
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2020

• 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 2021-10-12

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina M. SOSNOWIEC

Powiat M. SOSNOWIEC

Ulica ORLA Nr domu 3B Nr lokalu 

Miejscowość SOSNOWIEC Kod pocztowy 41-205 Poczta SOSNOWIEC Nr telefonu 322663446

Nr faksu E-mail psoriasis@psoriasis.org.pl Strona www www.psoriasis.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2001-09-03

2008-01-30

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 27192020700000 6. Numer KRS 0000040168

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

Mieczysław Wiecha Prezes Zarządu TAK

Janusz Wites V-ce Prezes Zarządu TAK

Katarzyna Wiecha Sekretarz TAK

Mariusz Widawski Skarbnik TAK

Grzegorz Wites Członek Zarządu 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

Jadwiga Bogusz Przewodniczaca TAK

Barbara Ćwiertnia Zastępca 
Przewodniczacego

TAK

Anna Kochanek Stolarczyk Członek TAK

STOWARZYSZENIE CHORYCH NA ŁUSZCZYCĘ   NAZWA W JĘZYKU ANGIELSKIM: "THE PSORIASIS 
ASSOCIATION"

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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3.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 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

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)

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

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

W dalszym ciągu realizujemy założenia statutowe podjęte w poprzednich latach.  Szukamy inwestora strategicznego 
lub darczyńcę do stworzenia w nabytym budynku w którym prowadzone są prace adaptacyjne do rozpoczęcia 
budowy Ośrodka Pobytu Dziennego dla Chorych Dermatologicznie. Prace te polegają na przystosowaniu budynku 
do norm, które spełniałyby warunki ośrodka leczniczego. W obiekcie tym musimy założyć szereg urządzeń które 
będą współdziałać z nowoczesną aparaturą medyczną którą mamy w planach zainstalować. Lampy PUVA i SUB 
oraz kapsułę do kąpieli solankowych ze soli z morza martwego.  Budynek ten chcemy również wyposażyć w 
instalacje fotowoltaiczną i kolektory słoneczne. Działania te podejmiemy z uwagi na planowane duże zużycie energii 
elektrycznej i ciepłej wody. Starania te spotkały się z ogromnym zainteresowaniem chorych na łuszczycę i nie tylko 
ponieważ metody leczenia , które chcemy zastosować odnoszą się do kilku jednostek chorobowych. 
W pierwszym etapie budowy chcemy uruchomić przychodnię dermatologiczną wraz z infrastrukturą leczniczą 
obsługującą chorych zgodnie z obecną wiedzą naukową. Będą to specjalności między innymi takie jak 
reumatologiczne, okulista, kardiologia, internista itd.
Podjęto starania o wyposażenie powstającego ośrodka w kapsułę do leczenia balneologicznego. Po długotrwałych 
poszukiwaniach znaleźliśmy producenta, który zagwarantował nam że kapsuły które produkuje do Floatingu będą 
spełniać nasze wymagania w eksploatacji przy leczeniu łuszczycy. Z uwagi na bardzo duże stężenie solanki jaka jest 
potrzebna do leczenia myślimy o zakupie w późniejszym terminie drugiej kapsuły ponieważ wiele chorób na atopowe 
zapalenie skóry interesuje się tą metodą leczenia.
Utrzymanie w dalszym ciągu linii telefonicznej z poradami dla chorych wraz z doradztwem, miejsce dobrej opieki 
medycznej. Przy dużym zainteresowaniu działalnością naszego stowarzyszenia odbieramy bardzo dużo telefonów z 
pytaniami o sposobie leczenia, ośrodki godne polecania jak i o nowości, które stosowane są w metodach leczenia 
naszego schorzenia. Są również pytania o termin uruchomienia ośrodka i planowany zakres działalności. 
Rozpoczęliśmy dialog z organizacjami o podobnym charakterze działalności oraz instytucjami zajmującymi się 
formami pomocy dla chorych na łuszczycę mających na celu poprawę komfortu życia i bezpieczny sposób leczenia.
Z przykrością musimy stwierdzić, że na obecnym etapie praktycznie nie istnieje pomoc w pozyskiwaniu środków z 
funduszu europejskiego dla poprawy i podniesienia standardów leczenia.
Dążymy do uściślenia współpracy z Wydziałem ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi przy Urzędzie Miasta 
Sosnowiec.

