
Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2015

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

Data zamieszczenia sprawozdania 2016-06-29

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     POMORSKIE

Gmina STĘŻYCA

Powiat KARTUSKI

Ulica Nr domu 1 Nr lokalu 

Miejscowość UNIRADZE Kod pocztowy 83-322 Poczta STĘŻYCA Nr telefonu 790363111

Nr faksu E-mail 
zdrowienakonskimgrzbiecie@
wp.pl

Strona www www.zdrowienakonskimgrzbiecie.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2009-12-07

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 22084188700000 6. Numer KRS 0000331091

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

Marta Sznajder Prezes Fundacji TAK

Marta Burkiewicz Wiceprezes Fundacji 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

Agnieszka Ramczykowska Członek Rady Fundacji TAK

Oliwia Beling Członek Rady Fundacji TAK

FUNDACJA "ZDROWIE NA KOŃSKIM GRZBIECIE"

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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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 faktycznie 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)

60

4

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Statutowymi celami Fundacji, określonymi w rozdziale II statutu pn. cele i środki działania, art. 4, są:
§ 1.Celem Fundacji jest działanie na rzecz osób niepełnosprawnych oraz wszystkich osób mających 
problemy  ze zdrowiem, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia 
ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin. 
§ 2. Popieranie i upowszechnianie hipoterapii jako metody rehabilitacyjnej w wybranych schorzeniach 
u dzieci, młodzieży i dorosłych. 
§ 3.  Niesienie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej               
              oraz wyrównywanie szans tych osób.
§ 4. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej.
§ 5. Działania na rzecz nauka, edukacji, oświaty i wychowania.
§ 6. Działalność na rzecz Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.
§ 7. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, ruchu paraolimpijskiego, parajeździectwa.
§ 8. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między 
społeczeństwami.
§ 9. Promowanie i organizowanie wolontariatu.
§ 10. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje 
pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
§ 11. Organizowanie różnych form rehabilitacji dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych.
§ 12. Udzielanie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.
§ 13. Zapewnianie transportu osobom niepełnosprawnym oraz osobom mającym problemy ze 
zdrowiem.
§ 14. Działania na rzecz ochrony zdrowia i życia zwierząt, upowszechnianie animaloterapii.
§ 15. Współpraca z placówkami medycznymi, towarzystwami lekarskimi, ośrodkami rehabilitacyjnymi     
               oraz pokrewnymi instytucjami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi.

W roku sprawozdawczym Fundacja realizowała zadania zgodnie ze statutem Fundacji; prowadziła 
następujące działania:
organizowanie i prowadzenie zajęć hipoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych;
prowadzenie zajęć rekreacyjnej jazdy konnej dla dzieci i młodzieży;
organizacja pikników i przedsięwzięć o charakterze integracyjnym;
organizacja warsztatów i szkoleń;
Fundacja brała udział w licznych konferencjach, warsztatach i szkoleniach;
dla dzieci i młodzieży szkolnej organizacja zajęć: spacer po lesie w Uniradze, zwiedzanie Kurchanów, 
przejażdżki konne, ognisko z kiełbaskami ,gry i zabawy w plenerze.
Nawiązanie współpracy z tsm( trójmiejskie stowarzyszenie motocyklistów)
Zorganizowanie razem z tsm  w lipcu i wrześniu pikników dla dzici z domu dziecka w Gdańsku 
Zorganizowanie ogólnopolskiej konferencji dla hipnoterapeutów w październiku
Organizowanie stoiska fundacji na imprezach gminnych oraz w powiecie.

W okresie sprawozdawczym Fundacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego oraz 
działalność odpłatną.
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3.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), zaczynając od 
najważniejszej wraz z odnoszącym się do nich przedmiotem 
działalności

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

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego
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 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

działalność na rzecz osób niepełnosprawnych W okresie sprawozdawczym 
Fundacja zajmowała się 
prowadzeniem zajęć 
hipoterapeutycznej jazdy 
konnej dla dzieci 
niepełnosprawnych. 
Realizowano zadania publiczne 
następująco:
JA I MÓJ KOŃ - PROWADZENIE 
ZAJĘĆ REHABILITACYJNYCH W 
FORMIE HIPOTERAPII DLA 
DZIECI I MŁODZIEŻY 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z 
OBSZARU MIASTA 
KOŚCIERZYNA w okresie od 
15.04.2015  do15.12.2015
Prowadzenie zajęć 
hipoterapeutycznych dla dzieci 
niepełnosprawnych oraz dzieci 
i młodzieży z rodzin 
zagrożonych patologiami z 
obszaru Gminy Stężyca w celu 
poprawy zdrowia , jakości życia 
oraz aktywizacji sportowej 
–kontynuacja programu. w 
okresie od 01.04.2015 do 30
 .11.2015

Podstawę działań stanowiła 
hipoterapia. Hipoterapia jest 
działaniem mającym na celu 
przywracanie zdrowia i 
sprawności przy pomocy konia 
i jazdy konnej. Daje wiele 
możliwości terapeutycznych, 
dlatego jest jedną z metod o 
największym zasięgu pod 
względem różnorodności 
korzystających z niej 
pacjentów.

