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• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
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Data zamieszczenia sprawozdania 2019-07-04

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŁÓDZKIE

Gmina BEŁCHATÓW

Powiat BEŁCHATOWSKI

Ulica TARGOWA Nr domu 20A Nr lokalu 

Miejscowość BEŁCHATÓW Kod pocztowy 97-400 Poczta BEŁCHATÓW Nr telefonu 667888641

Nr faksu E-mail wtzbelchatow02@wp.pl Strona www www.tpdbelchatow.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2008-12-23

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 10004230800000 6. Numer KRS 0000226942

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

ZOFIA LIGOCKA PREZES TAK

HELENA KUCHARSKA WICEPREZES TAK

JAN ANTOSZCZYK SEKRETARZ 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

MIROSŁAWA KLEKOCIŃSKA PRZEWODNICZĄCA 
KOMISJI REWIZYJNEJ

TAK

TERESA HOCHMAN CZŁONEK TAK

JOANNA MARTA CZYŻYK CZŁONEK TAK

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ POWIATOWY W BEŁCHATOWIE

Druk: NIW-CRSO 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

CELEM TOWARZYSTWA JEST TROSKA O JAKOŚĆ WARUNKÓW ŻYCIA 
DZIECKA, JEGO WSZECHSTRONNY ROZWÓJ, ZDROWIE, BEZPIECZEŃSTWO, 
PODMIOTOWOŚĆ I GODNOŚĆ, RÓWNOŚĆ SZANS ŻYCIOWYCH, A W 
SZCZEGÓLNOŚCI:
1. TWORZENIE SPOŁECZNEGO RUCHU NA RZECZ POMOCY DZIECIOM I ICH 
RODZICOM,
2. PRZECIWDZIAŁANIE ZAGROŻENIOM ZDROWOTNYM I EKOLOGICZNYM, 
UPOWSZECHNIANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA, KULTURY FIZYCZNEJ I 
SPORTU, ZACHOWAŃ PROEKOLOGICZNYCH,
3. OCHRONA DZIECI PRZED PATOLOGIĄ, WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM, 
ZŁYM TRAKTOWANIEM, BEZPRAWNYM WYKORZYSTYWANIEM PRACY 
DZIECI, DYSKRYMINACJĄ ORAZ WSZELKIMI FORMAMI PRZEMOCY, 
WYKORZYSTYWANIA I KRZYWDZENIA DZIECI,
4. POMOC DZIECIOM - OFIAROM WYPADKÓW LOSOWYCH, 
KOMUNIKACYJNYCH, OFIAROM PRZESTEPSTW ORAZ KATASTROF I KLĘSK 
ŻYWIOŁOWYCH,
5. INICJONOWANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY PEDAGOGICZNEJ 
WSRÓD RODZICÓW I SPOŁECZEŃSTWA,
6. ZAPOBIEGANIE WYCHOWYWANIU SIĘ DZIECKA POZA RODZINĄ 
UPOWSZECHNIANIA PRORODZINNEGO MODELU OPIEKI, ŁAGODZENIE 
SKUTKÓW SIEROCTWA, PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO 
POPRAWY POZARODZINNEJ (INSTYTUCJONALNEJ) OPIEKI NAD DZIECKIEM,
7.ŁAGODZENIE SKUTKÓW UBÓSTWA RODZIN WYCHOWUJĄCYCH DZIECI I 
ZAPOBIEGANIE ICH MARGINALIZACJI,
8. WYRÓWNYWANIE STARTU I SZANS ŻYCIOWYCH DZIECI 
NIEPEŁNOSPRAWNNYCH I PRZEWLEKLE CHORYCH,
9. UPOWSZECHNIANIE I OCHRONA PRAW CZŁOWIEKA, SWOBÓD 
OBYWATELSKICH, UPOWSZECHNIANIE SAMORZĄDNOŚCI, SAMOOBSŁUGI, 
SAMOPOMOCY I WYCHOWANIA OBYWATELSKIEGO DZIECI.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1. UDZIELANIE POMOCY RODZINOM W SPRAWOWANIU OPIEKI NAD 
DZIECKIEM, W WYCHOWANIU, KSZTAŁCENIU I TERAPII DZIECI.
2. PROWADZENIE EDUKACJI W ZAKRESIE PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ, A W 
SZCZEGÓLNOŚCI ALKOHOLIZMU I NARKOMANII.
3.ORGANIZACJA I ZAGOSPODAROWANIE CZASU WOLNEGO ORAZ 
ŚRÓDROCZNEGO I WAKACYJNEGO WYPOCZYNKU DLA DZIECI, 
UPOWSZECHNIANIE SPORTU I REKREACJI, KRAJOZNAWSTWA I EKOLOGII.
4. PROWADZENIE WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ.
5. ORGANIZOWANIE TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH DLA DZIECI I 
MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ.
6. PROWADZENIE GRUP WSPARCIA DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW DZIECI 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
7. WSPÓŁPRACA Z ORGANAMI WŁADZY PUBLICZNEJ, SAMORZĄDAMI 
ORAZ ŚRODKAMI MASOWEGO PRZEKAZU.
8. INICJOWANIE I ROZWIJANIE SPECJALISYCZNYCH FORM OPIEKI  ORAZ 
USAMODZIELNIENIE DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO I PRZEWLEKLE 
CHOREGO.
9. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI CHARYTATYWNEJ.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

