
1. Nazwa organizacji PoWlAToWE s-rowARZYSZE N l E l N lCJATYW GoSPoDAlłcZYcl'] W LWoWKU sLĄsKl M

l(ral POLSI(A Województwo DoLNoSLĄSKlE

R o ci n e,, s ń ra woz d a n te' ń e ryto nr1ł żń e ;' u ziiła ińŃ i

Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

za rok 2013

Fornlularz należy wypdnić uu jt2zyktł po[skim;

Sprawozdawco wypetnio tylko przt:zrloczont: d!a nieqo biołt: pola;

W trakcie wypełniania formularza istnir:je rrlożliwość dodowania wierszy oroz zowtjania tt:kstów w polot:h;

We wszystkich palach, w których nie będq wpisonc odpowiednit: int'ormar'je, nalt:ży wstawić pojedynt'zy znak rnyślniko (--*)

zamieszczenia sprawozdania 20L4-07-30
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Gmina LWOWEK SLASI(l Ulica WOJSKA POLSKIIGO Nr donru 25A

LWOWEI( l(od pocztowy 59-600

Nr fal<su 756411333
ps ig (D powia tl wct wec Ii. p I

3. Data rejestracji w Kra]owym Rejestrze Sądowyrn

Powiat LWOWICI(| ],i
Nr lokalu

Poczta LWoWEK SLĄSKl Nr telefonu 1 5641"1.333

5' Numer RtGoN 231OD41100OOO o. Numcr KRS ioooriołozotl________] __,r___ __L
lrniq i nazwisko tunkcja lWpisany do KRs

-l-17' Sklad or8anu zarządzaiącep,o rlrganizacji Mrriola Szc'zqsrra Człrlrlck Z;it /ą(lu T^|(
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4. Data uzyskania statusU organizacji pożytku
publicznego

] B' Skład organU kontroli Iub nadzoru organizacji

(NaleZy wpisaĆ irnianl, noZWB\Q r:raz inJorlllor:1e a funkcji
pL: 1 n rc nL'l pr1L 1 po:lckCJatny, l, .' łlolll' ow': r,1o 1 !| ] l'a1 ) t t nl ] lu L

naJzc:t u)

psig.powialwowccl<i. pl

2005-04-21

Sl<arbnik

członek Zarządu

Fun kcja

iCzłonck komisji
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l(rzysztofa Luszl<a
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Wiesław Zióikowski
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Czlonek krCzlonc < konris.ji

2. Adres siedziby i dane
kontaktowe

lWicsława Fiszcr

Bogdan Mośr:icki

i...--.;-lmlę l na7'WlsKo
1-'liyszard Mrul<

I)ruk Ml)il'5

rLrwrzvlncI
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1. opis działalności pożytku publicznego

1'.1. opis g1ównych

działań podjętych
przez organizację

1

2

3

Ą

| 
1.2. Zasięg terytorialny fal<tycznie prowadzonej

I 
przez organizację działalności pożyt|<u

lpublicznego
(Należy wskazać jednq lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorcÓw działań organizacji

(Noleży oszacowac liczbę odbiorców 11z.iałoń orqonizacji w okresie
5prnw0/daw:lym, w rod1iate no osot,y |izytznc i oŚahy pr|wnL?)

2.2. lnbrmacje na temat
innych (niż wymienionych w
pkt 2"1) odbiorców, na rzecz
których organizacja działała

( N p' zwiłrzęla, zohyt ki)

pobudZanie aktywności społecZno_go5podarczej 5połeczności Iokalnej,
Integrowanie i wspieranie działań na rzecz realizacji Strategii rozwojowych,
poZyskiWanie środków linansowych z programów unUnych,
udziellanie poZycZek stowarzyszeniom na reaIizację programÓW roZWojoWyCh

tr najbIiższesąsiedZtWo
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kill<a gmin

powiat

kiIka powlatów

dzielnica, sołectwo, wieś, przysiciłek)

województwo

kiIka województw

cały kraj

poza granicami lcraju
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3. 1' organizacja prowadziła działalnośĆ nieodpłatną pożytku publicznego i'ł

