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I.Dane organizacji pożytku publicznego

SPOŁECZNO - OŚWIATOWE STOWARZYSZENIE POMOCY POKRZYWDZONYM I 
NIEPEŁNOSPRAWNYM "EDUKATOR"

Kraj          POLSKA Województwo     PODLASKIE Powiat M. ŁOMŻA

Gmina M. ŁOMŻA Ulica WOJSKA 
POLSKIEGO

Nr domu 29 A Nr lokalu 

Miejscowość ŁOMŻA Kod pocztowy 18-400 Poczta ŁOMŻA Nr telefonu 86-215-04-63

Nr faksu 86-215-04-63 E-mail 
biuro@sosedukator.pl

Strona www www.sosedukator.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2004-04-16

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 45069659100000 6. Numer KRS 0000048046
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego) STANISŁAWA BARBARA KUCZAŁEK – PREZES ZARZĄDU

BOGUSŁAWA CYMEK – W-CE PREZES ZARZĄDU
IZABELA CZERNIAWSKA – SEKRETARZ ZARZĄDU
PIOTR WYCIK – CZŁONEK ZARZĄDU

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli 
lub nadzoru)

MIKOŁAJ JEDNACZ – PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 
REWIZYJNEJ
WIESŁAWA KOTOWSKA – CZŁONEK KOMISJI REWIZYJNEJ
WANDA JACHIMSKA – CZŁONEK KOMISJI REWIZYJNEJ

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1.DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ GRUP WYODRĘBNIONYCH ZE 
WZGLĘDU                        NA SZCZEGÓLNE POTRZEBY 
EDUKACYJNE, SZCZEGÓLNIE TRUDNĄ SYTUACJĘ ŻYCIOWĄ 
LUB MATERIALNĄ W TYM POMOC I OPIEKA PRAWNA,  
MEDYCZNO - REHABILITACYJNA W STOSUNKU DO:
A) OFIAR WYPADKÓW KOMUNIKACYJNYCH , A W 
SZCZEGÓLNOŚCI DZIECI, 
B) OFIAR WYPADKÓW LOSOWYCH
C) OSÓB  NIEPEŁNOSPRAWNYCH,
D) OSÓB NIEAKTYWNYCH ZAWODOWO, ZAGROŻONYCH 
WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM I MARGINALIZACJĄ,
E) OFIAR PRZEMOCY ZE STRONY PRZESTĘPCÓW 
KRYMINALNYCH.
2.DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA NA RÓŻNYCH SZCZEBLACH 
KSZTAŁCENIA.                                                                                  
                        3.DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ WYRÓWNYWANIA 
SZANS EDUKACYJNYCH DZIECI  I MŁODZIEŻY ZE 
ŚRODOWISK MARGINALIZOWANYCH ZE SZCZEGÓLNYM 
UWZGLĘDNIENIEM ŚRODOWISK WIEJSKICH.                              
                         
4.ORGANIZOWANIE RÓŻNYCH FORM WYPOCZYNKU DZIECI  I 
MŁODZIEŻY.
5.DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, ZE 
SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI.
6.DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W 
CELU ZWIĘKSZENIA ICH AKTYWNOŚCI, WYRÓWNYWANIA 
SZANS ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ.
7.DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ INTEGRACJI I REINTEGRACJI 
ZAWODOWEJ                         I SPOŁECZNEJ OSÓB 
ZAGROŻONYCH  WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM.
8. DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I 
SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH.
9. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ UPOWSZECHNIANIA PRAW 
CZŁOWIEKA                              I SWOBÓD OBYWATELSKICH 
ORAZ  WSPOMAGAJĄCA  ROZWÓJ DEMOKRACJI,
10.DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ RÓWNYCH PRAW KOBIET I 
MĘŻCZYZN.
11.DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 
ORAZ PODMIOTÓW WYMIENIONYCH W ART.3  UST.3 W 
ZAKRESIE OKREŚLONYM  W ART. 4 UST.1, PKT 1-32 USTAWY 
O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I 
WOLONTARIACIE.
12.DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ 
ORAZ ROZWIJANIA KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY
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10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