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

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

703

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

W 2018 roku w Oddziale Powiatowy TPD działało 11 kół w szkołach ( w tym 2 specjalistyczne) oraz 1 Warsztat Terapii 
Zajęciowej dla 45 niepełnosprawnych uczestników. Stan członków zwyczajnych na dzień 31.12.2018 rok wynosił 2232. 
wspierających - 347, honorowy - 1.
Na działalność opiekuńczo - wychowawczą złożyły się różne formy pomocy realizowane przez TPD. Ogółem TPD pomocy 
udzieliło 703 dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej z rodzin wielodzietnych i patologicznych. Dofinansowano dożywianie 
dzieci w szkołach, zakupiono paczki świąteczne, zorganizowana wypoczynek "zielona szkoła", wycieczki, wyjazdy do teatru, 
kina. Udzielono pomocy rzeczowej: zakup butów. odzieży, przyborów szkolnych. Pomocą psychologiczno-pedagogiczną objęto 
21 rodzin i 30 dzieci.
TPD Oddział Powiatowy jest organem prowadzącym WTZ dla 45 uczestników za znacznym i umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności.
TPD prowadziło w ciągu roku inne formy pracy i pomocy dzieciom takie jak: dni rodziny, gorący kubek, jemy owoce - źródło 
witamin, VIII turniej integracyjny "Wygrajmy Razem", Dzień Matki i Dziecka, mikołajki, choinkę noworoczną, jasełka, konkursy, 
grille i spotkanie z okazji Walentynek, Dnia Kobiet i Dnia Chłopaka. Są to spotkania z poczęstunkiem, występami artystycznymi, 
zabawą taneczną konkursami na najlepszy strój.
Zorganizowano turnus rehabilitacyjny dla 48 osób niepełnosprawnych w Zawoi. Program kulturalno-oświatowy przygotowany 
był przez instruktor K.O. Program był uzupełniony o zwiedzanie Wadowic szlakiem Św. Jana Pawła II. W ramach rehabilitacji 
bardziej sprawni fizycznie uczestnicy wybrali się w góry, aby podziwiać krajobraz i okolice. Nad strumykiem górskim w szałasie 
bawiono się przy muzyce góralskiej, śpiewano piosenki biesiadne. przy ognisku pieczono kiełbaski. W trakcie turnusu odbywały 
się dyskoteki.
W dniach 28-29 czerwca 2018 roku zorganizowano wycieczkę w Beskid Żywiecki dla uczestników WTZ. Wycieczka obejmowała 
zwiedzanie Browaru w Żywcu, przejazd kolejką szynową na Górę Żar, zwiedzanie Parku Leśnych Niespodzianek w Ustroniu, 
zwiedzanie Wisły, Domu Kultury w Wiśle.
Gmina Bełchatów dla swoich mieszkańców niepełnosprawnych przekazała 15 tyś. złotych na dofinansowanie turnusu. Na VIII 
turnieju integracyjnego "Wygrajmy Razem" otrzymaliśmy 1386 złotych dofinansowania z PFRON. W 27.10.2018 roku odbył się 
XXX Turniej Piłki Nożnej "Oldboy" dla Koła TPD. W roku 2018 TPD mogło zrealizować swoje zadania dzięki środkom pozyskanym 
za składek członkowskich, nalepek, 1% podatku, darowizn, dotacji PFRON, dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego, dotacji z 
Urzędu Gminy Bełchatów oraz wsparciu rodziców.
Przy realizacji różnych form działalności jest współpraca z organami samorządowymi, szkołami, organizacjami 
pozarządowymmi, Krajowy Komitetem Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Warszawie.

