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Spofecznej
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Formularz nale2y wypelnic w jqzyku polskim, drukowanymi literami;
Sprowozdawcawypelnia tylko ptrzeznaczonedlo niego biale poto;
We wszystkichpytonioch, w kt6rych istnieje mo2tiwoii wyboru odpowiedzi, naleiy zaznaczyi wloiciwe odpowiedzi znakiem X;
We wszystkichpoloch, w ktirych nie bqdq wpisane odpowiednie informacje; naleiy wstawii pojedynczyznak myilnika (-);

RoDzrc0wt rennpeurOwNA RzEczosOB NIEPEINoSPRAWNYcH,,oPUs"
srowARzyszENrA

- 62 747 93 08
telefonu

07.11.2003
31.03.2008
0000178726

5:i'N$fi.erREG'ON
Bloch-t-uksza-prezes
Gramala- wiceprezes
:organl2acji
Skladorganu zazqdzaiqcego
Ialeiy wpisac imiona, nazwiska oraz informacje o
przez
czlonkiw
*nionej
ioszczeg6liyCh

Kobielak- sekretarz
yszardPerz- skarbnik
- czlonek
Kalinowska
Zurek- czlonek
I

Zaiqcznik
MinistraPracyi Polityki
do rozporzqdzenia
Spolecznej
z dnia..............(Nr.........po2........

KomisjiRewizyjnej
iroslawaMajusiak- przewodniczqca
Guzek- czlonekKomisjiRewizyjnej
Solarska- czlonekKomisjiRewizyjnej
nie dzialana ruecz:
a) rehabilitacjimedycznej,spoleczneji zawodowej
b) promocjizdrowiapsychicznegoi fizycznego
c) aktywizacjizawodoweji tworzenianowychmiejscpracy,
w tym dla mlodzie2yi os6b niepelnosprawnych
d) poSrednictwai poradnictwazawodowegodla
oraz os6b zagro2onych
mlodzie2y,os6b niepelnosprawnych
bezrobociem
e) wspieranieinicjatywspolecznychi kulturalnych
f) wspieranie i prowadzenie dziatafi na Eec.z
i bezrobotnych
aktywizacji os6b niepelnosprawnych
g) prowadzeniekurs6wi szkolefim. in. z zakresunowych
technologii,rehabilitacjii psychoedukacji
i ich rodzin
h) wspieranieos6b niepelnosprawnych
i) integracjispolecznej
j) rozwojudziatalno6cio6wiatoweji kulturalnej
k) pzeciwdzi alania uzale2nienio m, propagowanie zdrowego stylu
2ycia iform aktywnegospgdzaniaczasu
i wykluczeniom spolecznym
l) przeciwdzialanie margin alizaq11i
przemocyw rodzinie
l) przeciwdzialanie
m) pomocyi wspieraniaofiaromwypadk6w
n) wspieranieinicjatywgospodarczychi rozwoju
matychi Srednich przedsigbiorstw
o) aktywizacjarozwojuo6rodk6wwiejskich
p)propagowanier62nychform uczestnictwamlodych
w ksztatceniuspoleczedstwaobywatelskiego.
'
r) ochronapraw autorskichi wtasno6ciintelektualnej.
s) dialogupomigdzykulturamii religiami.

Srodowiska.

Zalqcznik
do rozporzqdzenia
Ministrapracyi politykiSpolecznej
z dnia..............(Nr.........po2........

rzyszenie
realizujeswojecele ptzez'.
iilil:"

..:

inicjatyw
otazwsp6lpracQ
z wlaSciwymiorganami
i
) podejmowanie
i prowadzenie
psychoedukacyjnych,
oSrodk6w
) tworzenie
(m.i n. warsztat
utycznych
i rehabilitacyjnych
terapiizajgciowej,
licasocjoterapeutyczna,
Swietlica
opiekuriczo-wychowawcza).
szkolefi,kurs6w,imprez,koncert6w,
oboz6w,
) organizowanie
inari6w, fazd6w, konferencj
i, wystaw,akcji informacyj
nych
) dzialalnoS6wydawniczq,
gospodarczej)
) gromadzeniefunduszy( w tym prowadzeniedzialalno5ci