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

SPOSOBY DZIAŁANIA :
1. PROWADZENIE PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH 
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ZGODNIE Z ZASADAMI 
RÓWNYCH SZANS                                        I INTEGRACJI.
2. ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE PLACÓWEK 
REHABILITACYJNYCH,
3. UDZIELANIE POMOCY PRAWNEJ, PSYCHOLOGICZNEJ, 
FINANSOWEJ             I SOCJALNEJ OSOBOM JEJ 
POTRZEBUJĄCYM, SZCZEGÓLNIE NIEPEŁNOSPRAWNYM, 
POKRZYWDZONYM PRZEZ LOS, OFIAROM WYPADKÓW 
KOMUNIKACYJNYCH, OFIAROM PRZEMOCY                                
       I PRZESTĘPSTW KRYMINALNYCH,
4. ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE ZAJĘĆ 
EDUKACYJNYCH, TERAPEUTYCZNYCH, 
REHABILITACYJNYCH, LOGOPEDYCZNYCH
5. ORGANIZOWANIE FORM ZBIOROWEGO WYPOCZYNKU 
TAKICH JAK: WYCIECZKI, IMPREZY INTEGRACYJNE, 
KOLONIE, PÓŁKOLONIE, ZIELONE SZKOŁY, SPEKTAKLE, W 
SZCZEGÓLNOŚCI DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I 
SZKOLNYM
6. ORGANIZOWANIE KURSÓW I SZKOLEŃ 
PRZYSPOSABIAJĄCYCH                DO PRACY ZAWODOWEJ
7. ORGANIZOWANIE SZKOLEŃ DOSKONALĄCYCH 
UMIEJĘTNOŚCI                   I UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAWODOWE 
KWALIFIKACJE PRACOWNIKÓW, KURSOKONFERENCJI O 
TEMATYCE HUMANITARNEJ, SPOŁECZNEJ, INTEGRACYJNEJ, 
OŚWIATOWEJ
8. NAWIĄZYWANIE WSPÓŁPRACY Z INSTYTUCJAMI I 
ORGANIZACJAMI KRAJOWYMI I ZAGRANICZNYMI W CELU 
REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH
9. POZYSKIWANIE ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE 
DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ I POMOCOWEJ ORAZ NA 
POZOSTAŁE CELE STATUTOWE
10. SZEROKIE UPOWSZECHNIANIE IDEI STOWARZYSZENIA, 
JEGO DZIAŁALNOŚCI I OSIĄGNIĘĆ.

11. Najważniejsze sfery działalności pożytku 
publicznego

(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), zaczynając od najważniejszej)

działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

1.Opis działalności pożytku publicznego 
Stowarzyszenie Edukator w Łomży jest organizacją pożytku publicznego:
• promującą inicjatywy sprzyjające wyrównywaniu szans rozwojowych środowisk 
wiejskich, zagrożonych marginalizacją  społeczno  -  ekonomiczną,
• wspierającą  wiejską  aktywność samorządową na rzecz  rozwiązywania 
wspólnych problemów i zaspokajania najpilniejszych potrzeb lokalnych 
środowisk 
• animującą rozwój  lokalnego potencjału obywatelskiego  oraz tworzenie 
samodzielnych struktur NGO 
Sukcesy w działalności Stowarzyszenia
 zapewnienie stabilnych warunków działania szkoły w środowisku nisko 
zorganizowanym społecznie, pozbawionym lokalnych liderów rozwoju,
 ograniczenie destruktywnego wobec szkoły wpływu lokalnych konfliktów, 

negatywnych  emocji 

działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnych

nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
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1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

 i animozji środowisk wiejskich, różniących się statusem materialnym
 możliwość skuteczniejszego pobudzenia rozwoju szkoły i społeczności 

lokalnej poprzez  wykorzystanie specjalistycznych zasobów kadrowych 
organizacji prowadzącej,
 animowanie  i wspieranie rozwoju lokalnych inicjatyw obywatelskich i ich 

liderów

Najważniejsze osiągnięcia
 uratowanie przed likwidacją z przyczyn ekonomicznych ponad 50 małych 
szkół wiejskich oraz zainicjowanie pozytywnej rywalizacji programowej, 
skutkującej wzrostem ich poziomu edukacyjnego,
 wdrożenie licznych projektów  w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych  
oraz rozwoju lokalnych środowisk  w  26   gminach na terenie 5 województw
 utworzenie i utrzymanie  ośrodków edukacji przedszkolnej dla ok. 2000 dzieci 
objętych także specjalistycznym wsparciem w zakresie łagodzenia 
mikrodeficytów rozwojowych,
 zorganizowanie  ponad 50 punktów przedszkolnych w różnych regionach 
Polski; większość kontynuuje swoje działania
 utworzenie nowocześnie wyposażonego Przedszkolnego Ośrodka Wsparcia i 
Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych, obejmującego opieką dzieci z kilku 
gmin,
 wyposażenie małych szkół wiejskich w funkcjonalne urządzenia i 
oprogramowanie komputerowe, pozwalające na efektywne wdrożenie TIK w 
edukacji  wczesnoszkolnej,
 zorganizowanie 6 średnich szkół eksternistycznych dla dorosłych  
mieszkańców wsi.
 szkolenia promujące dobre praktyki  aktywnych społeczności wiejskich,
 promocja i wdrożenie polskich modeli edukacji na wsi w krajach  dawnego 

