Nazwa organizacji  

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe 

Kraj    POLSKA Województwo   PODLASKIE Powiat   M. BIAŁYSTOK 

Gmina   M. BIAŁYSTOK Ulica  PROLETARIACKA Nr domu   21 Nr lokalu    - 

Miejscowośd  BIAŁYSTOK Kod pocztowy  15-449 Poczta  BIAŁYSTOK Nr telefonu   856524717 

 Nr faksu  856521836 E-mail    stowdroga@wp.pl Strona WWW   www.stowarzyszeniedroga.pl 

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym 

04.02.2002 r. 

4. Data uzyskania statusu organizacji 
pożytku publicznego 

28.03.2004 r. 

5. Numer REGON 050248066 6. Numer KRS    0000087872 

za rok   2015 

 

mailto:stowdroga@wp.pl
http://www.stowarzyszeniedroga.pl/
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7. Skład organu zarządzającego organizacji 
(Należy wpisad imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)  
 
 
 

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS 

 
o. Edward Władysław 
Konkol 

Prezes   
     

Anna Tomulewicz v-ce prezes          

Teresa Piątek skarbnik             

Katarzyna Rafałko sekretarz             

Dorota Szumska członek                

Violetta Jedynasty-
Kozłowska 

członek                

Robert Olechno członek                

Krzysztof Krasowski członek               

Paulina Kuczyńska członek              

Marcin Gerard Szargiej członek              

Elżbieta Powichrowska członek              

 
Wojciech Matysek 

 
członek          

     

 
Mateusz Zonenberg 

 
członek          

     

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji 
(Należy wpisad imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru) 

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS 

Małgorzata Gawryluk przewodniczy      
     

Agnieszka Kimsza członek               
     

Michał Bukłaha           członek               
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9. Cele statutowe organizacji 
(Należy opisad cele na podstawie statutu organizacji) 

Celem stowarzyszenia jest wspieranie i odnowa człowieka, rodziny i 

społeczeństwa ku zdrowemu i godnemu życiu poprzez: 

1. udzielanie wszechstronnej pomocy osobom będącym w trudnej 

sytuacji życiowej  i  ich rodzinom; 

2. świadczenie pomocy socjalnej, prawnej, psychologicznej, 

medycznej, rehabilitacyjnej i duchowej; 

3. inicjowanie budowy oraz prowadzenie i zarządzanie obiektami: 

detoksykacyjnymi, readaptacyjnymi, resocjalizacyjnymi, 

hospicyjnymi, opiekuńczo – wychowawczymi, terapeutycznymi, 

rehabilitacyjnymi i innymi obiektami służącym realizacji celów 

statutowych; 

4. udzielanie wsparcia umożliwiającego wejście w samodzielne życie 

poprzez pomoc w adaptacji; 

5. reintegracja zawodowa i społeczna osób społecznie wykluczonych; 

6. tworzenie warunków do powstawania środowiskowych grup 

wsparcia wśród osób objętych celami stowarzyszenia; 

7. prowadzenie i finansowanie szkoleń; 

8. tworzenie programów i projektów służących realizacji celów 

stowarzyszenia; 

9. włączanie osób zainteresowanych niesieniem pomocy (szczególnie 

wolontariuszy) w program działalności stowarzyszenia. 

 

10. Sposób realizacji celów statutowych 
(Należy opisad sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                         

Sposoby realizacji celów statutowych: 

1.organizowanie pomocy, opieki i wsparcia nad dziećmi i młodzieżą z rodzin 

ubogich, dysfunkcyjnych, z problemem niepełnosprawności jednego z członków 

rodziny, wielodzietnych oraz zagrożonych patologią społeczną; 

2. organizowanie działalności opiekuńczej i wychowawczej dla dzieci 

pozbawionych 

opieki domu rodzinnego; 

3. organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży będących w trudnej 

sytuacji 

życiowej; 

4. prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin 

będących w trudnej sytuacji życiowej; 

5. inicjowanie i rozwijanie form pomocy osobom potrzebującym i ich rodzinom; 

6. profilaktyka uzależnień i innych problemów społecznych; 

7. leczenie, rehabilitacja i readaptacja osób uzależnionych; 

8. realizowanie zadań w zakresie pożytku publicznego i społecznie użytecznych; 

9. tworzenie centrów integracji społecznej; 

10. rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych; 

