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Formularz noleiy wypelnii w jqzyku polskim;

Sprawozdawca wypelnio tylko przeznoczone dlo niego biole pola;

W trokcie wypelniania Jormulorza istnieje moiliwoii dodawonio wierszy oroz zowiionia tekst6w w polach;

We wszystkich poloch, w kt6rych nie bqdq wpisane odpowiednie inJormacje, noleiy wstawic poiedynczy znak myilniko (-)'

Data zamieszczenia sprawozdania 2018.07-02

1. Nazwa organizacji STOWARZYSZENIE OPUS

2.  Adres s iedziby i  dane
kontaktowe

Kraj POTSKA Wojew6dztwo WIELKOPOLSKIEPowiat JARocli lSKl

Gmina JAROCIN UIica UL. WROCT.AWSKA Nr domu 39 Nr lokalu

Miejscowo$C JAROCIN Kod pocztowy 53-200 Poczta JAROCIN Nr telefonu

Nr faksu E-mai l  opus- jaroc in@o2.plStrona www

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sqdowym

4. Data uzyskania statusu organizacji po2ytku
publ icznego 2008-03-31

5.  Numer REGON 25160516000000 6.  Numer KRS 0000178726

7. Sktad organu zarzqdzai4cego organizacji

(Noleiy wpisot imlono, nozwisko oroz lnformacie o funkcii
pelnloneJ przez poszuegdlnych czlonkdw orgonu zonqdzoiqcego)

lmiq i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

EDYTA BI.OCH - IUKSZA PREZES
STOWARZYSZENIA

TAK

MARIAN GRAMATA WICEPREZES
STOWARZYSZENIA

TAK

RYSZARD PERZ SKARBNIK
STOWARZYSZENIA

TAK

ANNA KOBIELAK SEKRETARZ
STOWARZYSZENIA

TAK

LIDIA KALINOWSKA CZIONEK
STOWARZYSZENIA

TAK

BOZENA ZUREK cztoNEK
STOWARZYSZENIA

TAK

Druk :  MPiPS
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dzialalnoSi na rzecz os6b
niepelnosprawnych

Prowadzenie Warsztatu
TerapiiZajgciowej w

Plac6wka
przeznaczona jest dla
os6b
niepelnosprawnych, z
niepefnosprawnodciq w

umiarkowanym. W
warsztacie na dziefi
31.72.2OL7 bylo
zakwalifikowanych i
systematycznie
uczestniczqcych w
zajqciach
terapeutycznych 52
osoby. Terapia

odbywa sig w

dostosowanych
tematycznie do
zainteresowafi i
potrzeb naszych
podopiecznych.
Wykonywane podczas
zajqd prace sq
prezentowane podczas
cyklicznych imprez oraz
na kiermaszach

Uczestnicy biorq te2
udzial w zajqciach
rehabilitacyjnych, kt6re
poprawiajq kondycje
fizycznq oraz zwiqkszajq
sprawno5i ruchowq.

Druk: MPIPS



przeciwdzialanie
uzaleinieniom i
patologiom spolecznym

Prowadeenie Swietlicy 188.91.2
opieku/rczo -
wychowawczej dla
dzieci i mlodzie2y w

6-12 lat. Celem
Swietllcy jest
zorganitowanie czasu
wolnego drieciom i
mfodllely, pomoc w
nauce, ?apewnienie
wsparcia rodzinie i
dzieciom sprawiajqcym
problemy
wychowawcze.
JednocreSnie celem jest
wyuczenle i utrwalenie
zachowad poiqdanych,
norm i easad spolecznie
akceptowanych, a tak2e
zapewhlenie
poz$wnych wzorc6w

czasu
Zajqcia
siq 2 razy w

tygodnlu w terminie od
-21,06.20L7r,

tqcrnle odbylo sle 96
rajEd, w ka2dy

ponledzlalek i wtorek, z
wylqcreniem okres6w
Swietecznych.





Promowanie zdrowego
stylu 2ycla w5r6d os6b
starszych - "W
zdrowym ciele zdrowy
duch". Zajqcia z zakresu
profilakyki i promocJi
zdrowia dla grupy
starstych 55+ z terenu

oral powiatu

larocitlskiego. Celem
iest promowanie
zdroweSo stylu iycia

os6b starszych
az ksztaltowanie

Swladomo6ci

wolne6o czasu, jak
r6wnlel wykorzystanie
w 2yciu codziennym
podstarv racjonalnego
odiywlania czy tei
stosowania gimnastyki
profilaktycrnej.



