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• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
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• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2014-07-14

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     PODLASKIE

Gmina M. ŁOMŻA

Powiat 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

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

Stanisława Barbara 
Kuczałek,

Prezes Zarzadu TAK

Mikołaj Jednacz Wiceprezes Zarządu TAK

Elżbieta  Wdziękońska Skarbnik Zarzadu 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

Krzysztof Kozicki Przewodniczący Komisji 
rewizyjnej

TAK

Wanda Jachimska Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Teresa Kotowska Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

SPOŁECZNO - OŚWIATOWE STOWARZYSZENIE POMOCY POKRZYWDZONYM I 
NIEPEŁNOSPRAWNYM "EDUKATOR"
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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 ROŻNYCH 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 OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM 
SPOŁECZNYM.
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

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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SPOSOBY DZIAŁANIA
1. PROWADZENIE PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH PLACÓWEK 
OŚWIATOWYCH ZGODNIE Z ZASADAMI RÓWNYCH SZANS 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 
UMIEJĘTNOŚCI I UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAWODOWE KWALIFIKACJE 
PRACOWNIKÓW,KURSO KORESPONDENCJI O TEMATYCE 
HUMANITARNEJ,SPOŁECZNEJ, INTEGRACYJNEJ, OŚWIATOWEJ, PRAWNO-
FINANSOWEJ.
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. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ROZMIARACH 
SŁUŻĄCYCH REALIZACJI CELÓW STATUTOWYCH.
11. SZEROKIE UPOWSZECHNIANIE IDEI STOWARZYSZENIA, JEGO 
DZIAŁALNOŚCI I OSIĄGNIĘĆ.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Stowarzyszenie „Edukator” w Łomży to organizacja realizująca działalność pożytku publicznego zgodnie 
z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie t. j. 
działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie. W całokształcie 
działalności Stowarzyszenia od chwili powstania organizacji przyświeca cel nadrzędny: niesienia 
pomocy i udzielania wsparcia osobom i grupom społecznym zagrożonym marginalizacją i wykluczeniem 
społecznym oraz upowszechniania dostępu do edukacji na różnych jej szczeblach.
- Edukator aktywnie uczestniczy w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego realizując zadania 
statutowe wynikające z diagnozy lokalnych potrzeb społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem 
środowisk marginalizowanych i zaniedbanych małych środowisk wiejskich - przeznaczając na realizację 
tego celu zarówno środki własne, jak i pozyskiwane w ramach projektów, do których składano  liczne 
aplikacje.
-Edukator realizuje ideę partnerstwa lokalnego będąc stymulatorem i realizatorem współpracy III 
sektora z sektorami I i II w realizacji zadań publicznych, niedostatecznie wspieranych finansowo i 
instytucjonalnie ze środków publicznych. Animując współpracę w sposób niekonwencjonalny, 
nowatorski, wybiegający poza schematy, Stowarzyszenie często ponosi koszty tych działań wyłącznie ze 
środków własnych, mając na uwadze nade wszystko dobro osób zagrożonych marginalizacją i 
wykluczeniem społecznym czy zawodowym.
-Edukator realizuje działania w obszarach zwiększania świadomości i aktywności społecznej i prawnej, 
rozwoju więzi społecznych, przeciwdziałania procesom wykluczenia społecznego i zawodowego grup 
szczególnego ryzyka z uwzględnieniem kobiet, osób dysfunkcyjnych i niepełnosprawnych, 
poszanowania praw człowieka i obywatela, wyrównywania szans edukacyjnych dzieci z małych 
środowisk wiejskich - przy zaangażowaniu środków własnych, jak i pozyskiwanych na ten cel z funduszy 
zewnętrznych.
 -Edukator prowadzi alternatywną edukację przedszkolną w środowiskach, dla których ta forma 
edukacji była niedostępna ze względów demograficznych i ekonomicznych. Są to małe środowiska 
wiejskie oraz marginalizowane rodziny miejskie. Nasza organizacja wspiera te środowiska w procesie 
przekazywania wartości związanych z rozwojem rodziny oraz prowadzi działalność edukacyjną w 
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zakresie praw i wolności obywatelskich. Wszystkie działania Stowarzyszenia wpisują się w sferę zadań 
publicznych, o których mowa w art. 3 ust. 1 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, szczególnie w zakresie funkcjonowania zasady pomocniczości, standardów współpracy, 
kształtowania demokratycznego ładu społecznego . Nasze działania :
•promują inicjatywy sprzyjające wyrównywaniu szans rozwojowych środowisk wiejskich, zagrożonych 
marginalizacją społeczno - ekonomiczną,