11. organizowanie zjazdów, sympozjów i innych form wymiany informacji 

i doświadczeń; 

12. współdziałanie z prasą, radiem i telewizją, stosowanie innych środków 

informacji;  

13. współpraca z innymi organizacjami i instytucjami, w tym krajowymi 

i zagranicznymi zaangażowanymi w pomoc osobom objętym celami 

statutowymi 

Stowarzyszenia; 

14. działalność wydawnicza, pozyskiwanie funduszy z dotacji i darowizn i inne; 

15. organizowanie miejsc pracy i pośrednictwo w znalezieniu miejsc pracy 

służących 

realizacji celów statutowych Stowarzyszenia; 

16. korzystanie z pomocy świadczonej przez osoby fizyczne i prawne w kraju 

i zagranicą; 

17. prowadzenie działalności gospodarczej, z której całkowity dochód 

przeznaczony 

jest na realizację celów statutowych; 

18. prowadzenie działalności poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 
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II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

1.Opis działalności pożytku publicznego  

1.1. Opis głównych 
działao podjętych 
przez organizację 

 
1. Prowadzenie Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny „Nasz Dom”. 
2. Prowadzenie Punktu Przedszkolnego „Aniołkowo”. 
3. Prowadzenie Ośrodka Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych  „Etap”. 
4. Prowadzenie Centrum Pomocy Rodzicom i Klubu Integracji Społecznej. 
5. Organizacja kolonii wypoczynkowo-terapeutycznych w Jastarni. 
6. Organizowanie Akcji Charytatywnych „Światło Pojednania” , „Zaopiekuj się Aniołkiem” i „Zima” 
7. Prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom Powrotu” 
8. Prowadzenie Punktu przyjmowania i wydawania darów potrzebującym – „Centrum Darów” 
9. Inne zadania statutowe t.j. programy profilaktyczne, wychowawcze, Akademia Rodziców, pomoc 

rzeczowa najuboższym, kontrakty z rodzicami, pomoc rodzinie, duszpasterstwo, stypendia 

10.Droga do reintegracji rodziny 

 

 

 

 

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

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

 gmina                                            województwo                    
 

 kilka gmin                                      kilka województw 
                                              

 powiat                                           cały kraj  
 

 kilka powiatów                              poza granicami kraju                          
 

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

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

Osoby fizyczne 27.500 

 
Osoby  
prawne 

16 

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

 
- 

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

3.1. Organizacja prowadziła działalnośd nieodpłatną pożytku publicznego  

 

  

 

3.2. Należy podad 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 

Sfera działalności pożytku 
publicznego  

Przedmiot działalności  Numer Kodu (PKD) 

działalność pozostałych 

organizacji członkowskich, 

gdzie indziej nie 

sklasyfikowana 

- 9499  Z 

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm
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odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja 
prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, 
należy podad 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 działalnośd odpłatną pożytku publicznego  

 

  

 

4.2. Należy podad 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 
podad informację na temat trzech głównych rodzajów 
działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od 
głównego przedmiotu działalności 

Sfera działalności pożytku 
publicznego  

Przedmiot działalności  Numer Kodu (PKD) 

- - - 

- - - 

- - - 

 

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym  

5.1. Organizacja prowadziła działalnośd gospodarczą  

 

 

  

5.2. Należy podad 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 podad informację na temat trzech 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 
kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności 

Numer kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności 

- - 

- - 

- - 

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym  

 1. Informacja o przychodach organizacji 

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

   4.859.467,16  zł 

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego     4.776.376 ,23 zł 

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

c) Przychody z działalności gospodarczej      0,00 zł 

d) Przychody finansowe     1.134,89 zł 

e) Pozostałe przychody     81.956 ,04 zł 

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm
http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm
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2. Informacja o źródłach przychodów organizacji 

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych  448.442,76 zł 

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem:        2.757.585,40zł 

 602.051,48zł 
 
w 
tym: 
 
 

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych 

b) ze środków budżetu paostwa 106.903,00zł 

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego 2.048.630,92zł 

d) ze środków paostwowych funduszy celowych 0,00zł 

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem:  
954.455,65zł 

w 
tym: 

a) ze składek członkowskich 0,00zł 

b) z darowizn od osób fizycznych 
622.035,34zł 

c) z darowizn od osób prawnych 
296.347,38zł 

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest) 
36.072,93zł 

e) ze spadków, zapisów 0,00zł 

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych) 
0,00zł 

2.4. Z innych źródeł 698.983,35zł 

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 dzieo roku 
sprawozdawczego 