Zawody sportowe p.n.
"lntegracyjne Zmagania
Sportowe" to impreza
cykliczna skierowana
do mlodzie2y oraz
doroslych os6b
niepefnosprawnych z
terenu wojew6dztwa
wielkopolskiego.
Gf6wnym celem
zawod6w sportowych
jest rozw6j sprawno6ci
fizycznej os6b
niepelnosprawnych,
popularyzacja
aktywno5ci sportowej,
ruchowej wSr6d os6b
niepelnosprawnych
oraz zintegrowanie

upowszechnianie kultury
fizycznej

niepelnosprawnych z
z

mieszkaficami powiatu

iarociriskiego. W
zawodach biorE udzial
uczestnicy warsztat6w
terapii zajgciowej,
6rodowiskowych
dom6w samopomocy,
oSrodk6w wsparcia,
mieszkaricy dom6w
pomocy spolecznej,
uczniowie szk6l
specjalnych itp.



kultura, sztuka, ochrona
d6br kultury i dziedzictwa
narodowego

" Prezentacje Plastyczne |193.29.2
iTeatra lne -  XIV
Przeglqd Tw6rczo6ci
Os6b
Niepetnosprawnych -

Jarocin 2017"
skierowane sq do
mlodzie2y i dorostych
os6b
niepelnosprawnych.

to impreza
cykliczna, posiadajqca

2 swojq tradycjq.
Swym zasiqgiem
obejmuje plac6wki z
terenu wojew6dztwa
wielkopolskiego.
Rezultatem prezentacji

integracja i
wymiana doSwiadcze6,
prezentacja dorobku
artystycznego,
zapoznanie
spofeczno6ci lokalnej z
tw6rczo5ciq os6b
niepelnosprawnych
zaistnienie tw6rc6w
niepelnosprawnych
oraz zmobil izowanie do
dalszej dzialalnoSci
artystycznej.



a) Przychody z dziatalno$ci nieodptatnej po2ytku publicznego 939,490.44 zl

b) Przychody z dziatalnoici odptatnej poiytku publicznego 1,660.00 zt

c) Przychody z dziatalno6ci gospodarczej 0.00 zt

d) Przychody finansoWe 0.00 zt

e) Pozostale przYchodY 0.00 z l

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od os6b fizycznych 6,627.80 zl

2.2. 7e 2r6del publicznych og6tem: 887,623.00 zl

a) ze 6rodk6w europejsli ich w rozumieniu przepisdw o finansach publicznych 0.00 zl

b) ze 6rodk6w bud2etu Pafistwa
784,566.00 zt

.* ,*-r- *2etu jednostek samorzqdu terytorialnego 103,057.00 z i

,* Sr"r-- -, ir,*o*y.t 't funduszy celowych 0.00 z l

2.3.7e ir6del prywatnych og6lem: 3,533.93 z l

a) ze skladek cztonkowskich 820.00 zl

b) z darowizn od os6b fizycznYch 2,466.00 zl

c) z darowizn od os6b prawnYch 247.93 z l

d) z ofiarnoSci publicznej (zbi6rek publicznych, kwest) 0.00 zt

e)  ze spadk6w, zapisdw 0.00 zt

f) z wplyw6w z majqtku (w szczeg6lno5ci sprzedaiy lub wynajmu skiadnik6w majqtkowych) 0.00 z l

2.4.Zinnych irddel 43,37I.77 zI

3.1. Stan Srodk6w pochodzqcych z 1% podatku dochodowego od os6bfizycznych na pierwszy dzieri

roku sprawozdawczego
14,821.34 zl

3.2. Wysokodi kwoty pochod zqcej z L% podatku dochodowego od os6b fizycznych wydatkowanej

w okresie sprawozdawczym og6lem
6,55L40 zl

3.3. Dzialania, na kt6re wydatkowano Srodki pochodzEcezl/o podatku dochodowego od os6b fizycznych w okresie

sprawozdawczym (w szczeg6lnofci okre6lone w pkt 11.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te dziafania

t Dofinansowanie koszt6w organizacji imprez integracyjnych dla os6b niepelnosprawnych oraz

zajqi promujqcych aktywno5i spolecznq i edukacyjnq oraz zdrowy styl 2ycia w616d os6b starszych
2,895.63 zt

