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• 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 2016-06-30

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     PODKARPACKIE

Gmina ROKIETNICA

Powiat JAROSŁAWSKI

Ulica Nr domu 156 Nr lokalu 

Miejscowość TULIGŁOWY Kod pocztowy 37-562 Poczta ROKIETNICA Nr telefonu 16-622-14-72

Nr faksu E-mail anna_stec@interia.eu Strona www www.tuliglowy.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2013-11-22

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 18076498200000 6. Numer KRS 0000395686

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

Anna Stec Prezes TAK

Piotr Kuźma Wiceprezes TAK

Marta Zajchowska Skarbnik TAK

Katarzyna Nowotarska Sekretarz TAK

Wojciech Wańkowicz Członek 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

Marian Mazurek Przewodniczący TAK

Bożena Pajda Wieprzewodnicząca TAK

Ewa Płocica Członek TAK

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU TULIGŁÓW

1. Opis działalności pożytku publicznego

W 2015 roku Stowarzyszenie podjęło wiele inicjatyw w siedmiu obszarach. Działało zgodnie z Planem 

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

Druk: MPiPS 1



1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Pracy przyjętym na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia                        27 stycznia 2015 r.

1. Organizowanie/współorganizowanie imprez kulturalnych, patriotycznych i religijnych. 

 4 stycznia zorganizowane zostało spotkanie opłatkowe dla mieszkańców Tuligłów, przedstawicieli 
władz samorządowych oraz zaproszonych gości. Uczestniczyło w nim około dwustu osób. Podczas tego 
spotkania Koło Teatralne „Promyk” zaprezentowało przedstawienie jasełkowe, a Stowarzyszenie 
przygotowało świąteczny poczęstunek.                         2 stycznia odbyło się odrębne spotkanie 
opłatkowe zorganizowane dla wszystkich członków Stowarzyszeniu. 6 stycznia z inicjatywy 
Stowarzyszenia zorganizowany został Orszak Trzech Króli, który przemaszerował do kościoła 
parafialnego z górnej części Tuligłów. Uczestniczyły w nim dzieci, młodzież i dorośli.
 8 marca uczona została pamięć ks. Władysława Selwy zamordowanego przez hitlerowców 1943 r. Z tej 
okazji złożone zostały kwiaty i zapalone znicze na grobie znajdującym się na cmentarzu parafialnym. 
 Miały również miejsce spotkania integracyjne z okazji Dnia Kobiet (8 marca), Kulig                 w Radawie (
1 lutego), zabawa karnawałowa (14 lutego), spotkanie andrzejkowe                            (21 listopada) i bal 
sylwestrowy (31 grudnia). W dniach 6-7 czerwca odbyła się wycieczka autokarowa do Zakopanego.
 W rocznicę założenia Stowarzyszenia (27 maja) odbyła się Msza Święta w intencji wszystkich 
związanych z organizacją. Stowarzyszenie włączyło się również w przygotowanie liturgii.
  Z inicjatywy Stowarzyszenia przez Tuligłowy prowadzi Droga św. Jakuba jako alternatywny odcinek 
podkarpackiej drogi Via Regia. Oficjalne otwarcie miało miejsce 26 lipca. W związku z tym oznakowana 
została droga, wybudowana kapliczka św. Jakuba (rzeźba św. Jakuba została sfinansowana przez 
mieszkańców Tuligłów) oraz przygotowana inscenizacja plenerowa „Niestrudzony pielgrzym” na temat 
życia i działalności św. Jakuba. Przedstawiciele Stowarzyszenia uczestniczyli w niedzielnym przejściu 
drogą jakubową z Przemyśla do Tuligłów (12 kwietnia) oraz z Tuligłów do Jarosławia (17 maja, podczas 
tego przejścia dla pielgrzymów zostało przygotowane śniadanie).   
 Przed uroczystością Bożego Ciała Stowarzyszenie przygotowało jeden z czterech ołtarzy.
 21 czerwca 2015 r. po raz czwarty odbył się Festyn Rodzinny. Uczestniczyli w nim przedstawiciele 
władz samorządowych, Sejmu RP, instytucji i organizacji lokalnych. Swoje umiejętności teatralne 
ponownie zaprezentowały dzieci ze Szkoły Podstawowej. Festyn poprzedził Konkurs Fotograficzny 
„Piękno mojej Małej Ojczyzny”, na który swoje prace przysłało kilkanaście osób. Jego podsumowanie 
oraz wręczenie nagród (ufundowanych przez sponsorów) nastąpiło podczas Festynu. Festyn zgromadził 
wiele rodzin z Tuligłów i okolicznych miejscowości, w głównej mierze dzięki licznym atrakcjom takim jak 
konkursy dla dzieci i młodzieży. Zorganizowana została również Mała Loteria Fantowa, z której dochód 
został przeznaczony na letni wypoczynek dla dzieci. Atrakcją był niewątpliwie udział grupy 
młodzieżowej z Kuńkowiec z Wioski Fantazy, która wprowadziła uczestników festynu w średniowieczny 
klimat poprzez warsztaty rzemieślnicze i zabawy dla dzieci.
Wśród wielu ważnych celów znajduje się działalność patriotyczna. W związku z tym w kwietniu w 75 
rocznicę zbrodni katyńskiej oraz 5 rocznicę katastrofy smoleńskiej Stowarzyszenie uczestniczyło w 
uroczystościach upamiętniających to wydarzenie szczególnie ze względu na śmierć senator Janiny 
Fetlińskiej. Złożone zostały kwiaty i zapalone znicze przy Katyńskim Dębie Pamięci na Placu 
Sanktuaryjnym.
11 listopada zorganizowana została Wieczornica Patriotyczna, przy współpracy ze Szkołą Podstawową 
w Tuligłowach. Uczniowie pod kierunkiem pani Mirosławy Pająk przygotowali i zaprezentowali program 
słowno-muzyczny. Wieczór uświetniło wspólne śpiewanie piosenek legionowych. 11 listopada 
Stowarzyszenie włączyło się w uroczystą Mszę Św. w intencji Ojczyzny oraz złożenie hołdu bohaterom 
walk niepodległościowych, składając kwiaty przy Dębie Katyńskim.
W grudniu wykonana została szopka bożonarodzeniowa na ołtarzu polowym przy kościele parafialnym. 
Współtwórca jej była pani Anna Ciećko.
   
2. Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

 Zorganizowany został tygodniowy, zimowy wypoczynek dla dzieci ze Szkoły Podstawowej (w zimowisku 
w dniach 3-7 lutego uczestniczyło około 42 dzieci). Poza zajęciami w budynku szkoły odbyła się 
wycieczka do Rzeszowa oraz do Radawy do gospodarstwa agroturystycznego gdzie dzieci uczestniczyły 
w kuligu i jeździły konno. 
 Stowarzyszenie zorganizowało dwutygodniową półkolonię (13 – 24 lipca) dla dzieci z Tuligłów, Czelatyc 
i innych okolicznych miejscowości. Ponad osiemdziesiąt osób wypoczywało uczestnicząc w zajęciach na 
terenie szkoły i miejscowości oraz wyjeżdżając na wycieczki: do Lublina, do Baszni Dolnej oraz 
dwudniową do Zakopanego. Stowarzyszenie w 90% zabezpiecza kadrę do opieki nad dziećmi, dzięki 
odbytym odpowiednim kursom dającym takie uprawnienia. Do organizacji wypoczynku włączani byli 
również wolontariusze. 
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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)

300

5

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)

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

3. Podtrzymywanie lokalnych tradycji.

 Przed Świętami Wielkanocnymi wykonanych zostało kilka palm wielkanocnych, które zostały 
poświęcone w kościele parafialnym.
 W sierpniu wykonane zostało dwa wieńce dożynkowe na uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej 
Marii Panny. Przedstawiciele Stowarzyszenia uczestniczyli w dożynkach powiatowych w Pruchniku (6 
września), reprezentując swoją miejscowość i gminę. 
 Uczestniczyliśmy również w konkursie na produkt regionalny, tj. w Lesku (1-2 sierpnia) w ramach 
trwających wówczas targów rolniczych i ogrodniczych „Agrobieszczady”. Stowarzyszenie uczestniczyło 
również w Dniach Gminy Rokietnica. 

4. Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, stowarzyszeniami, szkołami, strażą pożarną, 
parafią.

 W ramach tej współpracy Stowarzyszenie przygotowało poczęstunek dla pielgrzymów zmierzających z 
Przemyśla na Jasną Górę (4 lipca), z Pruchnika do Przemyśla (12 września),.
 Dzieci z ubogich rodzin uczestniczyły Pikniku „Tornister pełen uśmiechów”, zorganizowanym przez 
Caritas w Przemyślu. Dzięki temu 15 osób otrzymało plecak szkolny z wyposażeniem. 
 W ramach współpracy z Towarzystwem Św. Jakuba, przedstawiciele Stowarzyszenia zostali zaproszeni 
do udziału w rajdzie grupy kolędniczej z Jarosławia do Betlejem koło Rudołowic, zorganizowanym przez 
Weteranów Turystyki Górskiej z Jarosławia.

5. Promocja Stowarzyszenia w środowisku lokalnym, budowa pozytywnego wizerunku.
 
 Stowarzyszenie posiada nową swoją stronę internetową, na której umieszczane są relacje ze 
wszystkich wydarzeń. Na bieżąco prowadzona jest również kronika. W „Życiu Podkarpackim” ukazał się 
artykuł dotyczący otwarcia alternatywnego odcinka Drogi Św. Jakuba. W „Radiu Rzeszów” 
wyemitowany został  reportaż na temat działalności Stowarzyszenia.