nychdo realizacjipowyzszych
cel6w
edukacjqi doskonalenie
czlonk6wi pracownik6w
Stowarzyszenia
realizaqicelowStowarzysze
nia
prowadzenie
plac6weko charaktezeo5wiatowym
(m. in. przedszkole,
poradn
ia psycholog
iczno-pedagog
iczna).
plac6wek
z zakresupomocyspoleczne
(m.in.
) prowadzenie
kowydomsamopomocy,
o5rodekwsparcia).
z organizacjami
spolecznymi
i pozarzqdowymi
w krajui
) wsp6lpracq
ideiwolontariatu.
rehabilitacja
spolecznai zawodowa
wspieranie
i prowadzenie
dzialarina rzeczos6b
prawnychi bezrobotnych
pzeciwdziafan
ie marginalizacjii wykluczen
ym
iomspoleczn

.Opis,ldzialalno6ci
icznego,
11. Prowadzenie
-rehabilitacyjnego
oSrodka
terapeutyczno
dlaos6bniepelnospr:awnych.
2. Frowadzenie
Swietlicy
opiekuriczo wychowawczej
dla dzieciw wieku7 -12lai.
:Zorganizowanie
3.
imprezintegracyjnych
dla os6bniepelnosprawnych.
4. Zorganizowanie
promujqcych
cykluspotkari
zdrowystylzycia"dla
os6b50+

Zalqcznik
MinistraPracyi PolitykiSpolecznej
do rozporzqdzenia
z dnia..............(Nr.........po2..........)

- prowadzenie
- 01.01.2014do 31.12.2015
w Jarocinie,
TerapiiZajgciowej
Warsztatu
jest
przeznaczona
dla os6bniepelnosprawnych,
39,63-200Jarocin.Placowka
ul.Wroclawska
i umiarkowanym.
w stopniuznacznym
z niepelnosprawnoSciq
i systematycznie
uczestniczqcych
bytozakwalifikowanych
W warsztacie
na dziefl31.12.2015
Warsztatu
TerapiiZajqciowej
na dzialalno6c
45 os6b.Dofinansowanie
w zajgciach
terapeutycznych
Jarocifiskiego;
PFRONorazPowiatu
ze Srodk6w
otrzymalismy
- wychowawczej
- prowadzenie
- 01.01.2015- 31.12.2015
dladzieci.
Swietlicy
opiekuriczo
w Jarocinie.
ze Srodk6w
UrzqduMiejskiego
Dofinansowanie
. . . .: . .
-.-,,,,,
:r-rI,,,
'-'.
,
i Opis gl6wnych
lzialah podjetych
grdpaorgffizapjq
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-04.05.2015-18.07.2015-realizacjazadania
iTeatralnepublicznego:
Plastyczne
,,Prezentacje
dlaos6b
2015"
impreza
skierowana
Jarocin
Niepelnosprawnych
Tw6rczoSci
Os6b
Xll Przeglqd
ze
Powiatu
DofinansowanieSrodk6w
wielkopolskiego.
z wojew6dztwa
niepelnosprawnych
w Jarocinie;
o otazUrzgduMiejskiego
Jarociriskieg

- 31.07.2015- realizacja
- 01.04.2015
publicznego
cielezdrowyduch"zadania
,,Wzdrowym
Jarocitiskiegc
Jarociriskiego
Powiatu
ze Srodk6w
promowanie
zdrowego
stylu2yciadlaos6b50+.Dofinansowanie
w
orazUrzqduMiejskiego Jarocinie;
- 30.09.2015
- Xll Integracyjne
- 01.08.2015
Jarocin2015'- dofinansowane
Sportowe
Zmagania
RiTna rzeczONOPUS
rzezStowarzyszenie
- realizacja
- 30.11.2015- ,,Spiewac
dt
do
skierowanego
zadaniapublicznego,
kaadymo2e..."
01.09.2015
powiatu.
ze Srodk6w
Dofinansowanie
s6b niepelnosprawnych.
- 15.12.2016
-,,Kultura
przez
- 15.09.20'16
do dzieci,finansowany
od kuchni"- projektskierowany
gminyJarocin
ze Srodk6w
750-lecia
Jarocina
undacjq

calykraj"

pnzezorganizacjgpo2ytkupubticznegoptac6wekw okresiesprawozdawczylr

7,

l.Organizacjaprowad2ilaplac6wkizapewniajqcecalodobowQopiekq osobon
przewteklechorym lub osobomw podeszlymwieku, centre
riepelnosprawnym,
f tak
plac6wkiopiekuficzo-wychowawcze
spolecznej,
domy pomocyspo{ecznej,
ntegracji
vt K nie
szkolyi plac6wkipubliczneokreSlone
o pomocyspolecznej,
>freilonew przepisach
zakladyopiekizdrowotnej
o systemieo6wiatylub niepubliczne
rrzepisach
plac6wek,
o ktorychmowaw pkt 1
i aktywnoSci
Informacja
na tematlokalizacji