1 Pokrycie koszt6w zwiqzanych z prowadzeniem Swietl icy opiekuriczo - v.,yshowawczej dla dzieci i

mlodzie2y

747.18 zl

Druk: MPiPS



3.4. Cele szczeg6towe, w rozumipniu przepis6w o podatku dochodowym od os6b fizycznych; wskazane przez podatnik6w
podatku dochodowego od os6b fizycznych, na kt6re organizacja po2ytku publicznego wydatkowala najwiqcej Srodk6w
pochoJiqcych z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczymwrazz wydanq kwotq

7 Integracja spoieczna cztonk6w Jaroci6skiego Klubu "Amazonka" (wyjazd integracyjny, spotkanie
oplatkowe)

2,908.59 zl

iW
r r;. ;i

i&'$i
l*n "l

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym og6lem: 972,848.46 zl 6,551.40 zl

a) koszty z tytulu prowadzenia nieodptatnej dzialalno(ci po2ytku publicznego 97O,287.45 zl 6,551.40 z l

b) koszty z tytulu prowadzenia odptatnej dzialalno6ci po2ytku publicznego 1,660.00 zt 0.00 zl

c) koszty z tytutu prowadzenia dziatalnoici gospodarczej 0.00 zt

d) kos,zty finansowe 0.00 zl

e) koszty administracyjne 901.01 zf

f) pozostate koszty og6lem 0.00 zl 0.00 zt

l,l;,fi:l;Ll1trJffi lilrr;' P',i k'' m o rl 0.00 zt

5. Wynik dziafalnoici odplatnej i nieodpfatnej poiytku publicznego lub dzialalno6ci gospodarczej organizacji poiytku

publicznego w okresie sprawozdawczym

5. 1. Wyn ik dzialalno$ci nieodptatnej poZytku pu bl icznego 29,202.99 zl

5.2. Wynik dzialalno6ci odptatnej po2ytku publicznego 0.00 zl

5.3.  Wynik dz ia la lnodci  gospodarczej 0.00 z l

w tym: wysoko66 Srodk6w przeznaczona na dziatalnoSi po2ytku publicznego 0.00 zt

i;t; ' 1' 'lf ff, i i,.i..6', , ;$fiWffi I ;;L#; j''.

1. Organizacja korzystala z nastqpujqcych
zwoln ied

(Noteiy wskazot jednq tub wiqcej pozycji wroz z kwotq
przyz no nego zwo I nl e nia )

NF z podatku dochodowego od os6b prawnych

l* z podatku od nieruchomo5ci

i l* z podatku od czynno6ci cywilnoprawnych

J- z podatku od towar6w i ustug

.J- z optaty skarbowej

l- z optat sqdowych

|*  z  innych zwoln ie6,  jak ich:

N* nie korzystala

891,196.56 zt

0.00 zl

0.00 zl

0.00 zl

0.00 zt

0.00 zl

0.00 zt

?. Organizacja korzystala z prawa do nieodpfatnego informow ania przezjednostki publicznej
radiofonii i telewizji o prowadzonej dziafalno6-i nieodptatnej pozytku publicznego, zgodnie 2 art.23a
ust- l ustawy zdnia2ggtrdnia t992r.o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2077r'Nr43,po2.226,2
p6in. zm.)

1  l a K

li I,lie

l* wtasno6i

Druk :  MPiPS



3. Organiiacja korzystala z uprawnienia do nabycia na szczeg6lnych zasadach
prawa wtasnodci lub prawa uiytkowania wieczystego nieruchomo(ci z zasobu
Skarbu Paristwa lub jednostek samorzqdu terytorialnego, lub zawarla na
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy uiytkowania,
najmu, dzier2awy lub uiyczenia i przysluguje jej w odniesieniu do tych
nieruchomo6ci nastqpujqce prawo:

(Noleiy wskozai jednq lub wiqcej pozycji)

i* u2ytkowanie wieczyste

l- najem

f* u2ytkowanie

f- u2yczenie

l- dzie12awa

J7 nie korzystala

#, ds i '  
: ; ; t  : ' i '  I

1;1. Liczba os6b zatiudnlonyCh w oiganizaCji na pOdstawie stbsuhku pracy
(W odpowiedzi noleiy uwzglqdnlt l(S,zystkie o3bby zatiidniahe w orgonizilcji no padstawii lfosunkri
procy (etat Iub CzQgt etatd w okiesie sprawozldowczym, nawet jetli obecnie nie sq jui zotrudnione w
orgonizocjiJ

