
Ministerstwo Rodzin, 
Pracy i Polityki 
Społecznej

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2015

• 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 2016-07-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina JEDLNIA-LETNISKO

Powiat RADOMSKI

Ulica PLAC JÓZEFA 
PIŁSUDSKIEGO

Nr domu 1 Nr lokalu 

Miejscowość JEDLNIA-
LETNISKO

Kod pocztowy 26-630 Poczta JEDLNIA-LETNISKO Nr telefonu 

Nr faksu E-mail 
monika.purc@gmail.com

Strona www www.jedlnia-wrzosow.kei.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2009-02-04

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 14050511900000 6. Numer KRS 0000254940

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

Maria Małgorzata Kalińska Prezes Zarządu TAK

Andrzej Roch Bińkowski Wiceprezes Zarządu TAK

Monika Purc Wiceprezes Zarządu TAK

Katarzyna Jadwiga 
Oktawiec

Wiceprezes Zarządu TAK

Krzysztof Łepecki Wiceprezes 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

Jolanta Strzylak Członek Komisji TAK

Michał Czachor Członek Komisji TAK

Andrzej Gołębiowski Członek Kmisj TAK

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ JEDLNI-LETNISKO I WRZOSOWA

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

Druk: MPiPS 1



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)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

350

1

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Projekt ŚRODY Z KULTURĄ zrealizowany został przez Stowarzyszenie Przyjaciół Jedlni-Letnisko i 
Wrzosowa przy współfinansowaniu przez Urząd Gminy Jedlnia-Letnisko na obszarze gminy Jedlnia-
Letnisko w okresie od 1 marca do 27 grudnia 2015 r. i swoim zasięgiem objął wszystkich 
zainteresowanych mieszkańców gminy Jedlnia-Letnisko organizację bezpłatnych 
koncertów,wykładów,kursów i innych wydarzeń kulturalnych, które odbywały się głównie w Budynku 
Dworca PKP w Jedlni Letnisko.Nad realizacją projektu czuwał koordynator,Zarząd stowarzyszenia w tym 
osoba do obsługi księgowej projektu,wszyscy pełnili swoją pracę nieodpłatnie. Polegała ona 
na:realizacji prac administracyjno-biurowych, wyborze artystów, nadzór nad realizowanymi 
inicjatywami, koncertami, spotkaniami,obsługą techniczno-porządkową.W związku z realizacją wielu 
inicjatyw niezbędna było wykonanie odpowiednich działań promocyjnych poprzez bezpośrednie 
dotarcie do odbiorców poprzez rozmowy,telefony,sms,e-maile i ogłoszenia na terenie Gminy Jedlnia-
Letnisko,a odpowiednie informacje, zaproszenia oraz relacje z przebiegu wydarzeń zamieszczone 
zostały na stronach internetowych.Nasze stowarzyszenie na podstawie umowy partnerskiej korzysta z 
pomieszczenia poczekalni w budynku Dworca PKP w Jedlni-Letnisko, które to dzierżawią harcerze z 7 
Jedleńskiej Drużyny Harcerzy WATRA od PKP, wyposażonego w aparaturę nagłośniającą,rzutnik i ekran 
do prawidłowego prowadzenia prezentacji i prelekcji oraz fortepian. 
W ramach projektu ŚRODY Z KULTURĄ zrealizowaliśmy następujące zadania:3 maja 2015r. 
przywitaliśmy mieszkańców gminy Jedlni-Letnisko Koncertem fortepianowym uświetniając obchody 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja ,utwory wykonała Anna Markowicz(umowa zlecenie 500 zł)
27 maja 2015r. z cyklu Kultura zdrowego stylu życia- Prelekcję na temat zagrożeń życia poprowadziła 
lek.med.spec.rehab,pediatra Katarzyna Sułecka-Skuza ,w trakcie spotkania wielu mieszkańców 
sprawdziło bezpłatnie pomiar ciśnienia krwi, poziom cukru i tkanki tłuszczowej oraz diagnostykę wad 
postawy,rzeczywisty koszt 2 godz.prelekcji 2000 zł  W dniu 10 czerwca 2015r. z cyklu Kultura zdrowego 
stylu życia odbył się Kurs pierwszej pomocy poprowadzony przez Centrum Szkoleniowo-Medyczne Life 
Support wyspecjalizowany w szkoleniu z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej- realizowany 
koszt 1000 zł
28 sierpnia 2015 roku z cyklu Kultura zdrowego stylu życia odbyła się prelekcja na temat profilaktyki 
zdrowia i osteoporozy,którą poprowadziła mgr farmacji p.Iwona Łepecka. 27 września 2015r. w ramach 
projektu Stowarzyszenie zrealizowało imprezę edukacyjną Wrzosowisko nad zalewem, podczas której 
mieszkańcy mogli zapoznać się z historią Wrzosowa(Katarzyna Oktawiec) i Jedlni-Letnisko(Jerzy 
Chrzanowski) oraz wziąć udział w pokazie CSM Life Support zasad udzielania pierwszej pomocy ofiarom 
wypadków.  
11 listopada 2015r w rocznicę Święta Niepodległości po złożeniu kwiatów pod pomnikiem Ofiar Terroru 
Hitlerowskiego w Jedlni-Letnisko zrealizowaliśmy Koncert fortepianowy,utwory F.Chopina wykonał 
Franciszek Bawół(umowa zlecenie 300 zł)
27 grudnia 2015r. z okazji Bożego Narodzenia i Święta Rodziny odbył się Koncert fortepianowy 
wykonany przez Annę Markowicz i towarzyszącą jej na skrzypcach Aleksandrę Markowicz(umowa 
zlecenie 400 zł)oraz wykład psychologa Leonarda Weimanna o komunikacji w rodzinie. 
W ramach przygotowań do koncertów zleciliśmy dwukrotne strojenie fortepianu raz w kwietniu 2015 i 
raz w grudniu 2015 projektu - całkowity koszt to 600 zł.Koordynator i obsługa porządkowo-techniczna 
spotkań i koncertów pracowali jako wolontariusze przy przygotowaniu pomieszczeń,nagłośnieniu i 
rozplakatowaniu informacji o wydarzeniach, ilość godzin ich pracy przy 8 spotkaniach na 24 h/os.oraz 
stawkę godz. na poziomie 15 zł/godz. na łączną wartość 2os. x 24h x 15 zł=720 zł Wynagrodzenie 
obsługi księgowej wyniosło łączną kwotę 100 zł.
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3.2. 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, z późn. zm.), zaczynając od 
najważniejszej wraz z odnoszącym się do nich przedmiotem 
działalności