6. Pozyskiwanie środków finansowych na cele statutowe.

Stowarzyszenie współpracuje z PGNiG S.A., dzięki czemu uzyskuje dofinansowanie do wypoczynku 
letniego. Udało się również pozyskać sponsorów na nagrody dla uczestników konkursu fotograficznego 
„Piękno mojej Małej Ojczyzny” i konkursów trwających podczas Festynu Rodzinnego. Nazwiska 
wszystkich sponsorów umieszczone są na stronie internetowej.
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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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

wypoczynek dzieci i młodzieży Zorganizowany został 
tygodniowy, zimowy 
wypoczynek dla dzieci ze 
Szkoły Podstawowej (w 
zimowisku w dniach 3-7 
lutego uczestniczyło około 
42 dzieci). Poza zajęciami w 
budynku szkoły odbyła się 
wycieczka do Rzeszowa 
oraz do Radawy do 
gospodarstwa 
agroturystycznego gdzie 
dzieci uczestniczyły w kuligu 
i jeździły konno. 
 Stowarzyszenie 
zorganizowało 
dwutygodniową półkolonię 
(13 – 24 lipca) dla dzieci z 
Tuligłów, Czelatyc i innych 
okolicznych miejscowości. 
Ponad osiemdziesiąt osób 
wypoczywało uczestnicząc 
w zajęciach na terenie 
szkoły i miejscowości oraz 
wyjeżdżając na wycieczki: 
do Lublina, do Baszni Dolnej 
oraz dwudniową do 
Zakopanego. 
Stowarzyszenie w 90% 
zabezpiecza kadrę do opieki 
nad dziećmi, dzięki 
odbytym odpowiednim 
kursom dającym takie 
uprawnienia. Do organizacji 
wypoczynku włączani byli 
również wolontariusze.

Druk: MPiPS 4



podtrzymywanie i upowszechnianie 
tradycji narodowej, pielęgnowanie 
polskości oraz rozwój świadomości 
narodowej, obywatelskiej i kulturowej

4 stycznia zorganizowane 
zostało spotkanie 
opłatkowe dla 
mieszkańców Tuligłów, 
przedstawicieli władz 
samorządowych oraz 
zaproszonych gości. 
Uczestniczyło w nim około 
dwustu osób. Podczas tego 
spotkania Koło Teatralne 
„Promyk” zaprezentowało 
przedstawienie jasełkowe, a 
Stowarzyszenie 
przygotowało świąteczny 
poczęstunek.                         
2 stycznia odbyło się 
odrębne spotkanie 
opłatkowe zorganizowane 
dla wszystkich członków 
Stowarzyszeniu. 6 stycznia z 
inicjatywy Stowarzyszenia 
zorganizowany został 
Orszak Trzech Króli, który 
przemaszerował do kościoła 
parafialnego z górnej części 
Tuligłów. Uczestniczyły w 
nim dzieci, młodzież i 
dorośli.
 8 marca uczona została 
pamięć ks. Władysława 
Selwy zamordowanego 
przez hitlerowców 1943 r. Z 
tej okazji złożone zostały 
kwiaty i zapalone znicze na 
grobie znajdującym się na 
cmentarzu parafialnym. 
 Miały również miejsce 
spotkania integracyjne z 
okazji Dnia Kobiet (8 
marca), Kulig                 w 
Radawie (1 lutego), zabawa 
karnawałowa (14 lutego), 
spotkanie andrzejkowe          
                  (21 listopada) i 
bal sylwestrowy (31 
grudnia). W dniach 6-7 
czerwca odbyła się 
wycieczka autokarowa do 
Zakopanego.
 W rocznicę założenia 
Stowarzyszenia (27 maja) 
odbyła się Msza Święta w 
intencji wszystkich 
związanych z organizacją. 
Stowarzyszenie włączyło się 
również w przygotowanie 
liturgii.
  Z inicjatywy 
Stowarzyszenia przez 
Tuligłowy prowad

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego 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) 9,539.25 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 8,861.25 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 678.00 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 0.00 zł

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)

2,826.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

110.70 zł

0.00 zł

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

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

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. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 0.00 zł

2,936.70 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 2,936.70 zł

Druk: MPiPS 6
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4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o sposobie wydatkowania  tych 
środków

4.1. Przychody z 1% podatku 4,581.90 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 0.00 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

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

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym

6,602.55 zł

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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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

0.0 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

26.00 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)

0.00 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 0.00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0.00 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

0.00 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

0.00 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

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Anna Stec
30.06.2016 Data wypełnienia sprawozdania 2016-06-30

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