Celem działań 
hipoterapeutycznych jest:

1. Stymulacja rozwoju 
psychoruchowego dziecka;
– poprawa koordynacji 
wzrokowo- ruchowej oraz 
rozeznanie w schemacie 
własnego ciała;
– zwiększenie możliwości 
koncentracji uwagi i 
utrzymania zorganizowanej 
aktywności;
– zwiększenie motywacji do 
wykonywania ćwiczeń;
– rozwijanie samodzielności.
2. Zmniejszanie zaburzeń 
równowagi i poprawa reakcji 
obronnych.
3. Zwiększenie zdolności 
lokomocyjnych.
4. Zwiększenie poczucia 
własnej
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ochrona i promocja zdrowia W okresie sprawozdawczym 
Fundacja zajmowała się 
prowadzeniem zajęć jazdy 
konnej dla dzieci zagrożonych 
patologiami oraz 
wykluczeniem społecznym. 
Realizowano następujące 
zadania publiczne: 
Upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu w formie 
prowadzenia zajęć sportowej 
jazdy konnej dla dzieci i 
młodzieży w wieku szkolnym z 
obszaru Gminy Stężyca-
kontynuacja programu w 
okresie od 01.04.2015 do 
30.11.2015
Podstawę działań stanowiła 
hipoterapia. Hipoterapia jest 
działaniem mającym na celu 
przywracanie zdrowia i 
sprawności przy pomocy konia 
i jazdy konnej. Daje wiele 
możliwości terapeutycznych, 
dlatego jest jedną z metod o 
największym zasięgu pod 
względem różnorodności 
korzystających z niej 
pacjentów. Celem działań 
hipoterapeutycznych jest: 1. 
Stymulacja rozwoju 
psychoruchowego dziecka; – 
poprawa koordynacji 
wzrokowo- ruchowej oraz 
rozeznanie w schemacie 
własnego ciała; – zwiększenie 
możliwości koncentracji uwagi 
i utrzymania zorganizowanej 
aktywności; – zwiększenie 
motywacji do wykonywania 
ćwiczeń; – rozwijanie 
samodzielności. 2. 
Zmniejszanie zaburzeń 
równowagi i poprawa reakcji 
obronnych. 3. Zwiększenie 
zdolności lokomocyjnych. 4. 
Zwiększenie poczucia własnej 
wartości.
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wypoczynek dzieci i młodzieży W okresie sprawozdawczym 
Fundacja realizowała zadania 
związane ze strefą rekreacji i 
wypoczynku dla dzieci i 
młodzieży - prowadzono 
następujące zadania publiczne:

Ekstra , Bomba , Szał” – 
kreatywne formy spędzania 
czasu wolnego dzieci i 
młodzieży z rodzin 
zagrożonych patologiami z 
obszaru Powiatu Kartuskiego , 
wspomagające rozwój 
społeczny , intelektualny i 
emocjonalny. w okresie od 
15.04.2015 do 15.12.2015r. 

Ekstra, Bomba, Szał” – 
kreatywne formy spędzania 
czasu wolnego dzieci i 
młodzieży z rodzin 
zagrożonych patologiami z 
obszaru powiatów kartuskiego 
i kościerskiego, wspomagające 
rozwój społeczny, 
intelektualny i emocjonalny. w 
okresie od 17.04.2015  do 15. 
12. 2015

Działanie skierowane było do 
dzieci i młodzieży z terenu 
Województwa Pomorskiego, 
jednakże udział w działaniu 
wzięły dzieci i młodzież z 
obszaru powiatu kartuskiego 
oraz powiatu kościerskiego.