ZSRR,
 wsparcie szkoleniowe rolników w zakresie przygotowania do korzystania ze 
środków unijnych,
 zapewnienie stabilnych warunków działania szkoły w środowisku nisko 
zorganizowanym społecznie, pozbawionym lokalnych liderów rozwoju,
 ograniczenie destruktywnego wobec szkoły wpływu lokalnych konfliktów i 

animozji,
 możliwość skuteczniejszego pobudzenia rozwoju szkoły i społeczności 

lokalnej poprzez wykorzystanie specjalistycznych zasobów kadrowych 
organizacji prowadzącej,
 wzmocnienie pozycji negocjacyjnej i reprezentatywności środowisk 

marginalizowanych wobec  podmiotów administracji publicznej.

 wzmocnienie pozycji negocjacyjnej i reprezentatywności środowisk 
marginalizowanych wobec   
     podmiotów administracji publicznej
Najważniejsze osiągnięcia
 uratowanie przed likwidacją z przyczyn ekonomicznych  i prowadzenie 28 
małych szkół wiejskich oraz zainicjowanie pozytywnej rywalizacji programowej, 
skutkującej wzrostem ich poziomu edukacyjnego,
 zapewnienie stabilnych warunków działania szkoły w środowisku nisko 
zorganizowanym społecznie, pozbawionym lokalnych liderów rozwoju,
 ograniczenie destruktywnego wobec szkoły wpływu lokalnych konfliktów i 

animozji,
 wdrożenie licznych projektów  w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych  
oraz rozwoju lokalnych środowisk  w  26   gminach na terenie 4 województw
 utworzenie i prowadzenie   ośrodków edukacji przedszkolnej dla ok. 700 
dzieci, objętych także specjalistycznym wsparciem w zakresie łagodzenia 
mikrodeficytów rozwojowych,
 prowadzenie nowocześnie wyposażonego Przedszkolnego Ośrodka Wsparcia 
i Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych, obejmującego opieką dzieci w wieku 2-
8 lat  z kilku gmin,
 pomoc materialna oraz wsparcie psychologiczno – pedagogiczne i 
rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych
  Zorganizowanie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Rodzin, wychowujących 
dzieci niepełnosprawne
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 Organizowanie i prowadzenie warsztatów z zakresu metod wsparcia rozwoju 
w warunkach domowych  
dla członków rodzin z udziałem dzieci niepełnosprawnych
 wyposażanie małych szkół wiejskich w funkcjonalne urządzenia i 
oprogramowanie komputerowe, pozwalające na efektywne wdrażanie TIK w 
edukacji  wczesnoszkolnej,
 szkolenia promujące dobre praktyki  aktywnych społeczności wiejskich,
 promocja i wdrażanie polskich modeli edukacji na wsi w krajach  dawnego 

ZSRR,
 Stowarzyszenie Edukator w Łomży skupia 693 członków działających w 28 
jednostkach terenowych, zlokalizowanych przy wiejskich szkołach 
podstawowych, prowadzonych przez naszą organizację. W okresie 
sprawozdawczym Stowarzyszenie ,,Edukator”  było organem prowadzącym 28 
wiejskich szkół podstawowych w woj. podlaskim, warmińsko-mazurskim, 
mazowieckim i lubelskim, 2 niepubliczne  przedszkola integracyjne w Łomży  
("Wesołe Słoneczko" i "Mały Artysta"), Przedszkolny Ośrodek Wsparcia  i 
Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych  oraz 28 Punktów Przedszkolnych na 
terenach wiejskich czterech województw W minionym roku w realizację zadań i 
celów Stowarzyszenia zaangażowanych było 21 wolontariuszy, z którymi 
podpisano stosowne porozumienia. Znakomita większość członków 
Stowarzyszenia świadczy na naszą rzecz doraźnie  pracę bez wynagrodzenia 
.Większość naszych pracowników legitymuje się wykształceniem wyższym mgr. 
Pracownicy posiadają bardzo bogate doświadczenie w pracy na rzecz rozwoju 
wiejskich środowisk. Poprzez realizację licznych projektów, przy zaangażowaniu 
środków własnych oraz środków pozyskiwanych w wyniku aplikowania do 
różnorodnych konkursów wyspecjalizowaliśmy się w działaniach na rzecz 
wyrównywania szans edukacyjnych , przeciwdziałania marginalizacji i 
wykluczeniu społecznemu w środowiskach defaworyzowanych, 
w działaniach na rzecz stwarzania warunków dla równego uczestnictwa kobiet i 
mężczyzn, w działaniach 
na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego
W roku  2011 zrealizowaliśmy następujące projekty:

20 dzieci z różnymi deficytami rozwojowymi. Docelowa grupa beneficjentów 
projektu czyli łącznie 60 osób. Są to dzieci  z orzeczeniami  o 
niepełnosprawności lub orzeczeniami o wczesnym wspomaganiu rozwoju – 20 
dzieci w wieku od 2 do 8 lat oraz ich rodzice lub opiekunowie  /po 2 osoby  z 
rodziny/. Projekt realizowany jest dla dzieci z powiatu łomżyńskiego, 
zambrowskiego i kolneńskiego. 
2.  „Kompleksowa rehabilitacja dziecka szansą na samodzielność   Projekt 
realizowany w ramach piątego konkursu na zlecenie zadań, ogłoszonego przez 
PFRON.            

Bogatą wiedzę i  doświadczenie merytoryczne w dziedzinie pracy na rzecz 
zrównoważonego rozwoju i edukacji ustawicznej w środowiskach wiejskich, 
zaniedbanych kulturowo i materialnie, zdobyliśmy podczas realizacji licznych 
projektów , wymienionych szczegółowo w  cz. I pkt.  9 niniejszego wniosku. . W 
biurze Stowarzyszenia oraz w Zarządzie pracują osoby z dużym 
doświadczeniem w zakresie organizacji pracy edukacyjnej i zarządzania W 
ramach posiadanych środków z wpływów z 1% podatków realizujemy własny 
program „Dorośli dzieciom niepełnosprawnym” (udział w zajęciach 
terapeutycznych, psychoterapeutycznych, logopedycznych, korzystanie z groty 
solno-jodowej).

1. „Zrozumieć niepełnosprawność- skutecznie pomagać” Organizowanie i 
prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów dla 40 członków rodzin dzieci 
niepełnosprawnych, bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji 
społecznej dzieci niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym oraz 20 dzieci z 
różnymi deficytami rozwojowymi. Docelowa grupa beneficjentów projektu liczyła 
łącznie 60 osób. Były to dzieci  z orzeczeniami  
o niepełnosprawności lub orzeczeniami o wczesnym wspomaganiu rozwoju – 20
 dzieci w wieku od 2 do 8 lat oraz ich rodzice lub opiekunowie  /po 2 osoby  z 
rodziny/. Działaniami projektu objęliśmy beneficjentów 
z terenu  powiatów  łomżyńskiego, zambrowskiego i kolneńskiego. 
Finansowanie; Fundacja PZU
2.  „Kompleksowa rehabilitacja dziecka szansą na samodzielność”   Projekt 
wieloletni, realizowany w ramach piątego konkursu na zlecanie zadań przez 
PFRON.  Celem projektu jest prowadzenie systematycznej 
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i kompleksowej rehabilitacji oraz efektywnego systemu zindywidualizowanego 
wsparcia dzieci niepełnosprawnych, w stopniu zapewniającym im możliwość 
właściwego rozwoju, osiągnięcia możliwie najwyższego poziomu 
samodzielności. Działaniami  projektu obejmujemy  50 niepełnosprawnych dzieci 
w wieku od dwu do ośmiu lat z Łomży, powiatu łomżyńskiego i zambrowskiego
3. „Dobry Start” to projekt realizowany na rzecz uczniów Niepublicznej Szkoły 
Podstawowej w Dańcach, gmina Hanna woj. lubelskie. Celem głównym projektu 
jest wyeliminowanie zdiagnozowanych barier u 9 dzieci 
w kontekście dalszego procesu edukacji poprzez indywidualizację procesu 
kształcenia uczniów z klas I-III przez 
okres 9 miesięcy.  Projektem objęci zostali wszyscy uczniowie , u których 
zdiagnozowano określone problemy
 z zakresu edukacji polonistycznej, sprawności  aparatu mowy, wad postawy. 