19.0 osdb

1.2. Przeciqtna l iczba zatrudnionY€h w orgahilecji na podstawie Stbsunku pidcy W przeliczeniu na
oelne etatv
(Aby okreilii przeciqtne zotrudnienie naleiy'zsumanal wszyq\lie ayby zatwdnione no padsiawie stosunklt procy w.
poszcze96lnych miesiqcoch w okresie sprowozdowczym (wroz z ulomkomi odpowiadojqcymi czqlci etotu, np.0,5 w
przypodku osoby zotrudnionej no pdt etotu), dodot do siebie sumy zotrudnionych z l2 miesiecy i podzielit przez l2. Wynik
wpisot z doklodnolciq do 1 miejscd po przecinku)

13.3 etat6w

1.3, Liczba os6b w organizacjiSwiadczqcych uslugi na podstawie umowy cywilnoprawnej 10.0 os6b

2.1. Qrganizacja posiada cztonk6w {-'
Tak

l',lie

23.00 os6b fizycznych
J P r  q v v v . w q Y v L A E E , V

0.00 os6b prawnych

-' T',..fu, 
.w* 

'i":' -f'-;fl. *
3. 1. Organii icja korzystala ze 6wiadczeri wykonywanyc h przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawq z dnio 24 kwletnio 2003 r. o dziololnolci poiytku publicznego i o wolontoriocie, wolontariuszomi sq osoby
fizyczne, ktdre ochotniczo i bez wynagrodzenio wykonujq lwiodczenio no rzecz orgonizocji, niezole1nie od tego, czy sq to
osoby niezwlqzane z orgonizocjq, czlonkowie, pracowntcy, osoby lwladczqce uslugi no podstowle umowy cywllnoprownel
czy przedstowici ele wlo dz o r g o n izo cj i)

i;

{*
l d n

F,tie

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujqcych Swiadczenie na rzecz organizacji przez okres kr6tszv ni2 30
dn i
'::,':,J":"i#::,:;:'.-!,:tr;'^,'::"::,"!;::;v tvtko ro2' niezoteinie od ticzbv lwiodczei wvkonanvch no rzecz orsonizocji w

0.00 osob

a) czlonkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby 6wiadczqce uslugi na podstawie
w umowycywilnoprawnej,cztonkowieorganuzarzqdzajqcego 0.00 os6b

I
b) inne osoby 0.00 os6b

Druk :  MPiPS



t;i;l i l l?t wolontariuszy wykonujqcych Swiadczenie na rzecz organizacji orzez okres od 30 dni do 6

lXoidy *otontoriusz powinien byc ticzony tytko roz, niezoleinie od ticzby lwiodczeri wykonanych no rzecz organizacji w
ok re sie s prow oz d owczy m )

17.00 os6b

a) czlonkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby Swiadczqce usfugi na podstawie
w umowycywilnoprawnej, czlonkowieorganu zarzqdzajqcego

7.00 os6b
yr

b) inne osoby 10.00 os6b

3.4. Liczba wolontariuszy wykonujqcych Swiadczenie na rzecz organizacji przez okres dlg25zy ng_€_
miesiecv
(Koidy wolontoriusz powinien byt liczonytylko raz, niezolelnie od ticzby Swiodczei wykonanych no rzecz orgonizocjl OKw
o k res le sp ra w o zdawczym)

0.00 os6b

a) czlonkowle organizacji, piatownicy organizacji, osoby SWiadtzqce ustugi na podstawie
w umowycywilnoprawnej,cztonkowieorganu zarzqdzajqcego

0.00 os6b

Ym: 
b)  inne osoby 0.00 os6b

l . tEczna kwota wynagrodzei (brutto) wVptaconych przez oi$anilaCjQ W okresie spraWbzdawczym 573.002.35 zl

a) z tytulu um6w o pracq 541.725.25 zl

-  wynagrodzen ie  zasadn icze 455.245.25 zl

- nagrody 0.00 zl

:  n r p m t a 83.780.00 zt

-  inne Swiadczenia 2.700.00 zl

b) z tytutu um6w cywilnoprawnych 31.277.10 zl

2: tqczna kwota wynagrodzei wyptaconych przez organlzacjq pracownikom oraz osobom
SwiadczqCym,uitugi na podstawie umowy cywilnoprawhej,w zwiqzku z prowadlonq dziatalnoSc!q
poiytku publicznego