•wspierają wiejską aktywność samorządową na rzecz rozwiązywania wspólnych problemów i 
zaspokajania najpilniejszych potrzeb lokalnych środowisk 
•animują rozwój lokalnego potencjału obywatelskiego oraz tworzenie samodzielnych struktur NGO,
Współpracując z instytucjami państwowymi, samorządami lokalnymi  „Edukator” współdziała również w 
rozwiązywaniu problemów edukacyjnych społeczności wiejskich z organizacjami pozarządowymi 
krajowymi i zagranicznymi   m. in. Fundacją Rozwoju Dzieci im. Jana. Amosa Komeńskiego, Federacją 
Inicjatyw Oświatowych w Warszawie, Fundacją „Elementarz" w Katowicach, Civitas Georgica (Gruzja) 
itp. Najważniejsze sukcesy w działalności Stowarzyszenia:
•zapewnienie stabilnych warunków działania 42 szkół podstawowych w środowiskach nisko 
zorganizowanych społecznie, pozbawionych lokalnych liderów rozwoju,
 •wyposażanie małych szkół wiejskich w funkcjonalne urządzenia i oprogramowanie komputerowe, 
pozwalające na efektywne wdrażanie  technik IT w edukacji wczesnoszkolnej
•pobudzanie rozwoju szkoły i społeczności lokalnej poprzez wykorzystanie dobrych praktyk organizacji 
prowadzącej w zakresie animowania i wspierania rozwoju lokalnych inicjatyw obywatelskich, szkolenia 
liderów, wspierania w zdobywaniu dodatkowych środków ( unijnych, grantowych) na realizację celów i 
zadań statutowych,
•wzmocnienie pozycji negocjacyjnej i reprezentatywności środowisk marginalizowanych wobec 
podmiotów administracji publicznej 
•wdrożenie licznych projektów w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych oraz rozwoju lokalnych 
środowisk w 27 gminach na terenie 5 województw 
• utworzenie i utrzymanie ośrodków edukacji przedszkolnej dla ok. 1000 dzieci objętych także 
specjalistycznym wsparciem w zakresie łagodzenia mikrodeficytów rozwojowych,
•prowadzenie nowocześnie wyposażonego ośrodka rewalidacyjno- wychowawczego na bazie 
Przedszkolnego Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych, zapewniającego pomoc 
materialną, wsparcie psychologiczno-pedagogiczne i rehabilitację dzieci niepełnosprawnych 
zamieszkałych w Łomży oraz w małych środowiskach powiatu łomżyńskiego, zambrowskiego i 
kolneńskiego,
•zorganizowanie i prowadzenie grup wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych 
•utworzenie i prowadzenie klasy integracyjnej, umożliwiającej edukację wczesnoszkolną dzieci 
autystycznych  w warunkach uwzględniających ich indywidualne potrzeby i możliwości
•organizacja i prowadzenie specjalistycznych szkoleń i warsztatów dla członków rodzin (również z 
udziałem dzieci) z zakresu metod wsparcia rozwoju dzieci niepełnosprawnych w warunkach domowych.
Na dzień 31 grudnia 2013 r. Stowarzyszenie Edukator w Łomży skupiało 1032 członków działających w 
43 kołach terenowych, zlokalizowanych przy wiejskich szkołach podstawowych i przedszkolach 
prowadzonych przez naszą organizację. Jesteśmy organem prowadzącym 42 małe wiejskie szkoły 
podstawowe w pięciu województwach; w woj. podlaskim - 28 szkół, w warmińsko-mazurskim -7 szkół, 
mazowieckim - 5 szkół, opolskim -1 szkoła i lubelskim - 1 szkoła, Prowadzimy również 2 niepubliczne 
przedszkola integracyjne w Łomży ("Wesołe Słoneczko" i "Mały Artysta"), Zarejestrowaliśmy  dwa 
żłobki , dysponujące miejscami oraz fachową opieką dla 48 dzieci w wieku od 20 tygodnia do 2,5 roku 
życia. Jesteśmy tez organem prowadzącym Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Łomży , działający 
na bazie Przedszkolnego  Ośrodka  Wsparcia i Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych oraz 15 jednostek 
innych form wychowania przedszkolnego na terenach wiejskich pięciu województw. W realizację zadań 
i celów Stowarzyszenia zaangażowanych było 9 wolontariuszy, z którymi podpisano stosowne 
porozumienia. Znakomita większość członków Stowarzyszenia wykonuje bez wynagrodzenia liczne 
prace doraźne na rzecz organizacji oraz jej placówek. Bieżące administrowanie organizacją oraz 
prowadzonymi placówkami zapewnia biuro Stowarzyszenia, w którym pracuje 14 osób. Większość 
naszych pracowników legitymuje się wykształceniem wyższym mgr oraz ukończeniem  licznych kursów 
specjalistycznych. Pracownicy posiadają bardzo bogate doświadczenie w pracy na rzecz rozwoju 
wiejskich środowisk, zdobyte także w toku realizacji wielu projektów finansowanych zewnętrznie, 
podejmujących działania na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych , przeciwdziałania marginalizacji i 
wykluczeniu społecznemu w środowiskach defaworyzowanych, stwarzania warunków dla równego 
uczestnictwa kobiet i mężczyzn w działaniach na rzecz lokalnego rozwoju.W roku 2013 zakończyliśmy 
realizację  trzeciego etapu wieloletniego projektu na rzecz dzieci niepełnosprawnych. W minionym roku 
kalendarzowym zakończono ogółem realizację 6 projektów w tym trzech w ramach programów 
międzynarodowych. W trakcie roku rozpoczęliśmy realizację czterech  nowych projektów w tym 2 
międzynarodowe.
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