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

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

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

8500

0
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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 zysków i strat) 2 672,70 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 972,70 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 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. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej wg klasyfikacji PKD, 
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

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty poniesione 
z 1% podatku dochodowego 
od osób fizycznych w ramach 

sfery

1 ochrona i promocja zdrowia Stowarzyszenie powstało w 1989 roku z ideą skupienia 
ludzi chorych na tą nie uleczalna chorobę. Grupa 
założycielska składała się z samych chorych na łuszczycę. 
Obecnie duże zainteresowanie szczególnie na forach 
internetowych kierowane jest od rodzin chorych i osób 
zainteresowanych . Celem było i jest również podjęcie 
szerokiej współpracy z ciałem naukowo - medycznym. 
Jednym z naszych najważniejszych celi jest 
przestawienie z toku leczenia zamkniętego na leczenie 
ambulatoryjne. Leczenie to posiada bardzo wiele zalet, 
jedną z kluczowych jest brak oderwania chorego z życia 
codziennego. Drugim najważniejszym naszym zadaniem 
było poprzez takie metody leczenia wyeliminowania 
narażenia chorego na zakażenie wewnątrzszpitalnego. 
Bardzo dużym atutem jest również krótki czas leczenia a 
co z tym idzie mniejsze obciążenie finansowe chorego 
jak również funduszu zdrowia. W tym celu zakupiliśmy 
budynek na ośrodek pobytu dziennego w którym 
zainstalować nowoczesne urządzenia i środki z 1% 
przeznaczamy na rozbudowę i remont ośrodka. W 
okresie sprawozdawczym 2020 prowadziliśmy 
telefoniczne porady dla chorych i ich rodzin.

1 272,70 zł

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

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 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

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery 
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c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 700,00 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 0,00 zł

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

4.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 1 272,70 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 1 272,70 zł

4.3. 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 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)

9 466,83 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,33 zł

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.

1 Koszty utrzymania stowarzyszenia 1 272,70 zł

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 0,00 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 9 467,16 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym -6 794,46 zł

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 - dodatkowo podać 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
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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)

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 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

0 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji 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

15 osób fizycznych
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 
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)

16 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

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
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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 
(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 pracowników)

0,00 zł

3. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, 
oraz osobie świadczącej 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

Wszystkie prace prowadzone na rzecz Stowarzyszenia w roku sprawozdawczym prowadzone były nieodpłatnie.

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Mieczysław Wiecha Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2021-10-12

IX. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)
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Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 6 ustawy o 

rachunkowości 

za okres od 2020-01-01 do 2020-12-31

Data sporządzenia: 2021-03-20

Grażyna Warchoł

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Mieczysław Wiecha 
Janusz Wites
Katarzyna Wiecha
Mariusz Widawski
Grzegorz Wites

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

STOWARZYSZENIE CHORYCH NA ŁUSZCZYCĘ   
NAZWA W JĘZYKU ANGIELSKIM: "THE PSORIASIS 
ASSOCIATION"
41-205 SOSNOWIEC
ORLA 3B 
0000040168

Stan za

Pozycja Wyszczególnienie poprzedni rok bieżący rok
1 2 3 4

A. Przychody z działalności statutowej 3 035,50 1 972,70

I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 3 035,50 1 972,70

II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 0,00

III. Przychody z pozostałej działalności statutowej 0,00 0,00

B. Koszty działalności statutowej 1 439,08 9 466,83

I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 1 439,08 9 466,83

II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 0,00

III. Koszty pozostałej działalności statutowej 0,00 0,00

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) 1 596,42 -7 494,13

D. Przychody z działalności gospodarczej 0,00 0,00

E. Koszty działalności gospodarczej 0,00 0,00

F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E) 0,00 0,00

G. Koszty ogólnego zarządu 7 778,03 0,00

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) -6 181,61 -7 494,13

I. Pozostałe przychody operacyjne 0,00 700,00

J. Pozostałe koszty operacyjne 0,00 0,00

K. Przychody finansowe 0,03 0,00

L. Koszty finansowe 3,11 0,33

M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) -6 184,69 -6 794,46

N. Podatek dochodowy 0,00 0,00

O. Zysk (strata) netto (M-N) -6 184,69 -6 794,46

Data zatwierdzenia: 2021-07-31
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Informacja dodatkowa

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub
zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

Organizacja nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych
nieuwzględnionych w bilansie.