:p- ,lazwaplaC6wki

w ktorej/ych
vliejscowo6d/ci,
rlac6wkaprowadzidzialania

-iczbaodbiorc6wdzia{afiplac6wki w
rkresiesprawozdawczym

1

y'y'arsztat
TerapiiZajqciowej

Jarocin

4!

z

Swietlicaopiekuficzo- wychowawcza

Jarocin
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Zalqcznik
do rozporzqdzenia
MinistraPracyi Polityki
Spotecznej
z dnia..............(Nr.........po2..........

Informacjadotyczqcaficzbyodbiorc6wdzialai organizacjipo2ytkupubticznegow okresiesprawozdawczym
86t
0

W
TERAPI|ZAJECIOWEJ
WARSZTATU
1. ?ROWADZENTE
JAROCINIE
IE SWITTU CV OPIEKUNCZO- WYCHOWAWCZEJ
2. PROWADZEN
DLADZIECII MT-ODZIEZY
PRZEGLAD
I TEATRALNE_XII
PLASTYCZNE
.Opis przedmiotunieodplatnejdiia.laInoScipozytku 3. PREZENTACJE
_ JAROCIN
2015
N/EPETNOSPRAWNYCH
OSOB
TWORCZOSCI
'i:[::;;&?:?,,rormaciqnatematrodzaJudziatatnnsci
KAZDYM)ZE..." - imprezawokalnadla osdb
4.'SP\EWAC
tieodptatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz zd
niepelnosprawnych
DLADZIECI
iai'; s.'KULTURAOD KUCHNI".PROJEKTKULTURALNY
@aaifE'a: ainwF,l-{D.2 007 oapo;1ii p4aiq,Ci"il.4/$
tziaft.lnosci,,lesti
wiqceinizg roonie:
orga@dzi
lzialalnoSc!
iieodplatnej,nalely podadinformaciena temattEech
il6wnvchrodzai\wdziatalnciSci
bodaniemaksvmalnie
3 kod6wi.

'aczynai4c
pnedmiotudziatainoici)
od gl6wnego
:
:

: : :' : : . :

(od PKD:88.10.2

)omocspolecznabezzakwaterowania,
;dzieindziejniesklasyfikowana

(od PKD: 88.91.2

)pieka dziennanad dziedmi

(od PKD:86.90.E

)ozostala
opieki
w zakresie
dzialalno56
gdzieindziej
:drowotnej,
riesklasvfikowana

catykraj"

iiriiii:;

X tak
fl nie

1. PROMOWANIEZDROWEGOSTYLUZYCIA- ,,WZDROVWMCIELE
ZDROWYDUCH"
ZMAGANIASPORTOWE
2. XII INTEGRACYJNE
po2ytku
odplatnej
2.Opisprzedmiotu
dziafalnoSci
cublicznego
'Nqle2y podad informacjq na temat rcdz:ajudzialalnoSciodplatne.
trganizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazanien
uodut1w PKD 2002 odpowiad ajqcego/ych tej dzi alalnoSci.J eSl
tganizacia prowadzi wiqcej ni2 3 rodzaje dzialalno!;ci odplatnej
nleiy podaC informacjp na temat tnech gl1wnych rodzaj6u
Tziatatnofici (podanie maksymalnie 3 kod6w), zaczynaiqc oc
i!6w n eeo p ned mi atu dzi ala In o$ci)

)8.10.2

)OMOC SPOLECZNADLA OSOBW PODESZLYMWIEKU I
)SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

)3.2

I REKREACYJNA
)ZIALALNOSCROZRYWKOWA

Zalqcznik
MinistraPracyi PolitykiSpolecznej
do rozporzqdzenia
z dnia..............(Nr.........po2.........

przezorganizacjq
pr:owadzonej
). Zasiggterytorialny
pozytkupublicznego
ldplatnej
dzialalnoSci