6790

33

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y 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,  a także 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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

wychowanie 
przedszkole /formy 
niepubliczne/

85.10 Z

nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

działalność żłóbków, 
pozostała opieka 
dzienna nad dziećmi, 
włączając dzieci 
niepełnosprawne

88.91 Z

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

ochrona i promocja zdrowia Pozostała działalność w 
zakresie opieki 
zdrowotnej, gdzie indziej 
niesklasyfikowana

86.90 E

nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i 
wychowanie

szkoły podstawowe 85.20 Z

działalność wspomagająca 
rozwój wspólnot i 
społeczności lokalnych

działalność wspomagająca 
edukację

85.60 Z

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także 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

Druk: MPiPS 5
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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) 20 402 622,06 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 17 978 369,65 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 1 094 599,93 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) Przychody finansowe 4 129,05 zł

e) Pozostałe przychody 1 325 523,43 zł

1 694 575,48 zł

1 327 219,73 zł

14 909 379,40 zł

0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 33 446,00 zł

6 251,00 zł

7 195,00 zł

20 000,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie 
sprawozdawczym, a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 47 193,35 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 17 931 174,61 zł

Druk: MPiPS 6

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm


0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2.4. Z innych źródeł 0,00 zł

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 502 394,71 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 47 193,35 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. 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 wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 20 422 697,10 zł 47 193,35 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

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 finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

16 475 974,94 zł 47 193,35 zł

1 094 599,93 zł 0,00 zł

0,00 zł

1 574,67 zł

1 126 358,43 zł

1 724 189,13 zł 0,00 zł

1 Rehabilitacja i wielospecjalistyczne wsparcie rozwoju dzieci niepełnosprawnych w wieku 
przedszkolnym

47 193,35 zł

1 1. Dofinansowanie rehabilitacji indywidualnej dzieci niepełnosprawnych /Marcin, Ola, Gabrysia/ 10 801,40 zł

2 2. Dofinansowanie kosztów transportu dzieci niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym z 
terenów wiejskich na indywidualna rehabilitację

8 000,00 zł

3 3.Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia do indywidualnej rehabilitacji dzieci 
niepełnosprawnych w Przedszkolnym Ośrodku Wsparcia i Rehabilitacji