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

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
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 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

W okresie 
sprawozdawczym Fundacja 
realizowała działania 
odpłatne polegające na : 
prowadzeniu odpłatnych 
zajęć hipoterapii dla dzieci 
niepełnosprawnych

Prowadzenie na terenie 
Gminy Stężyca odpłatnych 
zajęć hipoterapii dla dzieci i 
młodzieży 
niepełnosprawnej z obszaru 
Powiatu Kartuskiego i 
Kościerskiego. Zajęcia przy 
udziale wykwalifikowanego 
hipoterapeuty oraz 
pomocników - osób 
asekurujących.

Podstawę działań stanowiła 
hipoterapia. Hipoterapia 
jest działaniem mającym na 
celu przywracanie zdrowia i 
sprawności przy pomocy 
konia i jazdy konnej. Daje 
wiele możliwości 
terapeutycznych, dlatego 
jest jedną z metod o 
największym zasięgu pod 
względem różnorodności 
korzystających z niej 
pacjentów. Celem działań 
hipoterapeutycznych jest: 
1. Stymulacja rozwoju 
psychoruchowego dziecka; 
– poprawa koordynacji 
wzrokowo- ruchowej oraz 
rozeznanie w schemacie 
własnego ciała; – 
zwiększenie możliwości 
koncentracji uwagi i 
utrzymania zorganizowanej 
aktywności; – zwiększenie 
motywacji do wykonywania 
ćwiczeń; – rozwijanie 
samodzielności. 2. 
Zmniejszanie zaburzeń 
równowagi i poprawa 
reakcji obronnych. 3. 
Zwiększenie zdolności 
lokomocyjnych. 4. 
Zwiększenie poczucia 
własnej wartości.

wspieranie i upowszechnianie kultury 
fizycznej

W okresie 
sprawozdawczym Fundacja 
realizowała odpłatne 
działania dla dzieci i 
młodzieży polegające na 
prowadzeniu zajęć jazdy 
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konnej dla dzieci i 
młodzieży

Prowadzenie zajęć 
rekreacyjnej oraz sportowej 
jazdy konnej na obszarze 
gminy Stężyca. Zajęcia 
odpłatne dla dzieci i 
młodzieży z obszaru 
powiatu kartuskiego oraz 
kościerskiego.

Celem działania było 
upowszechnianie jazdy 
konnej jako formy 
aktywnego wypoczynku, jak 
również formy poprawy 
kondycji fizycznej. Dzięki 
prowadzonym zajęciom 
uczestnicy poznali 
podstawy obsługi konia, jak 
również podstawy 
sportowej jazdy konnej.

Podstawę działań stanowiła 
hipoterapia. Hipoterapia 
jest działaniem mającym na 
celu przywracanie zdrowia i 
sprawności przy pomocy 
konia i jazdy konnej. Daje 
wiele możliwości 
terapeutycznych, dlatego 
jest jedną z metod o 
największym zasięgu pod 
względem różnorodności 
korzystających z niej 
pacjentów. Celem działań 
jazdy konnej (podobnie jak 
hipoterpii)  jest: 1. 
Stymulacja rozwoju 
psychoruchowego dziecka; 
– poprawa koordynacji 
wzrokowo- ruchowej oraz 
rozeznanie w schemacie 
własnego ciała; – 
zwiększenie możliwości 
koncentracji uwagi i 
utrzymania zorganizowanej 
aktywności; – zwiększenie 
motywacji do wykonywania 
ćwiczeń; – rozwijanie 
samodzielności. 2. 
Zmniejszanie zaburzeń 
równowagi i poprawa 
reakcji obronnych. 3. 
Zwiększenie zdolności 
lokomocyjnych. 4. 
Zwiększenie poczucia 
własnej wartości.

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 71 583,37 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 52 301,37 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 19 282,00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 0,00 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 9 240,50 zł

4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o sposobie wydatkowania  tych 
środków

4.1. Przychody z 1% podatku 3 736,87 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 3 736,87 zł

4.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty administracyjne

e) Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

54 593,13 zł

15 536,70 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 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. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej wg klasyfikacji PKD, 
należy podać informację na temat trzech głównych rodzajów 
działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od 
głównego przedmiotu działalności

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 24 400,00 zł

70 129,83 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 70 129,83 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 1 453,54 zł
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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 zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku 
pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w 
organizacji)

0,0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

0,0 etatów

4,0 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

1 Prowadzenie nieodpłatnych zajęć hipoterapii dla dzieci niepełnosprawnych 3 736,87 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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0,00 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 
wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby niezwiązane z 
organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przedstawiciele 
władz organizacji)

6,00 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 8 094,32 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 8 094,32 zł

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

2 500,00 zł

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

3 000,00 zł

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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

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

organizacji

Marta Sznajder

29.06.2016 r. Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

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