573,002.35 zl

w a) w zwiqzku z prowadzonq dzialalno6ciq odplatnq poiytku publicznego 3,898.10  z l

tym: b) w zwiEzku z prowadzonq dziatalno6ciq nieodptatnE poiytku publicznego 569,104.25 zl

3. Lqczna kwota wynagiodzeri wyptaconych przez organizacjq pracownikom oraz osobom
5wiadczqcym,ustugi na podstaWie ufiowy iyWilnoprawnej w zwiqzku z prowadzonq dzialalno5ciq
gospodarczq organizacji

0.00 zl

4. Wysoko(d pizeciqtnego miesiqcznego,wynagrodzenia (brutto) wyptaconego cztonkom organu
zarzqdzajqcego organizacji, wliczajqc wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne
iw iadczen iao razumowycyw i l nop rawnb  , , , , ,
Aby okreSlit przeciqtne miesieczne wynagrodzenie naleiy: T.zsumowot wszystkie kwoty wynagrodzefi wyplocone w ciqgu
roku sprowozdowczego (wticzajqc wynagrodzenle zosodntcze, nogrody, premie i lnne lwiadczenio oroz umowy
cywilnoprowne); 2, podzielit zsumowonq kwotq przez 72 (miesiqcy)

0.00 zl

5. Wysoko5i przeciqtnego miesiqcznego wynagrodzenia (brutto) wyptaconego cztonkom organu
kontroli lub nadzoru, wliczajqc wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 6wiadczenia oraz 0.00 zl

6. WysokoSd przeciqtnego miesiqcznego wynagrodzenia (brutto) wyplaconego czlonkom innych,
hi2,oieanu zafzqdzajqcego, kohtroli lub nadeoru, organ6w organf zacji, wliczajqc wynaglodzenie'
zasadnicze, nagrody, premie i inne (wiadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(potn komentorz do punktu l)

0.00 zl

7. Wysoko(i prrecigtnego miesigcznego wynagrodzenia (brutto) wyplaconego pracownikom
organizacji, wliczajqc wynagiodzenie-rasadnicze, nagrody, premie i inne Swiadtrenia; braz osobom
6wiadczqCym usfugi na podstawie umowy cywilnopiawnej
(Dott2 komentd12 do ounktu 4)

47,750.20 zl

Druk:  MPiPs



0.00 zl

0.00 zt

0.00 zl
zasaonrcze, nagrooyr:premie ilnne Swraoczenra oraz umowy cywilnoprawne ""

rr*w.V a* nii iii'ir o tniog-lqczn_e-go wynqg.lodznni r'nffioliiruVUtec=i:e#.#lbiivitfO-m
oisjnii ici i, wliczajqc wynagrodienie zisadnicze; nagrody,'premie i inne iwijocienia, oraz i 10.220.00 zl
winagioOzenii wypfaconego oiobom SwiaaczEcim tatugi na podstawie umowy cywilnoprawnej

Nie dotyczy

{- Tak

{r Nie

0.00 zt

Nie dotyczy

dr Tek

r* Nie

Lp Nazwa zCdania Kwota

1 Prowadzenie 6wietl icy
opiekufi czo - wychowawczej
dla dzieci i mtodzieiy w
wieku 6-12 lat

Zorganizowanie czasu
pozalekcyjnego dzieciom w
wieku 5-12 lat:
- pomoc w odrabianiu prac
domowych,
- przeciwdziatanie
uzale2nieniom,
- rozwijanie zainteresowad i
uzdoln ie6,
- stymulowanie wra2liwo5ci
emocjonalnej,
- polepszenie funkcjonowania
sporecznego,
- ksztattowanie i doskonalenie
umiejqtnoici komunikacyjnych,
- propagowanie aktywnych
form spqdzenia wolnego czasu,
- rozwijanie umiejqtno3ci
wsp6ldzialania w grupie.