28 391,95 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł
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w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi  na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku 
pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w 
organizacji)

541,0 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 1 miejsca po przecinku)

343,6 etatów

36,0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

5.3. Wynik działalności gospodarczej -20 075,04 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł
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1 032,00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0,00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia 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)

8,00 osób
3.2. 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, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

8,00 osób

0,00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 12 397 522,14 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

11 672 016,21 zł

11 280 144,39 zł

- nagrody

- premie

12 041,81 zł

39 038,95 zł

- inne świadczenia 340 791,06 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 725 505,93 zł

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

0,00 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

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
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)

3 899,24 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

1 698,00 zł

1,00 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0,00 osób

1,00 osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

4,00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 4,00 osób

0,00 osóbb) inne osoby
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

5 600,00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0,00 zł

12. 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)

Członkowie organu zarządzającego organizacją nie 
pobierali wynagrodzeń z tytułu pełnienia funkcji i 
zarządzania organizacją 
Wykazane wynagrodzenia członków organu 
zarządzającego dotyczyły wykonywanej  pracy na różnych 
stanowiskach  np. dyrektora biura, dyrektora placówki, 
koordynatora projektu

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

VIII. 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. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 POKL działanie 9.1.2 
Projekty„Nauka drogą do 
sukcesu”

Zwiększenie szans edukacyjnych 
w zakresie specjalnych   potrzeb 
dzieci poprzez indywidualizację 
procesu kształcenia    w klasach 
I – III

Urząd Marszałkowski woj 
podlaskiego

254 929,00 zł

2 POKL 9.1.2  Projekt ,,Dodaj 
mi skrzydeł" /projekt 
dwuletni/

Cele Zmniejszenie dysproporcji 
w osiągnięciach edukacyjnych 
uczniów o utrudnionym 
dostępie do edukacji oraz 
wzrost efektywności kształcenia 
uczniów uzdolnionych.

Urząd Marszałkowski woj 
podlaskiego

549 455,10 zł

10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz 
wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2 724,78 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

3 POKL, Działanie 9.1.2  
Projekt  „Droga do sukcesu" 
SP Jasionowo

Wyrównanie szans 
edukacyjnych i zmniejszenie 
dysproporcji    w osiągnięciach 
edukacyjnych uczniów o 
utrudnionym dostępie   do 
usług edukacyjnych i 
podniesienie efektywności 
kształcenia    uczniów zdolnych 
chcących rozwijać talent i 
zainteresowania

Ur-zad Marszałkowski woj 
podlaskiego

126 576,00 zł

4 POKL 9.1.2 Projekt ,,  Mała 
szkoła duże szanse

Zwiększenie szans edukacyjnych 
i  wsparcie dzieci  w zakresie    
specjalnych potrzeb  poprzez 
indywidualizację procesu   
kształcenia w klasach I – III szkól 
prowadzonych przez 
Stowarzyszenie  od 2012 r Stare 
Bożejewo,  Stypułki-Święchy, 
Wnory-Kużele, Woźnawieś, 
Góra

Urząd Marszałkowski woj 
podlaskiego

89 068,99 zł

5 POKL, Działanie 9.1.2 – 
projekt  systemowy   
„Dziecięca akademia 
przyszłości – wyrównywanie 
szans

Wyrównanie szans 
edukacyjnych odpowiednio do 
zdiagnozowanych potrzeb 
uczniów kl. IV – VI poprzez 
zorganiz.  innowacyjnych  zajęć 
w zakresie stwierdzonych 
deficytów, wzmocnienie 
aspiracji  edukacyjnych i 
kształtowanie nawyków 
aktywności  ruchowej  50 
uczniów klas IV– VI , 
uczęszczających do szkół 
podstawowych  Edukatora na 
terenie  gminy Boguty Pianki 
:Tymianki- Bucie,   Zawisty – 
Dworaki , Białe Szczepanowice .