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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

PROWADZENIE WARSZTATU TERAPII 
ZAJĘCIOWEJ:WTZ W BEŁCHATOWIE ISTNIEJE OD 
2000 ROKU. SWYM DZIAŁANIEM OBEJMUJE 45 
UCZESTNIKÓW Z UMIARKOWANYM I 
ZNACZNYM STOPNIEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI. 
W WTZ UCZESTNICY PODAWANI SĄ TERAPII 
ZAJĘCIOWEJ, KTÓREJ ZADANIEM JEST 
REHABILITACJA SPOŁECZNA, ZAWODOWA ORAZ 
RUCHOWA. FORMY, RODZAJE I TECHNIKI PRACY 
ORAZ STOPIEŃ TRUDNOŚCI DOSTOSOWANY 
JEST DO INDYWIDUALNEGO ROZWOJU 
INTELEKTUALNEGO JEDNOSTKI CHOROBOWEJ I 
MOŻLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNYCH ORAZ 
ZAINTERESOWAŃ DANEGO UCZESTNIKA W 
RAMACH TERAPII SPOŁECZNEJ ORGANIZOWANE 
SĄ RÓŻNE WYSTAWY, KONURSY, WYCIECZKI. 
ZABAWY TANECZNE, SPOTKANIA INTEGRACYJNE 
I ITP. W WARSZTACIE ISTNIEJĄ NASTĘPUJĄCE 
PRACOWNIE: GOSPODARSTWA DOMOWEGO, 
KOMPUTEROWA, MUZYKOTERAPII, 
FOTOGRAFICZNA, STOLARSKA, TKACTWA I 
MAKARMY, PLASTYCZNA, OGRODNICZA ORAZ 
REHABILITACJI RUCHOWEJ.

88.99 z 5 441,09 zł
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Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

W ROKU 2018 ZORGANIZOWANO TURNUS 
REHABILITACYJNY DLA 48 OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAWOI. 
PROGRAM KULTURALNO-OŚWIATOWY 
PRZYGOTOWANY BYŁ PRZEZ INSTRUKTORA 
K.O. PROGRAM BYŁ UZUPEŁNIONY O 
ZWIEDZANIE WADOWIC SZLAKIEM ŚW. 
JANA PAWŁA II. W RAMACH REHABILITACJI 
BARDZIEJ SPRAWNI FIZYCZNIE UCZESTNICY 
WYBRALI SIĘ W GÓRY, ABY PODZIWIAĆ 
KRAJOBRAZY I OKOLICE. NAD STRUMYKIEM 
GÓRSKIM W SZŁASIE BAWIONO SIĘ PRZY 
MUZYCE GÓRALSKIEJ, ŚPIEWANO PIOSENKI 
BIESIADNE. PRZY OGNISKU PIECZONO 
KIEŁBASKI. W TRAKCIE TURNUSU 
ODBYWAŁY SIĘ DYSKOTEKI.

88.99 z 2 950,51 zł

2
działalność na rzecz dzieci i 
młodzieży, w tym wypoczynek 
dzieci i młodzieży

NA DZIAŁALNOŚĆ OPIEKUŃCZO-
WYCHOWAWCZĄ ZŁOŻYŁY SIĘ RÓŻNE 
FORMY POMOCY RELIZOWANE PRZEZ TPD. 
OGÓŁEM TPD POMOCY UDZIELIŁO 703 
DZIECIOM I MŁODZIEŻY 
NIEPEŁNOSPRAWNEJ Z RODZIN 
WIELODZIETNYCH I PATOLOGICZNYCH. 
DOFINANSOWANO DOŻYWIANIE DZIECI W 
SZKOŁACH, ZAKUPIONO PACZKI 
ŚWIĄTECZNE, ZARGANIZOWANO 
WYPOCZYNEK:ZIELONA SZKOŁA", 
WYCIECZKI, WYJAZDY DO TEATRU, KINA. 
UDZIELONO POMOCY RZECZOWEJ: ZAKUP 
BUTÓW, ODZIEŻY, PRZYBORÓW 
SZKOLNYCH. POMOCĄ PSYCHOLOGICZNO-
PEDAGOGICZNĄ OBJĘTO 21 RODZIN I 30 
DZIECI.
TPD PRAWADZIŁO W CIĄGU ROKU INNE 
FORMY PRACY I POMOCY DZICIOM TAKIE 
JAK: DNI RODZINY, GORĄCY KUBEK, JEMY 
OWOCE - ŻRÓDŁO WITAMIN, VIII TURNIEJ 
INTEGRACYJNY "WYGRAJMY RAZEM", 
DZIEŃ MATKI I DZIECKA, MIKOŁAJKI, 
CHOINKĘ NOWOROCZNĄ, JASEŁKA, 
KONKURSY, GRILLE I SPOTKANIE Z OKAZJI 
WALENTYNEK. DNIA KOBIET I DNIA 
CHŁOPAKA. SĄ TO SPOTKANIA Z 
POCZĘSTUNKAMI, WYSTĘPAMI 
ARTYSTYCZNYMI, ZABAWĄ TANECZNĄ, 
KONKURSAMI NA NAJLEPSZY STRÓJ.