ZTWO

Naleiy wskazai np.,,gmina",,,powiat",,,woiew6dztwo",,.caly krai'
zaoranica")

f
gospodarczq
L OrganizacjaprowadziladzialalnoSd

tak

K nie

\IIEDOTYCZY
gospodarczej
dzialalnoSci
5.Opisprzedmiotu
Nale2y poda| informacjq na temat rodzaiu dzialalnoSc
Tospodarczej prowadzonej przez organizacig w okresit
,oru*ordui"rrr.
wraz ze wskazaniem kodu/6w PKD 200i
,apoii"a tj q""go/ych tej dzi atatno Sci.J eS|i organiz@ffivtvvYJ

nleIy

uuzdJv

podaC informacjq na temat tnech gl6wnych rodzailu

(od PKD:

rlie dotyczy

(od PKD:

rlie dotyczy

(od PKD:

rlie dotyczy

przezorganizacje
prowadzonej
).Zasiqgterytorialny
jzialalnoSci
gospodarczej
rlie
'Nale2y

dotyczy

wskazac np.,,gmina",,,powiat",,,woiew6dztwo",,,calykrai",
zagranica")

ii$ed
lnformacjao przychodachorganizacji

wynikow/ zyskowi strat)
z rachunkiem
pzycnodoworganizacji
ogolem(zgodnie
, Lqc;lna taruota

2, lnfo
nieodplatnejpo2ytkupublicznego
1;Pzychodyz dzialalno5ci

,

:

pozytkupublicznego
odplatnej
z dzialalnoSci
Przychody
gospodarczej
Przychody
z dzialalno6ci

806.739,87
1.380,00
0,00

finansowej
z dzialalnoSci
Przychody
Przychodyz 1% podatkudochodowegood osobfizycznych
og6lem:
). Ze 2r6delpublicznych

784.670,O0zli

w rozumieniuprzepis6wo finansachpublicznych
a) ze Srodkoweuropejskich
. . pafrstwa
w tvm: b) ze Srodkowbudzetu
c) ze SrodkowbudZetujednosteksamorzqduterytorialnego

=---

-

celowych
d) z dotacjiz funduszy
'
-

--:--

.=j.-,

*--'t''

.

ogolem:
. Ze 2r6delprywatnych

4.098.Lt

-

!

0,00
687.920,00
96.750,0Oz1

0,00zl!
i

5.116,00zli

Zalqcznik
do rozporzqdzenia
MinistraPracyi Polityki
Spolecznej
z dnia..............(Nr.........po2......

ze skladekczlbnkowski;hj

630,00

puomtnalenio"iii
fnor.i
otzorc
Fffif nl;r#$p
tYm:

zapis6w
e)ze spadk6w,
f)z wptyw6wz majqtku1wszczegOtnoSci

r:u:ri

450,00
150,00zl

od osob tizycznych,wskazane
o podatkudochodowym
w rozumieniu'pzepis6w
e-ofeszczeg6lowe,
po2ytkupublic2negowydatkowala
od os6b fizycznyih,na kt6re organizaCja
dochodowego
z kwotq
podatku
sprawozdawczymwraz
w
okresie
dochodowego
lcychz 17o

ik6w
,€ioofOw
4Ot,7O zl

Zalqcznik
MinistraPracyi PolitykiSpotecznej
do rozporzqdzenia
z dnia..............1Nr.........po2........'.

W tym:wysokoSd
koszt6w
z
finansowana
Kosztyogolem:
1%podatiiu
od
dochodowego
os6bfizyczhyCh

. Informacjeo poniesionychkosztachw okresiesprawozdawczym

ogolem:
w okresiesprawozdawczym
osztyorganizacji

publicznego
dzialalno5ci
nieodplatnej
z tytuluprowadzenia
Bo2ytku
a)koszty

805.554,38z

3.081,15z

804.074,45z

2.921,15z

z
1.380,00

0,00z

poZytkupuoii.I*go
b) kosztyz tytuluprowadzeniaodplatnejdzialalno5ci

0,00z1

gospodarczej
dlalalnoSci
c)kosztp tytuluprowadzenia
uslugiobce,
i energii,
materialow
w tym:zu?ycie
administracyjne,
d)koszty

w : t y m : podatki
I InneSwlaqczenla'
orazubezpieczenla
i oplaty,wynagrodzenia

498,842'