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

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Druk: MPiPS 3



 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

działalność wspomagająca rozwój 
wspólnot i społeczności lokalnych

Działalność wspomagająca 
rozwój wspólnot i 
społeczności lokalnych
Organizacja spotkań 
integracyjnych,kulturalnych 
i rocznicowych.Główny cel 
zrealizowanego zadania 
ŚRODY Z KULTURĄ został 
osiągnięty poprzez wzrost 
integracji wśród 
mieszkańców gminy Jedlnia 
Letnisko, pobudzenie 
oddolnych inicjatyw, 
wykreowanie odpowiedniej 
przestrzeni i animacji 
kulturalnej, którą 
osiągnęliśmy poprzez 
inicjowanie wydarzeń 
kulturalnych, edukacyjnych, 
społecznych , skierowanych 
do mieszkańców gminy. 
Nasze działania miały 
formułę bezpłatnych 
wydarzeń, które 
zorganizowane zostały na 
terenie Jedlni-Letnisko w 
budynku Dworca PKP. 
Poprzez realizację naszej 
inicjatywy pobudziliśmy 
wrażliwość lokalnej 
społeczności na kulturę i 
sztukę, spotkania z 
wykładowcami 
zainspirowały mieszkańców 
do rozwoju swoich pasji,a 
rezultaty związane z 
realizacją prelekcji,badań i 
kursu w aspekcie 
kształtowania zdrowego i 
aktywnego trybu życia 
podniosły ich świadomość o 
własnym zdrowiu.Nasze 
działania pobudzone były 
potrzebą mieszkańców, 
którzy w swoim miejscu 
zamieszkania nie mają 
możliwości uczestniczyć w 
wydarzeniach kulturalnych. 
W naszej Gminie brak 
ogólnodostępnych 
placówek kulturalnych, kin, 
sal koncertowych, w 
których mieszkańcy mogliby 
uczestniczyć. Gmina Jedlnia 
Letnisko to typowo wiejska 
gmina, która w dużym 
stopniu dotknięta jest 
problemem wzrastającego 
bezroboc
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kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego

Działalność w sferze 
kultury,sztuki,ochrony dóbr 
kultury  dziedzictwa 
narodowego
Organizacja koncertów 
fortepianowych dla 
mieszkańców gminy.Projekt 
ŚRODY Z KULTURĄ 
zrealizowany został przez 
Stowarzyszenie Przyjaciół 
Jedlni-Letnisko i Wrzosowa 
przy współfinansowaniu 
przez Urząd Gminy Jedlnia-
Letnisko na obszarze gminy 
Jedlnia-Letnisko w okresie 
od 1 marca do 27 grudnia 
2015 r. i swoim zasięgiem 
objął wszystkich 
zainteresowanych 
mieszkańców gminy 
Jedlnia-Letnisko organizację 
bezpłatnych 
koncertów,wykładów,kursó
w i innych wydarzeń 
kulturalnych, które 
odbywały się głównie w 
Budynku Dworca PKP w 
Jedlni Letnisko.Nad 
realizacją projektu czuwał 
koordynator,Zarząd 
stowarzyszenia w tym 
osoba do obsługi księgowej 
projektu,wszyscy pełnili 
swoją pracę nieodpłatnie. 
Polegała ona na:realizacji 
prac administracyjno-
biurowych, wyborze 
artystów, nadzór nad 
realizowanymi 
inicjatywami, koncertami, 
spotkaniami,obsługą 
techniczno-porządkową.W 
związku z realizacją wielu 
inicjatyw niezbędna było 
wykonanie odpowiednich 
działań promocyjnych 
poprzez bezpośrednie 
dotarcie do odbiorców 
poprzez 
rozmowy,telefony,sms,e-
maile i ogłoszenia na 
terenie Gminy Jedlnia-
Letnisko,a odpowiednie 
informacje, zaproszenia 
oraz relacje z przebiegu 
wydarzeń zamieszczone 
zostały na stronach 
internetowych.Nasze 
stowarzyszenie na 
podstawie umowy 
partnerskiej korzysta z 
pomieszczenia poczekalni
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ochrona i promocja zdrowia Działalność ochrona 
promocja zdrowia, 
Organizacja cyklu wykładów 
prozdrowotnych oraz 
organizacja kursu pierwszej 
pomocy.27 maja 2015r. z 
cyklu Kultura zdrowego 
stylu życia- Prelekcję na 
temat zagrożeń życia 
poprowadziła 
lek.med.spec.rehab,pediatr
a Katarzyna Sułecka-Skuza 
,w trakcie spotkania wielu 
mieszkańców sprawdziło 
bezpłatnie pomiar ciśnienia 
krwi, poziom cukru i tkanki 
tłuszczowej oraz 
diagnostykę wad 
postawy,rzeczywisty koszt 2
 godz.prelekcji 2000 zł  W 
dniu 10 czerwca 2015r. z 
cyklu Kultura zdrowego 
stylu życia odbył się Kurs 
pierwszej pomocy 
poprowadzony przez 
Centrum Szkoleniowo-
Medyczne Life Support 
wyspecjalizowany w 
szkoleniu z zakresu 
resuscytacji krążeniowo-
oddechowej- realizowany 
koszt 1000 zł28 sierpnia 
2015 roku z cyklu Kultura 
zdrowego stylu życia odbyła 
się prelekcja na temat 
profilaktyki zdrowia i 
osteoporozy,którą 
poprowadziła mgr farmacji 
p.Iwona Łepecka. 27 
września 2015r. w ramach 
projektu Stowarzyszenie 
zrealizowało imprezę 
edukacyjną Wrzosowisko 
nad zalewem, podczas 
której mieszkańcy mogli 
zapoznać się z historią 
Wrzosowa(Katarzyna 
Oktawiec) i Jedlni-Letnisko
(Jerzy Chrzanowski) oraz 
wziąć udział w pokazie CSM 
Life Support zasad 
udzielania pierwszej 
pomocy ofiarom 
wypadków.

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

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności
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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 wyników/zysków i strat) 6,402.20 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 6,402.20 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 0.00 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 500.00 zł

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)

6,179.26 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

4.2. 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, zaczynając od najważniejszej wraz z odnoszącym 
się do nich przedmiotem działalności

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 wg klasyfikacji PKD, 
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

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 2,000.00 zł

6,179.26 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 6,179.26 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym

222.94 zł

Druk: MPiPS 7
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4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o sposobie wydatkowania  tych 
środków

4.1. Przychody z 1% podatku 3,082.20 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 3,082.20 zł

4.3. 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

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 zatrudnione 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)

0.0 osób

1 Organizacja koncertów fortepianowych przy współpracy i dotacji cześciowo przez UG Jedlnia 
Letnisko

800.00 zł

2 Organizacja prelekcji prozdrowotnych i kursu pierwszej pomocy przy wypadkach,spotkanie 
edukacyjno- integracyjne Wrzosowisko nad zalewem,udział w imprezach rocznicowych

2,282.20 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

222.94 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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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)

0.0 etatów

2.0 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

41.00 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 
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)

5.00 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 1,200.00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 1,200.00 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

0.00 zł

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

500.00 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

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Maria Małgorzata Kalińska
Monika Purc

Katarzyna Jadwiga Oktawiec
Krzysztof Łepecki
Andrzej Bińkowski

Data wypełnienia sprawozdania

IX. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)
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