88.99 z 1 718,15 zł

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą
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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 zysków i strat) 949 846,64 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 899 424,60 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 38 100,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 47,95 zł

e) pozostałe przychody 12 274,09 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 21 963,80 zł

2.4. Z innych źródeł 61 951,14 zł

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

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 19 745,70 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 846 186,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

746 820,00 zł

99 366,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

16 316,00 zł

5 647,80 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

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

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 7 746,77 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -11 317,34 zł

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

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 34 126,30 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 21 810,96 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 968 295,17 zł 21 810,96 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

891 677,83 zł 21 810,96 zł

49 417,34 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

27 200,00 zł 0,00 zł

1 PACZKI ŚWIĄTECZNE 4 668,66 zł

2 KOSZTY EKSPLOATACYJNE I OPŁATY BIEŻĄCE UTRZUMANIA ORGAZNIZACJI 11 701,21 zł

3 LECZENIE I REHABILITACJA DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO 5 441,09 zł

1 PACZKI ŚWIĄTECZNE 4 668,66 zł

2 KOSZTY EKSPLOATACYJNE 1 594,84 zł

3 OPŁATY BIEŻĄCE ORGANIZACJI 10 106,37 zł

4 LECZENIE I REHABILITACJA DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO 5 441,09 zł

0,00 zł

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

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 zł

Druk: NIW-CRSO 7



V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

15 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

12,75 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

2 232 osób fizycznych

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego
0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
czy przedstawiciele władz organizacji)

0 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 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 608 421,80 zł

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

608 421,80 zł

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

0,00 zł

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

0,00 zł

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

0,00 zł

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

0,00 zł

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

2 912,50 zł

0 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  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

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

0 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

596 087,46 zł

414 794,98 zł

- nagrody

- premie

5 771,03 zł

68 954,94 zł

- inne świadczenia 106 566,51 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 12 334,34 zł

w 
tym:

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 608 421,80 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0,00 zł

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

0,00 zł

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

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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

1 DOFINANSOWANIE DO 
DZIAŁALNOŚCI WARSZTATU 
TERAPII ZAJĘCIOWEJ W 
BEŁCHATOWEIE

DZIAŁALNOŚĆ WARSZTATU 
TARAPII ZAJĘCIOWEJ W 
BEŁCHATOWIE

STAROSTWO POWIATOWE 
BEŁCHATÓW

82 980,00 zł

2 TURNIEJ INTEGRACYJNY 
"WYGRAJMU RAZEM"

INTEGRACJA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

STAROSTWO POWIATOWE 
BEŁCHATÓW

1 386,00 zł

3 TURNUS REHABILITACYJNO - 
WYPOCZYNKOWY W 
DARŁÓWKU

1. POPRAWA STANU ZDROWIA I 
SPRAWNOŚCI 
PSYCHOFIZYCZNEJ DZIECI I 
MŁODZIEŻY.
2.WYPOCZYNEK FIZYCZNY I 
PSYCHICZNY.
3.UMIEJĘTNOŚĆ WSPÓŁŻYCIA 
W GRUPIE - INTEGRACJA DZIECI 
CHORYCH ZE ZDOWYMI.
4. UDZIAŁ W IMPREZACH 
KULTURALNO - 
OŚWIATOWYCH.
5.POZNAWANIE INNYCH CZĘŚCI 
KRAJU.

URZĄD GMINY W BEŁCHATOWIE 15 000,00 zł

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

0,00 zł

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

5 340,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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 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 lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. 
w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Anna Sterczewska Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

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

1 UTRZYMANIE WARSZTAU 
TERAPII ZAJĘCIOWEJ W 
BEŁCHATOWIE

DZIAŁALNOŚĆ WARSZTAU 
TERAPII ZAJĘCIOWEJ W 
BEŁCHATOWIE

PAŃSTWOWY FUNDUSZ 
REHABILITACJI OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

746 820,00 zł

2019-07-04
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