47.797, 05 zł 

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

     372.718,91 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 

1 
 
Prowadzenie Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny „Nasz Dom” i Punktu Przedszkolnego „Aniołkowo” 

  109.246,17 zł 

2 
 
Prowadzenie Placówki Opiekuoczo-Wychowawczej „Dom Powrotu” 

    48.043,85 zł 

3 
 
Organizowanie Akcji Charytatywnych ”Światło Pojednania” 

    48.087,31 zł 

4 
 
Inne zadania statutowe m.in. .Program Akademia Rodziców, Droga do reintegracji Rodziny, Kontrakty z 
rodzicami, pomoc rodzinie, duszpasterstwo, stypendia, kolonie wyp.-terapeutyczne 

167.341,58 zł 

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 

1 - ,    zł 

2 - ,    zł 
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3 -   ,    zł 

4 -   ,    zł 

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym Koszty ogółem: 

W tym: wysokośd 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych 

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem:  5.058.970,10 zł   372.718,91 zł 

 

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego   5.018.881,96 zł   372.718,91 zł 

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego   0,00zł  0,00zł 

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej   0,00zł  

d) koszty finansowe 1,70zł  

e) koszty administracyjne  14.939,41zł  

f) pozostałe koszty ogółem   25.147,03zł   0,00zł 

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

                         
5.870,13 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 -242.505,73 zł 

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł 

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł 

 w tym: wysokośd środków przeznaczona na działalnośd pożytku publicznego 0,00 zł 

IV. Korzystanie z uprawnieo w okresie sprawozdawczym 

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnieo 
 

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

 

                     

 

 

                                       

                                      

 
-> jakich? ________________________            
 

 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 (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z późn. zm.) 

 
 

 

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnieo

nie 

tak   

z podatku od towarów i usług 

z podatku od czynności cywilnoprawnych 
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3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach prawa 
własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu Skarbu Paostwa 
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 wskazad 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 uwzględnid wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat 
lub częśd etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji) 

                                              50  osób                                                                      

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na pełne etaty 
(Aby określid przeciętne zatrudnienie należy zsumowad 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), dodad do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielid przez 12. Wynik wpisad z dokładnością do 1 miejsca po przecinku) 

46,31     etatów 

1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 

   
39    osób 

  

2. Członkowie  

2.1. Organizacja posiada członków 
 

 

2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzieo roku sprawozdawczego 

            299                                osób 
fizycznych 

                     16                           osób 
prawnych  

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym 

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeo 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) 

 

 

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

80    osób 

w 
tym: 

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

70    osób 

b) inne osoby 10    osób 

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

60    osób 

własnośd

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie   

nie   

nie  korzystała  
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w 
tym: 
 

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

45    osób 

b) inne osoby 15    osób 

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

75    osób 

w 
tym: 
 

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

60    osób 

b) inne osoby 15    osób 

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym 

1.Łączna kwota wynagrodzeo (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 

 
           1.949.587,60  zł 

 
  

w 
tym: 

a) z tytułu umów o pracę   1.634.315,82  zł 

 

– wynagrodzenie zasadnicze 1.436.497,57 zł 

– nagrody   ,    zł 

– premie   153.029,64  zł 

– inne świadczenia    44.788,61  zł 

 b) z tytułu umów cywilnoprawnych   315.271,78  zł 

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

  1.949.587,60  zł 

w 
tym: 

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego   0,00 zł 

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego   1.949.587,60  zł 

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

 0,00  zł 

4. Wysokośd przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu zarządzającego 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne 
Aby określid przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1.zsumowad wszystkie kwoty wynagrodzeo wypłacone w ciągu roku 
sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne); 2. podzielid 
zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 

 0,00 zł 

5. Wysokośd 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. Wysokośd 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 

7. Wysokośd 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) 

 1.904,41 zł 

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

  0,00 zł 

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

  0,00 zł 

10. Wysokośd 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 

0,00 zł 
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11. Wysokośd 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 

  10.082,77 zł 

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

W kwocie najwyższego wynagrodzenia znajduje się kwota odprawy z tyt. 
rozwiązania umowy o pracę 7689,00 

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

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych 
 

 

2. Wysokośd udzielonych pożyczek pieniężnych       0,00 zł 

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych - 

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 zadao i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację 
(Należy podad nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji) 

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

Kwota dotacji 

1 

U.M. B-stok um. nr 

W/UD/DSP/760/2014 z 

dn.23.XII.2014 r.   