Gmina Jarocin 5,000.00 zt

Druk: MPiPs



2 " Prezentacje Plastyczne i
Teatralne - XIV Przeglqd
Tw6rczoici Os6b
N iepelnosprawnych - Jarocin
2017"

- Zaprezentowanie dorobku
artystycznego os6b
n iepelnosprawnych,
- zintegrowanie grup z terenu
wojew6dztwa wiel kopolskiego z
mieszkaricami miasta i Gminy
Jarocin,
- zwiqkszenie tolerancji wobec
n iepetnosprawnoici,
- rozbudzanie wra2liwo6ci
artystycznej i estetycznej oraz
rozwijanie aktywnoSci tw6rczej
os6b n iepelnosprawnych.

Powiat Jarociriski i Gmina Jarocin 4,500.00 zl

3 Zawody Sportowe "XlV
Integracyjne Zmagania
Sportowe"

Celem Integracyjnych Zmagai
Sportowych jest:
- rozw6j sprawno5ci fizycznej
os6b niepelnosprawnych,
potrzeby aktywno6ci, nawyku
ruchu,
- podniesienie poczucia wlasnej
warto5ci os6b
niepelnosprawnych,
- pozytywny obraz os6b
niepelnosprawnych jako os6b
zdolnych do wsp6lzawodnictwa
i wsp6ldzialania z innymi,
- popularyzacja aktywno(ci
sportowej, ruchowej wS16d
os6b niepelnosprawnych,
- zintegrowanie os6b
niepetnosprawnych z terenu
wojew6dztwa wielkopolskiego.

Powiat Jarocifiski 2,000.00 zt

4 " W zdrowym ciele zdrowy
duch"

Ksztaitowanie potrzeby
systematycznej aktywnoici
fizy cznej oraz 6wiadomoSci
zachowah i nawyk6w
prozdrowotnych, w tym
promowanie zdrowego stylu
2ycia w5r6d os6b starszych jako
czynnika zdrowego
fun kcjonowania organizm u,
podstaw racjonalnego
od2ywiania oraz profi laktyki
chor6b cywilizacyjnych.

Powiat Jarociriski 1,000.00 zl

5 Prowadzenie Warsztatu
Terapii Zajqciowej w
Jarocinie w 2017 roku

Stwarzanie osobom
niepelnosprawnym niezdolnym
do podjqcia pracy mo2liwo6ci
rehabil itacji spolecznej i
zawodowej w zakresie
pozyskania lub przywracania
umiejqtno6ci niezbqdnych do
podjqcia zatrudnienia oraz
zmierzajqcej do o96lnego
rozwoju i poprawy sprawnoSci
ka2dego uczestnika,

Powiat Jaroci6ski 85,307.00 zr
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowata zam6wienia publiczne

'  t e K

ti Idie

2. Informacja,na temat realizowanych zam6wiefi i kwot otrzyrnenlch ha ich realizaejg

Lp Przedmiot  zam6wienia Nazwa origanu Kwota

1. Wykaz sp6lek, W kt6rych or,ganizacja posiada co najmniej 20% idiiatow lub akcji w kapitale zaktadowym lub co najmniej 20%
o96lnej l iczby gtos6w w organie stanowiqcym sp6fki

Lp Nazwa sp6lki Siedziba sp6lki % udzial6w
lub akcj iw

kapi ta le

% udzittu W og6lnej
liczbie gtos6w

2. Wykaz fundacji, kt6rych organizacja jest fundatorem

T
n
L

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

Lp Organ kontrolujqcy Liczba ksntroli

1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie 1

2 Regionalny O6rodek Polityki Spoiecznej w Poznaniu L

4. Organizacja przeprowadiita badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29
wrzeSnia 1994 r. o rachunkowo5ci (Dz. U. z 2009 r, Nr 152, poz. I2?3, z p6in. zm.) lub
rozporzqdzenia Ministra Finans6w z dnia 23 grudnia 2OO4 r. w sprawie obowiqzku badania
sprawozdari f inansowych organizacji po2ytku publicznego (Dz, U, Nr 285,po2.2852)

t  l a K

ii hlie

5.  Dodatkowe informacje
(Moino wpini w poniisze pole inne informocje, kt6rymi orgonizocjo chcioloby podzietii siq z opiniq publicznq)

Roczne sprawozdanie merytoryczne z dzialalno6d organizacji po2ytku publicznego za rok2017 zostalo
zatwierdzone jednogloSnie Uchwalq nr 112018 Walnego Zebrania Czlonk6w w dniu 26.04.2018r.

Edyta Bloch - t-uksza - Prezes
Stowarzyszenia

Anna Kobielak - Sekretarz
I*t, t'j" i

09.04 .2018r
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