2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem
oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich
imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

Organizacja nie udziela zaliczek, kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących a także nie ma zobowiązań
zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Aktywa:

Aktywa trwałe to budynek przeznaczony na Ośrodek Pobytu Dziennego dla chorych dermatologicznie, który wymaga adaptacji przed
oddaniem do eksploatacji. Wartość tego obiektu wynosi 177 043,02 zł. oraz poniesione nakłady 124 677,52 zł., laptop na kwotę 2 989,99 zł.
jednorazowo umorzony.

Aktywa obotowe to zaliczka na poczet robót adaptacyjnych budynku przekazana wykonawcy do rozliczenia w kwocie: 111 391,15 zł. objeta
w 100% odpisem oraz 18,14 zł. - zaliczka zapłacona na poczet opłat za wodę.

Inwestycje krótkoterminowe to środki pieniężne w gotówce w wysokości 30 411,31 zł. na rachunku bankowym Bank Pekao

Krótkoteminowe rozliczenia międzyokresowe stanowią dokonane opłaty skrytki pocztowej w kwocie 90 zł. oraz 407,62 zł. opłaty domeny na
rok 2021.

Pasywa

Fundusze własne to:

Fundusz statutowy: 2 421,26 zł.

zysk z lat ubiegłych: 334 565,00 zł.

strata netto: 6 794,46 zł.

Zobowiązania - zobowiązania krótkoterminowe to sald konta 234 "rozrachunki z pracownikami" do rozliczenia w 2021 roku w wysokości: 2
456,07 zł.

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach
wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o
przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

Przychody działalności sattutowej. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

- dotacja z tytułu 1% 1 272,70 zł.

- składki członkowskie; 700,00 zł.

- pozostałe przychody operacyjne: 700,00 zł. (rozwiazanie części odpisu należności z tytułu zaliczki - wynikające ze zwrotu zaliczki).

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego to wartość: 9 466,83 zł.  pokryte z 1% oraz ze składek członkowskich.

Łącznie koszty rodzajowe wyniosły: 9 467,16 zł. w tym:

zużycie materiałów i energii: 2 814,04 zł.
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usługi obce (m/innymi telefony, internet) 4 834,42 zł.

podatki i opłaty 93,92 zł.

pozostałe usługi ( w tym opłata bankowa - wzrost w 2020 roku) 1 724,45 zł.

odsetki bankowe 0,33 zł.

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Nie dokonano zwiekszenia funduszu statutowego.

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów
i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1%
podatku dochodowego od osób fizycznych

Wolne fundusze własne na dzień 31.12.2020 roku wyniosły 330 191,44 zł. po spłacie zobowiązań w wysokości 2 456,07 zł. i odliczeniu
aktywów trwałych (budynku 177 043,02 zł. i nakładów 124 677,52 zł. - fundusz własny do wykorzystania w latach nastepnych pozostaje 26
014,83 zł.

Organizacja otrzymała darowizny od osób prywatnych ( 1%) i przeznaczyła je na działanie statutowe w zakresie edukacji i dzałalności
kulturalnej. Informację o otrzymanych darowiznach upubliczniamy w ramach ujawnienia całego sprawozdania finansowego.

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik
finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości, o ile występują w jednostce

Nie wystąpiły.

Data sporządzenia: 2021-03-20

Data zatwierdzenia: 2021-07-31

Grażyna Warchoł

Mieczysław Wiecha 
Janusz Wites 
Katarzyna Wiecha 
Mariusz Widawski 
Grzegorz Wites

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości
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