4. „Poszerzamy horyzonty” to drugi projekt współfinansowany przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Lubelskiego z funduszy EFS,  realizowany również 
na rzecz uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dańcach Celem 
głównym projektu jest podnoszenie poziomu wiedzy, rozwój kompetencji 
kluczowych i stworzenie warunków do dalszego rozwoju dla 24 
uczniów/uczennic poprzez uczestnictwo w zajęciach dodatkowych: 
przyrodniczych, językowych, matematycznych i informatyczno-fotograficznych. 
Dodatkowym, planowanym do osiągnięcia  efektem jest stworzenie równych 
szans edukacyjnych dla uczniów szkół wiejskich o utrudnionym dostępie do 
usług edukacyjnych.
5„Droga do sukcesu” to projekt finansowany przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Warmińsko- Mazurskiego  z EFS .Projektem objęci zostali 
uczniowie z wiejskich szkół w Cichym, Prawdziskach, Uścianach – ogółem 37 
dzieci. Oczekiwanym efektem realizacji projektu jest zmniejszenie nierówności w 
jakości usług edukacyjnych w zakresie kształcenia ogólnego , występującymi na 
obszarach  wiejskich w porównaniu ze środowiskami  miejskimi .  
Dwa kolejne projekty realizowane były w ramach współpracy z organizacjami 
poza granicami naszego kraju 
 6. „Innowacyjny model zarządzania przedszkolem przez organizację 
pozarządową w Gruzji” to zadanie
  finansowane przez   Polsko-Amerykańską Fundację Wolności  „Przemiany w 
Regionie – RITA”  Celem projektu 
 było sprawdzenie , na ile w realiach gruzińskich możliwe jest prowadzenie 
przedszkola przez organizację 
 pozarządową oraz opracowanie modelu przejmowania od samorządu i 
zarządzania niepublicznym  przedszkolem przez NGO. W ramach projektu 
Edukator Georgia- lokalna organizacja pozarządowa-  zarządzał przedszkolem 
nr 3 w Sagaredjo. W przedszkolu objęto opieką 61 dzieci, w tym 23  dzieci 
uchodźców, przeprowadzono badania lekarskie i psychologiczne, które pomogły 
stworzyć indywidualne programy wsparcia dzieci. W przedszkolu 
wyremontowano instalację wodno-kanalizacyjną, przy pomocy rodziców 
stworzono plac zabaw. Rodzice            wzięli udział w 4 warsztatach na temat 
możliwości  wspierania rozwoju dziecka.
7. "Strategie rozwoju edukacji przedszkolnej” Projekt współfinansowany w 
ramach programu polskiej               współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych RP w 2011r. Celem projektu było  wsparcie               procesów 
decentralizacji, rozwoju regionalnego oraz rozwoju obszarów wiejskich poprzez 
wdrożenie lokalnych              strategii edukacji przedszkolnej. W ramach 
realizacji projektu opracowaliśmy  Lokalne Strategie Edukacji              
Przedszkolnej, stworzyliśmy alternatywne grupy przedszkolne, przeszkoliliśmy 
grupę gruzińskich nauczycielek               w zakresie metodyki pracy z dziećmi i 
współpracy z rodzicami, zorganizowaliśmy w Polsce  wizytę studyjną              w 
celu przekazania polskich doświadczeń  z zakresu pracy alternatywnych grup 
przedszkolnych i metodyki              pracy z dziećmi, przeszkoliliśmy grupę 
gruzińskich rodziców z zakresu metod wspierania rozwoju dziecka,              
opracowaliśmy i upowszechniliśmy materiały metodyczne o Gruzji, dostosowane 
do wymogów poziomu    edukacji  wczesnoszkolnej.
              Łączna wartość zrealizowanych w roku 2011 projektów wynosiła   1 
067.830,95 PLN            
STOWARZYSZENIE SWOJE CELE REALIZUJE POPRZEZ:
- RATOWANIE I PROWADZENIE WIEJSKICH SZKÓŁ I PLACÓWEK 