Urząd Marszałkowski woj 
mazowieckiego

46 673,34 zł

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 POKL, Działanie 1,5 
Projekt„Dziecko w grupie 
żłobkowej w Łomży – rodzic 
wraca do pracy” /projekt 
dwuletni/

Umożliwienie podjęcia 
zatrudnienia dla 48 osób 
chcących powrócić   na rynek 
pracy. w tym: zapewnienie 
trwałej opieki żłobkowej dzieci   
w wieku od 20 tygodnia do 3 
lat, stworzenie możliwości 
uzyskania  nowych kwalifikacji 
zawodowych dziennego 
opiekuna  oraz uzupełnienie 
kwalifikacji zawodowych 
opiekuna żłobkowego

MP i PS 104 000 000,00 zł
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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 w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

1 Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu w ramach realizacji 
projektu pt. „Dodaj mi skrzydeł” nr projektu POKL.09.01.02-20-
742/12 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Urząd Marszałkowski woj. 
podlaskiego

78 505,30 zł

2 Dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń multimedialnych 
dla 13 szkół  prowadzonych przez Stowarzyszenie „Edukator” 
w Łomży w ramach realizacji projektu „Dodaj mi skrzydeł” nr 
4/POKL.09.01.02-20-742/12 realizowanego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego Priorytet XI

Urząd Marszałkowski woj. 
podlaskiego

78 512,13 zł

3 Wyjazd edukacyjny dla 22 osób w ramach projektu pt „Droga 
do sukcesu” nr POKL.09.01.02-20-712/12 współfinansowanego 
ze Środków  Unijnych

Urząd Marszałkowski woj. 
podlaskiego

16 000,00 zł

4 Dostawa  mebli w ramach projektu ,,Dodaj mi skrzydeł” nr 
projektu POKL.09.01.02-20-742/12 dofinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Urząd Marszałkowski woj. 
podlaskiego

19 481,97 zł

5 Przewóz autokarem lub busem poszczególnych grup dzieci w 
ramach realizacji projektu: „Dodaj mi skrzydeł” nr projektu 
POKL.09.01.02-20-742/12 dofinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Urząd Marszałkowski woj. 
podlaskiego

7 927,20 zł

6 Wyjazd edukacyjny w  ramach projektu pt „Droga do sukcesu” 
nr POKL.09.01.02-20-712/12 współfinansowanego ze Środków  
Unijnych

Urząd Marszałkowski woj. 
podlaskiego

5 670,00 zł

2 „Polska pomoc” – MSZ, RITA, 
PAF-W Projekt ,,dzieci w 
strefie konfliktu – ośrodek    
przedszkolny w Ghurcha – 
Gruzja "

Kompleksowe wsparcie 
demokratyzacji i rozwoju 
społeczeństwa obywatelskiego  
w obszarach przygranicznych 
Gruzji poprzez objęcie 
kompleksowym wsparciem 
dzieci wiejskich, w tym dzieci   
uchodźców.

MSZ 26 000,00 zł

3 „Wsparcie samorządów 
lokalnych Gruzji w 
zwiększaniu   dostępu dzieci 
do edukacji przedszkolnej

Szkolenie metodyczne 
nauczycielek, wspieranie 
wdrażania   lokalnych strategii 
edukacji przedszkolnych oraz  
szkoleń  dla samorządowców na 
temat jakości pracy przedszkoli

MSZ 367 130,00 zł

4 Wsparcie demokracji 2013 Rozwijanie umiejętności w 
zakresie praw dziecka i 
metodyki nauczania ich w 
szkole z uzyciem materialów 
Rady Europy

Z funduszy MSZ ; Fundacja 
Solidarności Międzynarodowej

224 428,33 zł
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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

7 Dostawa sprzętu komputerowego oraz pomocy dydaktycznych 
do SP w Jasionowie w ramach projektu pt „Droga do sukcesu” 
nr POKL.09.01.02-20-712/12 współfinansowanego ze Środków 
Unijnych

Urząd Marszałkowski woj. 
podlaskiego

20 850,92 zł

8 Dostawa i zakup kompletów  mebli i urządzeń podstawowych  
do dwóch grup żłobkowych w ramach projektu pt „Dziecko w 
grupie żłobkowej w Łomży – rodzic wraca do pracy” nr POKL 
01.05.00-00-200/12

Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej

56 768,60 zł

9 Dostawa środków higieny i pielęgnacji dzieci oraz środków do 
utrzymania czystości pomieszczeń  grup Żłobkowych w ramach 
projektu pt „Dziecko w grupie żłobkowej w Łomży – rodzic 
wraca do pracy” nr POKL 01.05.00-00-200/12

Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej

66 864,00 zł

10 Organizacja i przeprowadzenie szkoleń kwalifikacyjnych dla 
kadry do grup żłobkowych w ramach projektu pt „Dziecko w 
grupie żłobkowej w Łomży – rodzic wraca do pracy” nr POKL 
01.05.00-00-200/12

Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej

24 000,00 zł

11 Organizacja i przeprowadzenie szkoleń uzupełniających  dla 
kadry do dwu  grup żłobkowych w ramach projektu pt 
„Dziecko w grupie żłobkowej w Łomży – rodzic wraca do pracy” 
nr POKL 01.05.00-00-200/12

Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej

12 000,00 zł

12 Przystosowanie, zabezpieczenie i wyposażenie ogrodów zabaw 
dla grup żłobkowych w ramach projektu pt „Dziecko w grupie 
żłobkowej w Łomży – rodzic wraca do pracy” nr POKL 01.05.00
-00-200/12

Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej

25 122,00 zł

13 Remont adaptacyjny pomieszczeń w dwu budynkach 
przedszkolnych do wymogów higieniczno-sanitarnych grup 
żłobkowych w ramach projektu pt „Dziecko w grupie 
żłobkowej w Łomży – rodzic wraca do pracy” nr POKL 01.05.00
-00-200/12

Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej

158 694,91 zł

14 Zakup pościeli /po dwie zmiany/ dla dwu grup żłobkowych w 
ramach projektu pt „Dziecko w grupie żłobkowej w Łomży – 
rodzic wraca do pracy” nr POKL 01.05.00-00-200/12

Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej

12 960,00 zł

15 Zakup pomocy dydaktycznych i zabawek dla dwu grup 
żłobkowych w ramach projektu pt „Dziecko w grupie 
żłobkowej w Łomży – rodzic wraca do pracy” nr POKL 01.05.00
-00-200/12

Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej

21 406,60 zł

16 Zakup naczyń, zastawy stołowej do wydawania posiłków dla 
dwu grup żłobkowych w ramach projektu pt „Dziecko w grupie 
żłobkowej w Łomży – rodzic wraca do pracy” nr POKL 01.05.00
-00-200/12

Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej

5 000,00 zł

17 Remont dachu na budynku Przedszkola ,,Mały Artysta" w 
Łomży oraz wykonanie instalacji odgromowej

Fundusze własne 88 397,94 zł

18 Renowacja elewacji frontowej w  obiekcie Przedszkola ,,Mały 
Artysta" w Łomży

Fundusze własne 87 404,54 zł

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów
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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
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Kontrola finansowa prowadzona przez  pracowników Urzędu  Miasta Łomża, rozpoczęta we wrześniu 2013 , do dnia 
publikacji sprawozdania nie została zakończona, mimo że uzgodniony  i oficjalnie podany termin zakończenia 
kontroli  upłynął w dniu 31 marca 2014

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Stanisława Barbara Kuczałek ,  
Mikołaj Jednacz, Elżbieta 
Wdziękońska                   

2014 .07.10
Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Wojewoda Podlaski-kontrola zadań z Programu ,,Radosna Szkoła"
w SP w Becejłach gmina Szypliszki oraz w Reszkowcach gm. Dąbrowa Białostocka

2

2 Urząd Marszałkowski Województwa  Podlaskiego, Departament Europejskiego Funduszu 
Spolecznego

4

3 Podlaski Urząd Wojewódzki, Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi 1

4 Państwowa Inspekcja Pracy, Inspektorat Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku  
o/Łomża

1

5 Urząd Miejski w Rajgrodzie; kontrola prawidłowości wykorzystania przydzielonych dotacji  na 
prowadzenie szkół w Mieczach i w  Wożnejwsi z siedzibą  w 

2

6 Urząd Miejski w Łomży - kontrola prawidłowości rozliczenia dotacji przekazanych z budżetu 
miasta Łomży na prowadzenie placówek niepublicznych  za lata

1
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