Tak

l.,l i*

3 .2. Należy wskazac nie więcej niź trzy n0 jwdżniejsze, pod
w zr1lę de m wk: lkości wyd o tkowo nych śro d ków, sfery d ział aI n ośri
po)ytku publicznego, o ktÓrych mowo w art:' 4 Ust'.1 ustdwy z dnia 24
kwiptnia 2OO3 r' o dziatolnosri pnŻY!ku publiLznego i Uwolontariacie
(Dz' U' z 2O]O r' Nr 234, poz' 1536' z póżn' zm')' zoczynojqc od
nojwożniejs]ej wruz z odnoszqcym się da nich przL:dmiatem
dziołolności

Sfera działalntlści pożytku publicznego Przedmiot działalności

ł. lnfoińacja 
!ótycząca 

prie'dńiotu działalności odpłatnej p"'i.E!'" 
Łib|lqz'l.ęę"oj:rBanizacjiw 

ołrcsie sprawozdawizym:: .

4. 1'. organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
Tak

l'J i r:i;

l)ruk: MPIPS



Sfera działalności pożytl<u publicznego Przed miot działalności
Ą.2' Noleży wskozdć nie więcej niż trzy najwożniejsze, pod
wzg lęde m Wielkości wyd atkow a nych środ kÓw, sfe ry dzi oł a l nośc i
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.'1 ustawy z dnio 24
kwietnio 2003 r' o dZiołolnośCi pożytku pUbticzneqo

i o walonrOtia(ie' zaczynajqc od najważniejszej wraŻ Ż UdnasŻqCym
się do nich przedmiotem dz.iałalności

Organizacja prowadzi'la działalnośc gospodarczą

5 '2. Nalezy podać informocję na t:ernot przedmiatu dziołolności
qospodarczej orąanizocji wraz Ż opisen1 tej dzialaInoiti w okresie
sprowuzdowczytn, o LOkżc kot'tu/ow ŁK'i'l )t'tt'
o d powio d aj qce qo/ych tej d z iało I n ośc i. J eśI i o rq o n i zocj a p rowa d zi
WięCej niż 3 rodzoje dziołalności gospadarczej w91 klasyfikocji PKD,

należy podać informocię no temat trzeCh t}lównych rodzojów

Idziolulności (podonie moksymalnit: 3 t'tldów), zoclynojqc od

|9łów 
neoo łrzed mi otu dlialol nośc i

I

1, lnformacja o przychodach organizacji;

po.'r.lĘ:.ił.ń]t/ ;-r9qąr'hll ; łi '
"'';. ]

sprawoidawtzvm .;I I :::! t]u t:

Trh

I'lip

1. Łączna kwota przychodtiw organizacji OgÓłem (zgodnie z rachunkiem wynikÓw/zyskÓw i strat)

b) Przychody z działaIności odpłatnej poŹytl<u pUblicZnego

c) Przychody z działalności gospodarcZej
I

d) Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe)

1'.?-. Łączna kwota dotacji 7e źrodel publicZnych ogÓłem

i osób prawnych) ogółem

d) l<oszty administracyjne

PozoŚtałe l<osztr7 (w tym koszty finansowe)

34,036.99 zł

5] '5O zł

0.00 zł

33,51'9 .Ą9

0.00 zł

().00 u ł

2,51'9 '50 zł

0.00 zł

().()() zł

0-()0 zł

2,519.50 zt

ptffi iŁł|i:li=ń"}:ó: .eoffi liłiiąłłl.4'os'ęi;oigarri1ac;i
:,W]^łiiiłblg$rjó"$i'ói ćr.fń1'''l' {1., :;.. ;1':l1,l.!'l11l'

Numer l(odu (PKD) Przedmiot i opis działalnoŚci

a) Przychody z działalności nieodpłatne.j pożyt|<u publicznego

2.1. Łączńa kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie Z rachunl(iem wyników/zyskóŃ istrat) 2,5I9.il] zł

2.2.lnf ormacla o poniesionych kosztach:

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej dziatalnr.lści pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia cldpłatnej działaIności pożytku publiczirego

C) koszty z tytułu prowadZenia działalnosci gospodarczej

0'00 zł

Ą9 zł

Druk: Ml)iPS

51"1



W ol<resie sprawozdawczym ogÓłem 
-' - -- 

j

iiv. Korrystanie e uprawnień w okresie śprawdzdawcżyłn

517.50 zł

1' Organizacja korzystała z następujących
;lwoInicń

,Nnl' ,'r r"',rrrr, conqtub w;ę(ri paly iiWro1 ,/' t'ilo!q

| | /y / !t Jn'Jq]1 : włl ni,'nia )