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EDUKACYJNYCH, LIKWIDOWANYCH PRZEZ SAMORZĄDY ZE WZGLĘDÓW 
EKONOMICZNYCH,
- PROWADZENIE OBSŁUGI FINANSOWO - KADROWEJ 28 SZKÓŁ 
WIEJSKICH PODSTAWOWYCH ,DWU PRZEDSZKOLI MIEJSKICH , 28 
PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH , DLA KTÓRYCH STOWARZYSZENIE JEST 
ORGANEM PROWADZĄCYM
-SUKCESYWNE WYPOSAŻANIE SZKÓŁ W NOWOCZESNE ŚRODKI 
DYDAKTYCZNE, W NARZĘDZIA DO DIAGNOZY I TERAPII 
MIKRODEFICYTÓW ROZWOJOWYCH DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM  
I WCZESNYM WIEKU SZKOLNYM, W PROGRAMY EDUKACYJNE,
- WSPIERANIE I ROZWIJANIE LOKALNYCH INICJATYW OBYWATELSKICH 
POPRZEZ ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE RÓŻNORODNYCH FORM 
EDUKACYJNYCH DLA DOROSŁYCH MIESZKAŃCÓW WSI, ZE 
SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM SZEROKO ROZUMIANEJ 
PEDAGOGIZACJI RODZICÓW, W RAMACH PROJEKTÓW REALIZOWANYCH 
PRZEZ STOWARZYSZENIE, FINANSOWANYCH Z FUNDUSZY KRAJOWYCH 
   I UNIJNYCH,
- PROWADZENIE I DOPOSAZANIE PRZEDSZKOLNEGO OSRODKA 
WSPARCIA I REHABILITACJI DZIECI NIEPELNOSPRAWNYCH
- POMOC MATERIALNA ORAZ WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO - 
PEDAGOGICZNE I REHABILITACJA DZIECI NIEPELNOSPRAWNYCH W 
WIEKU PRZEDSZKOLNYM
- - PROWADZENIE OŚRODKA WSPARCIA DLA RODZIN , 
WYCHOWUJĄCYCH DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNE; PORADNICTWO 
PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNE, PRAWNE,
- ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE WARSZTATÓW DLA CZŁONKÓW 
RODZIN Z UDZIAŁEM  DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU METOD 
WSPARCIA ROZWOJU  W WARUNKACH DOMOWYCH
- PROWADZENIE OŚRODKA WSPIERANIA WIEJSKICH INICJATYW 
OBYWATELSKICH, KTÓREGO ZADANIEM JEST M.IN. KOORDYNACJA I 
PROPAGOWANIE RÓŻNORODNYCH INICJATYW, SŁUŻĄCYCH 
WZMACNIANIU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO WE WSIACH NA 
PODLASIU, NA LUBELSZCZYŹNIE, WARMII                                                     I 
MAZURACH ORAZ WE WSCHODNIEJ CZĘŚCI  MAZOWSZA,
- ORGANIZOWANIE SPOTKAŃ I SZKOLEŃ SŁUŻĄCYCH WYMIANIE 
DOŚWIADCZEŃ ORAZ PODEJMOWANIU NOWYCH INICJATYW PRZEZ 
MIESZKAŃCÓW WSI, W KTÓRYCH FUNKCJONUJĄ SZKOŁY „EDUKATORA”,
- UPOWSZECHNIANIE DOŚWIADCZEŃ ORAZ UDZIELANIE PORAD I 
POMOCY OSOBOM ZAMIERZAJĄCYM TWORZYĆ STOWARZYSZENIA LUB 
ODDZIAŁY ZAMIEJSCOWE  O PODOBNYM PROFILU DZIAŁANIA,
- UDZIELANIE POMOCY FINANSOWEJ I RZECZOWEJ DZIECIOM 
POSZKODOWANYM W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH,
- ORGANIZOWANIE I UDZIELANIE POMOCY PRAWNEJ, 
PSYCHOLOGICZNEJ, PEDAGOGICZNEJ OFIAROM PRZESTĘPSTW, 
OSOBOM NIEZARADNYM ŻYCIOWO,  POKRZYWDZONYM PRZEZ LOS,
- WSPÓŁPRACĘ Z SAMORZĄDAMI 19 GMIN NA PODLASIU, 3 GMIN W WOJ. 
WARMIŃSKO-MAZURSKIM,
1 W WOJ. LUBELSKIM, 1 W WOJ. OPOLSKIM  ORAZ 4 W WOJ. 
MAZOWIECKIM, Z INSTYTUCJAMI PAŃSTWOWYMI I ORGANIZACJAMI  W 
ZAKRESIE OBJĘTYM CELAMI STOWARZYSZENIA,
- WSPÓŁPRACĘ Z OGÓLNOPOLSKIM FORUM NA RZECZ OFIAR 
PRZESTĘPSTW,
- PARTNERSKĄ WSPÓŁPRACĘ Z FUNDACJĄ  ROZWOJU  DZIECI IM. JANA 
AMOSA KOMEŃSKIEGO  W WARSZAWIE       CZŁONKOWSTWO W 
PROMED
- STAŁĄ, PARTNERSKĄ WSPÓŁPRACĘ  Z FEDERACJĄ INICJATYW 
OŚWIATOWYCH W WARSZAWIE, CZŁONKOWSTWO  
W KRZEW
- PARTNERSKĄ WSPÓŁPRACĘ Z FUNDACJĄ ,,ELEMENTARZ” Z KATOWIC
-  WYMIANĘ  DOŚWIADCZEŃ  I  PARTNERSKĄ  WSPÓŁPRACĘ Z  LICZNYMI 
 ORGANIZACJAMI  I  INSTYTUCJAMI  
 O PODOBNYM PROFILU DZIAŁANIA, ZARÓWNO  KRAJOWYMI JAK  I 
ZAGRANICZNYMI
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2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację 
działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, 
„zagranica”)