0,00z

amortyzacja
iem
zwiqzanlTpozyskiwan
nejIub rektamowel
rampaniiinformacyj
e;xoszty
6d oioo fizycznych
i6i. p-"ortrr o'ocnooo*ego

160,00z

160,00z

kosztyogolem:
f)pozostale

44L,O9z

0,00z

z nastqpujqcych
korzystala
1. Organizacja
zwolnten

X z podatkudochodowegcod osobprawnYch
Y z podatkuod czynnoSctcywilnoprawnych
i*' z oplatyskarbowej
{- z oplat sqdowych
{'zinnychzwolnien

-> iakir.h2

tak

przez
informowania
z prawado nieodplatnego
korzVstala
2. Oroanizacia
pozytku
prowadzonej
dzialalno6ci
pubiicznei
o
i
telewizji
radiofonii
ieOnoitXi
'1
publicznego,
zgooniez art.23a ust. ustawyz dnia29 grudnia1992r. c
nie
(Dz.U. 22011r.Nr43,poz.226)
i telewizji
radiofonii
uprawnieniado nabyciana szczeg6lnycl'
@
prawa
wlasnoSci lub prawa uzytKowanlawleczystegc
rasadach
z zasobu Skarbu Pafrstwalub jednosteksamorzqdu
rieruchomoSci
najmu, dzier1awy
lub
erytorialnego, zawarlaumowy uzytkowania,
.lut
nastqpujqce
jej
nieruchomoSci
do
tych
w
odniesieniu
i-przysluguje
ftyczenia
)rawo:

i-- wlasnoS6
wieczyste
i* u2ytkowanie
i"* najem
il" u2ytkowanie
i'.* u2yczenie
i* dzie12awa
X nie korzystata

Zalqcznik
do rozporzqdzenia
MinistraPracyi PolitykiSpolecznej
z dnia..............(Nr.........po2.........,)

Liczbaosobzatrudnionych
w organizacji
pracy
na podstawie
stosunku
odpowiedzi naleiy uwzglgdni| wszystkie osoby zatrudnionew organizacjina podstawie
(etat lub czQSCetatu) w okresie sprawozdawczym,nawet jeSli obecnie nie sE juz zatrudnione

19 osob

2. PrzeciQtna
pracyw pr2blibzeniu
liczbazatiudnionych
w or$anizaqi
na podstawie
stosunku
na ,pelne
etatv
(Aby okresli| pneciqtne zatrudnienienale2y zsumowad wszystkie osobyzatrudnionena podstawie stosunku pracyw
miesiqcach w okresiesprawozdawczym(wraz z ulamkami odpowiadajqcymiczgsci etatu, np. 0,5 w pnypadku osoby zatrudnionej
po|etatu),doda6dosiebiesumy-zatrudnianych212miesigcyipodzieli6przez1.2,Wn
przeciniku)

13.125etat6w

3. Liczbaosob SwiadczEcych
uslugiw organizacjina podstawieumowy
cywilnoprawnej
2. Czlonkowie(nie dotyczy fundacji)
tak

r- nle

1. Organizacjama czlonk6w

28 osobyfizyczne

l. Liczbaczlonkow
organizadjiwg
stanuna ostatnid2ierii6ku
rbrotowego

;. Zmianaczlonkostwaw organizacji

0 osobprawnych
mianaskladuKomisjiRewizyjnej.

,. Wolontariatw okresie sprawozdawczym
I

t""
z-godnie
po2ytkupublicznego
z ustawqz dnia24 kwietnia2003r. o dzialalnoSci
i o wolontariacie,
wolontariuszam\' nle
q osoby wykonujqcenieodplatniei dabrowolnieprace na rzecz organizacji,niezaleiniead tego, czy sq to osobyl
pracownicy,osobySwiadczqce
iezwiqzane
z organizacjq,
czlonkowie,
uslugina podstawie
umowycyvvitnoprawneJl
wJegzerganEgcji)
7y_p!29!g9v'/!cr9!e
|
_
__

przezokreskrotszy.
:. LiCzbawolontariuszy
wykonujqcych
Swiadczenie
na rzeczorganizacji
niz 30 dni
Ka2dywoIontarius.zpowinienby6liczonytylkoraz,niezaIe2nieodliczby3wiaaczer,wyionmycry
prawozdawczym
i czasupracy)