O wsparcie realizacji 

zadania publicznego z 

zakresu  promocji i 

profilaktyki zdrowia na 

2015 r. 

 Wspierania usług 

rehabilitacyjnych w zakresie 

przeciwdziałania  narkomanii 

realizowanych w  ośrodkach 

dziennego pobytu. 

Urząd Miasta Białystok            70.000,00zł 

2 

U.M. B-stok um. nr 

W/UD/DSP/776/2014 z 

dn. 31.12.2014 r.  

Prowadzenie 

poradnictwa i terapii dla 

młodzieży uzależnionej 

od alkoholu. 

Prowadzenie poradnictwa i terapii 

dla młodzieży uzależnionej od 

alkoholu. 

Urząd Miasta Białystok            50.000,00zł 

3 

U.M. B-stok um. nr 

W/UD/DSP/819/2015 z 

dn. 12.01.2015 r.  

Prowadzenie Ośrodka 

Wspierania Dziecka i 

Rodziny NASZ DOM 

okresie od 01 stycznia 

2015 do 31 grudnia 2015  

Prowadzenie placówki wsparcia 

dziennego w formie opiekuńczej, 

w formie specjalistycznej oraz w 

formach połączonych 

Urząd Miasta Białystok 
           

700.000,00zł 

4 

U.M. B-stok um. nr 

W/UD/DSP/775/2014 z 

dn. 31.12.2014 r.   

O wsparcie realizacji 

zadania publicznego z 

zakresu Miejskiego 

programu profilaktyki i 

rozwiązywania 

problemów 

alkoholowych na 2015 r. 

Prowadzenie zajęć edukacyjnych 

dla rodziców i wychowawców  w 

zakresie obejmującym w 

szczególności profilaktykę 

zachowań  ryzykownych. 

Urząd Miasta Białystok            16.280,00zł 

nie   

nie   
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5 

Kuratorium Oświaty w 

Białymstoku um. nr. 

RE.5551.17.19.2014 z 

dn. 29.V.2015 r. Kolonie 

terapeutyczno – 

rozwojowe - Akademia 

Kształtowania 

Charakterów. 

 Kolonie terapeutyczno – 

rozwojowe - Akademia 

Kształtowania Charakterów. 

Podlaski Urząd Wojewódzki, Kuratorium 
Oświaty 

           42.903,00zł 

6 

Gmina Juchnowiec 

Kościelny um. nr 9/2015 

z dn. 27.07.2015 r.  

Kolonie terapeutyczno -

rozwojowe "Akademia 

Kształtowania  

Charakterów". 

Kolonie terapeutyczno -

rozwojowe "Akademia 

Kształtowania  Charakterów". 

Gmina Juchnowiec Kościelny 17.700,00zł 

7 

U.M. B-stok um. nr 

W/UD/DSP/761/2014 z 

dn.31.12.2014 r.   

O wsparcie realizacji 

zadania publicznego z 

zakresu  promocji i 

profilaktyki zdrowia na 

2015 r. 
 

Wspieranie usług profilaktyczno-

terapeutycznych w zakresie  

pomocy uzależnionym, ich 

rodzinom i osobom zagrożonym 

uzależnieniem  oraz zagrożonym 

zakażeniem wirusem HIV 

prowadzonych w punktach  

konsultacyjnych i poradniach 

uzależnień. 

Urząd Miasta Białystok 335.000,00zł 

8 

U.M. B-stok uchwała 

nr.KPS-II.27.47.2015 

Punkt Przedszkolny 

Aniołkowo. 

 

Opieka i edukacja dzieci z rodzin 

dysfunkcyjnych. 
 
 

Urząd Miasta Białystok 163.633,00zł 

9 

U.M. B-stok um. nr 

W/UD/DSP/575/2013 z 

dn.30.01.2013 r.  Ze 

zmianami w sześciu 

aneksach.  Prowadzenie 

placówki opiekuńczo-

wychowawczej typu 

socjalizacyjno-  

Interwencyjnego dla 14 

dzieci powyżej 10 roku 

życia, a w wyjątkowych  

Przypadkach poniżej 10 

roku życia, szczególnie 

gdy przemawia za tym 

stan  ich zdrowia lub 

dotyczy to rodzeństwa, 

działającej na terenie 

Miasta  Białegostoku w 

okresie od 1 stycznia 

2013 r. do 31 grudnia 

2015 r.  Kwota 

udzielonej dotacji 

467.956,00 zł. Dotacja 

niewykorzystana i 

zwrócona  w 2016 r. 