cały kraj

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie 
sprawozdawczym

1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra integracji 
społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze określone w 
przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki publiczne określone w przepisach o 
systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1

Lp Nazwa placówki Miejscowość/ci, w której/ych 
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym

1 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA BECEJŁY 133

2 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA BIAŁE SZCZEPANOWICE 115

3 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA CICHY 157

4 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA JASIONOWO 238

5 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA JAŚKI 73

6 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA KAMIENNA NOWA 157

7 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA KOCE SCHABY 73

8 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA KONOPKI POKRZYWNICA 137

9 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA KLIMASZEWNICA 259

10 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA KUTYŁOWO PERYSIE 67

11 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA LUTOSTAŃ 102

12 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA ŁETOWNICA 130

13 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA MAZURY 126

14 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA MIECZE 77

15 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA PAPROĆ DUŻA 210

16 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA PRAWDZISKA 126

17 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA PRUDZISZKI 161

18 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA RESZKOWCE 140

19 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SUCHODILINA 144

20 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SZCZODRUCHY 151

21 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA TYMIANKI BUCIE 77

22 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA UŚCIANY STARE 189

23 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA ZAWISTY DWORAKI 119
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3. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie 
sprawozdawczym

Liczba odbiorców działań organizacji

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

5310

0

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

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

1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności)

ORGANIZACJA JEST ORGANEM PROWADZĄCYM 
DWADZIEŚCIA OSIEM SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W TYM 23 
O STATUSIE SZKÓŁ  PUBLICZNYCH ORAZ  5 SZKÓŁ  
NIEPUBLICZNYCH Z UPRAWNIENIAMI SZKÓŁ 
PUBLICZNYCH. SZKOŁY NIEPUBLICZNE PROWADZONE SĄ 
W RAMACH NIEODPŁATNEJ DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU 
PUBLICZNEGO. ZASIĘG TERYTORIALNY:
• DZIEWIĘTNAŚCIE W WOJ. PODLASKIM
• CZTERY W WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIM
• CZTERY W WOJ. MAZOWIECKIM
• JEDNĄ  W WOJ. LUBELSKIM

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

cały kraj

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 85.20.Z

86.90.A

85.60.Z

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji 
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku 
publicznego

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli 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)

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE /FORMY NIEPUBLICZNE/ 
DZIAŁALNOŚĆ ŻŁOBKÓW, POZOSTAŁA OPIEKA DZIENNA 
NAD DZIEĆMI, WŁĄCZAJĄC DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNE

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

85.10.Z

88.91.Z

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
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3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

województwo

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli 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)

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

III.Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników / zysków 
i strat) 13 202 819,96 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 8 688 425,87 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 1 070 492,64 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 0,00 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 1 839 332,53 zł
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929 969,92 zł

385 652,61 zł

0,00 zł

523 710,00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 76 846,82 zł

4 294,15 zł

23 588,71 zł

31 528,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

17 435,96 zł

0,00 zł

8. Z innych źródeł 1 527 722,10 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) z dotacji z funduszy celowych

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 sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych)

g) z nawiązek sądowych

h) ze świadczeń pieniężnych

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -96 031,48 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

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

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych 0,00 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 45 830,69 zł

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 kwoty przeznaczone na te działania

1 PROWADZENIE PRZEDSZKOLNEGO OŚRODKA WSPARCIA I REHABILITACJI 
DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH

27 706,72 zł

2 PROWADZENIE OŚRODKA WSPARCIA DLA RODZIN , WYCHOWUJĄCYCH DZIECI 
NIEPEŁNOSPRAWNE; PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNE, 
PRAWNE,

1 117,77 zł

3 WARSZTATY DLA CZŁONKÓW RODZIN Z UDZIAŁEM  DZIECI 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU METOD WSPARCIA ROZWOJU  W 
WARUNKACH DOMOWYCH

5 780,00 zł
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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 wydatkowała 
najwięcej środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 13 368 941,37 zł 45 830,69 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

w tym :