0 osob

a) czlonkowieorganizacji

0 os6b

b) pracownicyorganizacji

0 osob

uslugina podstawie
umowycywilnoprawnej
tym: c) osobySwiadczqce

0 osob

d)czlonkowieorganu zarzEdzalqcego

0 osob

e) inneosoby

0 osob

ZalAcznik
do rozporzqdzenia
Ministrapracyi politykiSpoleczne.l
z dnia..............(Nr.........po2.......

wolontariuszv
wykohujqcych
swiadcten
e narzeczorgani*acii
przenokres
dlu2szy
ni230
tl-iczoa

'rtt"Ytr:^:A*e:Wwc::y:R"-o''

'':"*:oa

1 2o s 6 b

ricznv
swnacz'n:'^::*:":eczorganizaciiw

a) czlonkowieorganizacji

1 osoba

b) pracownicyorganizacji

4 osoby

uslugina podstawie
r tym: c) osobySwiadczqce
umowlcywilnoprawnej

0 osob

d) czlonkowie
organuzarzEdzajqcego
0 os6b
b) inneosoby

'16
os6b
t r

" t

#ffi1il#::?wvn

asrodzerr
(brutto)
wvplaco
nych przez
q w okresie
orsanizacj

a) z tytuluum6wo pracA

462.860,00zl

wynagrodzenie
zasadnicze
il tym:

486.262,0Ozl

401,757,89zl I

nagrody

0,00zf

premie

57.476,75zl

inneSwiadczenia
(np. sluzbowytelefon,samoch6d)

b) z tytuluum6wcywilnoprawnych

23.4O2,O0
zl

L LEcznalrt//ota
wynagrodzeri
wyplaconycn
przezorganizac;Q
pracownixom
orJzosonom

;U?fl:;iitJl?#tJ|;."

podstawie
umowv
cvwilnoprawnej,
wiwiqzku
z prowad)oiia=i"i.rnosciq
23.402,00 zl

a) w zwiqzkuz prowadzonq
dzialalnosciq
odplatnqpo2ytkupubricznego
v tym:
b) w zwiqzkuz prowadzonqdzialalnosciq
nieodplatnqpozytkupublicznego

2L.OOZ,OO
zl

l' WysokoSc
przecigtnegomiesiqcznego
wynagrodzenia
(brutto)wyplaconeoo
czlonkomoroar
organizacji,..
wliczajqc
wynagrodzenie
zasadnicze,nagrody, premie i r:nr
:::,t^111i1_19"9"
lwte4q<gllqoraz umowycy_wi
Inoplargle_
0,00 zl i

t.841,90 zt i
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Zalqcznik
MinistraPracyi Polityki
do rozporzqdzenia
Spoiecznej
z dnia..............(Nr.........po2......

(brutto)wJplaconego
l. WysokoSd
najwy2szegomiesiQcznego
wynagrodzenia
czlonko-m
inn'
premiei inneSwiadCzenia
rrganOw,organizacji,
wliczajqc
wynagrodzenie
zasadnicze,
nagrody,
o
noWV
cVwilnoprawne
)' Wysoko5dnajwy2szegomiesiQcznego
wynagrodzenia(brutto)wyptaconegoprscr
premiei inneSwiadcibnla,
rrganizacji,
wliC2ajqc
wynagrodzenie
2asadniC2e,
nagrody,
oraz
IVYY
na
lE
iwia

0,00zf
10.335,00
zl

\lie dotyczy

f'tak

( nie

niedotyczy
oodstawaprzvznaniapo2vczekpienie2nvch

i4

ry3-cJaj
:dawCt!

niedotyczy

o:i
:'o'

'pzez
1.Organizacja
realizowala
zadania
ziecone
organyjednostek
;amo-zqd
u terytoria
lnego

( tak

r: nie

l
i

:

.

nformacja
natematrealizowanych
zadarii

otrzymanych
ni'icnreatizacjg
ft,6tei=l

-p laafla zadanie
1 rrowadzenieSwietlicyopiekuficzo-wychowawczejdla dzieciw wieku 6-11 lat

2

rrezentacjePlastycznei Teatralne- Xll PrzeglqdTworczo6ciOs6b
- Jarocin2015
\iepelnosorawnvch