2.281,76 zł. 

Prowadzenie placówki 

opiekuńczo-wychowawczej typu 

socjalizacyjno-  Interwencyjnego 

dla 14 dzieci powyżej 10 roku 

życia, a w wyjątkowych  

Przypadkach poniżej 10 roku 

życia, szczególnie gdy przemawia 

za tym stan  ich zdrowia lub 

dotyczy to rodzeństwa, działającej 

na terenie Miasta  Białegostoku 

Urząd Miasta Białystok         465.674,24zł 

10 

UM. B-stok um. nr 

W/UD/DSP/854/2015 z 

dn.6.11.2015 r. 

Droga do reintegracji 

rodziny 

 

Budowanie kompetencji 

rodzinnych, społecznych i 

zawodowych oraz przygotowanie 

do usamodzielnienia rodzin 

Urząd Miasta Białystok 64.444,00zł 
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy 
administracji rządowej lub paostwowe fundusze celowe 

 

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

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

Kwota dotacji 

1 

K.B. ds. Narkomanii W-

wa  um. Nr 

104/W/R/2015 z dn. 

02.01.2015 r.  Programy 

profilaktyki wskazującej 

dla osób używających 

narkotyków 

Programy profilaktyki 

wskazującej dla osób 

używających narkotyków 

Ministerstwo Zdrowia  

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania 

Narkomanii w Warszawie   

64.000,00 zł 

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówieo publicznych  
(Należy wpisad realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówieo 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 wartośd nie przekroczyła wyrażonej 

w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)  

 
 
1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne 
 
 

 

 

 
 

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

 

Lp. Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota 

1 - - ,    zł 

2 - - ,    zł 

3 - - ,    zł 

4 - - ,    zł 

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 
 

Lp. Nazwa spółki Siedziba spółki 
% udziałów lub 

akcji w 
kapitale 

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów  

1 - - % % 

2 - - % % 

3 - - % % 

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem 

1 - 

2 - 

3 - 

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

Lp. Organ kontrolujący Liczba kontroli 

1 Kontrola realizacji umowy dotacyjnej W/UD/DSP/643/2014, Urząd Miejski w Białymstoku 1 

nie   
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Podpisy członków Zarządu : 

  Konkol Edward-Prezes-          

  Tomulewicz Anna-V-ce Prezes- 

Piątek Teresa-Skarbnik- 

Rafałko Katarzyna-Sekretarz- 

  Szumska Dorota-Członek Zarządu 

Szargiej Marcin Gerard- Członek Zarządu - 

Powichrowska  Elżbieta- Członek Zarządu - 

Jedynasty-Kozłowska Violetta- Członek Zarządu - 

Olechno Robert- Członek Zarządu - 

Matysek Wojciech- Członek Zarządu - 

Krasowski Krzysztof- Członek Zarządu - 

Kuczyoska Paulina- Członek Zarządu - 

                            Zonenberg Mateusz Członek Zarządu - 

 

2 
Kontrola zadania zleconego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego – Ośrodka 
Wspierania Dziecka i Rodziny Nasz Dom, umowa nr W/UD/DSP/663/2014 i umowy nr 
W/UD/DSP/819/2015 

1 

3 

Kontrola wykonania zaleceo pokontrolnych z realizacji zadania publicznego – prowadzenie 
placówki opiekuoczo-wychowawczej typu socjalizacyjno-interwencyjnego dla 14 dzieci powyżej 
10 roku życia, a w wyjątkowych przypadkach poniżej 10 roku życia, Urząd Miejski Departament 
Spraw Społecznych w Białymstoku 

1 

4 
Kontrola z dystrybucji artykułów spożywczych wśród najuboższych nr 
WKpd.9041.POPŻ2015dl.2.033/15, Agencja Rynku Rolnego 

1 

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 sprawozdao finansowych 
organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852) 

 

 

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

 

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

organizacji 

 
 

 
(imię i nazwisko) 

Data wypełnienia sprawozdania 

  
 

(30.03.2016) 