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, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia, amortyzacja
e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

f)pozostałe koszty ogółem:

10 371 012,29 zł 0,00 zł

1 070 492,64 zł 0,00 zł

0,00 zł

480 442,66 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

1 446 993,78 zł 0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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 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)

1 Dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i leczenia Marcina M./cel odpisów 
wskazany przez podatników

11 226,20 zł
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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 umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub 
użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości 
następujące prawo:

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi  na podstawie umowy cywilnoprawnej

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)

326,0 osób

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)

277,5 etatów

54,0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

693,00 osób fizycznych
2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego

0,00 osób prawnych

organizacja pozyskała 96 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 23 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym
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1. Organi`zacja 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)

16,00 osób

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

b) pracownicy organizacji

8,00 osób

0,00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0,00 osób

3,00 osób

e) inne osoby 5,00 osób

5,00 osób

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
dłuższy niż 30 dni

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

5,00 osób

0,00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0,00 osób

0,00 osób

e) inne osoby 0,00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 8 000 190,89 zł

w 
tym:

a) z tytułu umów o pracę

wynagrodzenie zasadnicze

7 131 590,94 zł

6 930 051,41 zł

nagrody

premie

36 114,91 zł

0,00 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 165 424,62 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 868 599,95 zł

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

868 599,95 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 127 973,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 740 626,95 zł
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3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną 
działalnością gospodarczą organizacji

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

4 919,85 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

6. 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

VII.Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie 
sprawozdawczym

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

6 400,00 zł

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

9. 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

10. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń

(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami 
dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji 
wówczas należy wpisać te uwagi w przygotowane pole)

Wynagrodzenie wypłacane członkom organu 
zarządzającego nie dotyczy  zarządzania organizacją lecz 
obowiązków dodatkowych np. pracy na stanowisku 
dyrektora biura, dyrektora placówki oświatowej, 
koordynatora projektu,

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy 
administracji rządowej

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa zadania Kwota
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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 zamówień publicznych w okresie 
sprawozdawczym

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 (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) 
lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku 
badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 
2852)

5. Dodatkowe informacje

(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Lp Nazwa zadania Kwota

1 OFERTY NA PRZEPROWADZENIE DODATKOWYCH ZAJĘĆ Z GIMNASTYKI 
KOREKCYJNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DAŃCACH

1 000,00 zł

2 OFERTA NA PRZEPROWADZENIE DODATKOWYCH ZAJĘĆ 
LOGOPEDYCZNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DAŃCACH

1 500,00 zł

3 OFERTA NA PRZEPROWADZENIE DODATKOWYCH ZAJĘĆ DLA DZIECI Z 
TRUDNOŚCIAMI W CZYTANIU I PISANIU W SZKOLE PODSTAWOWEJ W 
DAŃCACH

1 000,00 zł

4 OFERTA NA SPRZEDAŻ I DOSTAWĘ POMOCY DYDAKTYCZNYCH W SZKOLE 
PODSTAWOWEJ W DAŃCACH

18 300,00 zł

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli

1 Wykorzystanie dotacji za 2010 rok w SP W 
MIECZACH GM. RAJGRÓD

URZĄD MIEJSKI W RAJGRODZIE 2011-03-15

2 Realizacja zadań określonych w umowie dotacji  
na realizację zadań w programie ,,Radosna 
Szkoła”

WOJEWODA PODLASKI 2011-04-19
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Wyciąg z opinii biegłego uprawnionego do badania sprawozdań finansowych :
str.6 " W rezultacie przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego oraz dokonanej analizy finansowej 
stwierdza się , że: nie występuje bezpośrednie zagrożenie kontynuacji działalności Stowarzyszenia w następnym 
okresie po badaniu."
str.11 " W trakcie przeprowadzania badania sprawozdania finansowego Stowarzyszenia nie stwierdzono przypadków 
naruszenia prawa podatkowego, celnego lub cywilnego, mogących mieć wpływ na sprawozdanie finansowe."

W dniu 29.06.2012r. na posiedzeniu Zarządu rozpatrywano przyjęcie rocznego sprawozdania finansowego 
Stowarzyszenia. Troje członków Zarządu odmówiło podpisania bilansu z powodów innych niż  merytoryczne , 
składając w tej sprawie oświadczenia . Prezes Zarządu dołączyła do protokołu z posiedzenia Zarządu notatkę 
służbową odnoszącą się do zaistniałej sytuacji.

Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

STANISŁAWA BARBARA KUCZAŁEK / PREZES ZARZĄDU / 29.06.2012 Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć
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