7.32O,OOz

z
2.000,00

ZmaganiaSportowe"
3 ZawodySportowe
,,XllIntegracyjne

2.500,00z'

4 ,Wzdrowymcielezdrowyduch"

2.500,00
z,

Warsztatu
TerapiiZajqciowej
w 2015roku
5 )rowadzenie

z'
76.980,OO

ka2dymoze"
6 rrzeglqdwokalny,,Spiewa6

1.450,00
z,

od kuchni"
7 Zalgciakulturalne
i artystyczne
dla dziecii mlodzie2y
,,Kultura

4.000,00z,

X tak
, W okresiesprawozdawczym
organizaQarealizowalazadaniazlecone
rzez organyadministracji
rzqdowej

11

f nie

Zafqcznik
do rozporz4dzeniaMinistra Pracyi PolitykiSpotecznej
z dnia..............(Nr.........po2.........

na ich realizacjg
na tematrealizowanych
zadahi kwotdotacjiotrzymanych
tntormacla
ttt

tt

:

ul

-p rtizwiiaoinia

Kwota

w 2015roku
1 )rowadzenie
Warsztatu
TerapiiZajgciowej

..:..... i

z
683.920,00

)rezentacjePlastyczne
Osob
i Teatralne- Xll PrzeglqdTw6rczoSci

4.000,00z

2 \iepelnosprawnych
- Jarocin2015

**' tak
X nie

na ichrealizacjq
zam6wieri
i kwototrzymanycn
. Informacja
natematrealizowanych
tlazwa2am6wienia
1

rilrIi

(wota

\ie dotyczy

ir,li:-:,:'l

,

;MJri

:':{:*l

.

.

.

"2.uaiialOw']/oudzialuw og6lnejliczbie
lubhkcjiw,
kaiitale :

Lp
I

1

Nie dotyczy

z

Nie dotyczy

o/,

Nie dotyczl

Nie dotyczy

publiczng
w okresie
pr2ez
organyadministracji
przeprowadzonych
w organizacji
]rlfi[X.*?of<ontrolach
Oigankontrolujqcy

FF

na
kandydat6w
kwalifikowania
l.PrawidlowoSd
WTZ.
rczestnik6w
przezuczestnik6w
posiadanych
2.Wa2no6d
varsztatuorzeczefioraztre56zawartychw nich
vskaza6.
prowadzonej
dokumentacji
L Prawidlowo5d
PowiatoweCentrumPomocyRodziniew
WTZ,dzialalnoSci
lotyczqcejuczestnik6w
1 nerytorycznejwarsztatu,
Jarocinie
w tym radY
rrogramowej.
prowadze
nia ewidencji Srodkow
l. Prawidlowo6d
orazzabezpieczenie
,nrvalych
i wyposaZenia
v odzie?ochronnqi roboczqpracownik6w
Marsztatu
PFRON
Srodk6w
wvkorzystania
i.PrawidtowoSd
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Zal4cznik
Spolecznej
MinistraPracyi Polityki
do rozporzqdzenia
z dnia..............(Nr...,.....po2........

zadaniaoraz
ff zakresiestanurealizac)i

1 9 . 1 0- . 3 0 . 1 0 . 2 0 1 5 r .

Powiatjarocirlski

jegoefektywnoSci,
rzetelno5ci
2 Meryfikacja
iakoSci

3

i,i:::?,?',",li,i!i::?:l
ffi "".:,,r1p?"J::H#i[?rllllif;myi"t:lif;
-iH.'''s=,.11

lifilfi
ffi [ ffi ffi l,xr

?ft'T[*j

fl tak

X nie

po2ytkuoubligllegoza rok 2015zostalozatwierdzone
organizacji
z dzialalnosci
merytoryczne
loczne sprawozdanie
dniu 14.04.2015r.
w
Czlonk6w
Zebrania
Walnego
112016
nr
Uchwalq
ednoglo5nie

Sporzqdzil/a
S r,,fmiq i na?'t$tko
S i c ' w : : , i F u r d < c j aR i T
n a r z e. z . ' . " ' l l. . O P U S '

- sekretarz
AnnaKobielak
t 1 1 7 7 1 1i 1
y,,!tit lak

Podpis

sE;(n=TARZ
S t o w d / z v s a e nRi a
iT

nu'tflffiift/(us'
Afirta Kobielf

Datawypelnienia
sprawozdania

08.04.2016r.
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