17 z podatku dor;hodowe6,,o od oscib prawnych

|* z podatl<u od nicruchonlośr:i

l- z podatku od c.zynnosci cywilnoprawnych

J- z podatku od towarów i usłu51

l* z opłaty skarbowej

[- z opłat sądowych

f z innyr:h zwolnlcń, jal<ich:

[- nie l<orzystała

31/>I1 .Ą9 łI

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł,

0.00 zł]
l

l

0.00 zł

0.00 zł

2. Orpiarrizar:ja l<orzystała Ż prawa do nieodpłatncgo informowania przez jednostki publicz-nej

racjiofolrii itelewizji o proWadZonej cJziałalności nieodpłatnej pożytl<u publicznego, zgoclnie z art

u5L. lIlstawyzdrl'a2!lgrudnia19q2r'orac]iofonii itclewiuii (Dz.lJ'l201]r.N,Ą3'pt'll'.?'26,t
póżn. zlrl.)

-t
i' Ta'na)-i

I . i;,0

l

.3" organizacja l<orz_ystała z uprawnienia do nabycia na sZcŻegó]nych zasadach

prawa własności 1ub prawa użytl<owania wieczystego nieruchomosci z' zasobu

Skarbu t)aristwa iub jedr-iostel< samorządu teryt.orialnego, lub zawarła na

prr:'c"encyjnych wa'unkacl- z podrniotami publir znymi umowv uzytl(owania,

najrnu, r!zie rzawy Iub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych

nieruchomości następujące praW();

(Nolt:):y wskozaĆ jednq lub więct:j pozyc:ji)

i* własnosć

[* użylkowanieWiccZvste

[- na jcnr

[* użylkowanic

f uzyczcnie

I Ozrcrzawa

[- nie korzyslała

v. peiśonel ór€aniżaćjipożłtku.płbliczne'8ó W,ok ie sp'iawoŻdawczyń

ooosouj

l

l)ruk: l"'ll)il'S



0.0 osób

T -,,

] llĘ

3.1. organizacja korŻystała ze swiadczeń wykonywanych przez woIontariuszy
(Zgodnie z Ustawq z dnio 2/l kwietn;O 20a3 r. o dliotolnośCi po)yLkU pL)blicznego i o Wolonloriocie' wolonloriuslami sq osobv
wvkanujqt:e nieodplotnie i clobrtlwolnit pracę no rtat:z orqanizacji' ni,,zateżnic ud tc,go, c'ly 5a Io Osoby ni.'zWiq/dn( 1

olgoniIocjq cż,lonkawie' praCawnicy' asab\/ swi0dC7qLC UslUq; n0 padst0V!e Umov^Jv cywilnaprowncj cŻy plŻedŚIawiCicle
wtadz rtrgonizocji)

2'2' Liczba członkóW organlz acji W8 stanu na <l5tatni dzień roku spraWozdaWcZego

3.2' Liczba Wolontariuszy Wykonujących świadczenie na rŻecz organiZacji W okresje
isprawozdawczym
(Kożdy WOIanLariusz pOWinieL] być liczony Ly!ko raz, nielależnie od liczlly śvlioł1c:zeń wykononych nO rzccz Orglnil(lcji w
okresie sprawozdowczyn't i r:zasu procy)

L.Łączna kwota wynagrodz€ń {brutto) Wypłaconych przeZ organizację w okresie spraWozdaWczym

a) z tytułu umóW:o pracę

b) z tytułu umóW cywilnoprawnych

2. Wysol<ość przeciętnego miesięCŻnego Wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownil<om

organizacji, wliczając WynagrodZenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz o5obom
świadczącym usłuBi na podStawie umowy cywilnoprawnej

3. WysokośĆ najwYższego miesięcZnego Wynagrodzenia (brutto) Wypłaconego pracownikom
organizacji, w|iczając WynagrodZenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom
swiadcu ącym UsłUgi na podstawie umowy cywilnoprawncj

', '

vir,:liifbrmłijti'óffełaln"s|i zlocb_nejóisa:ńilad16*ku pł'n1iańĘp.lpizez ói6nny
śpraWozdawcaym

1.. organjzacja reaIizowała Żadania zlecone przez or1anY jednostel( 5amorządu terytorialnego

2, W okresie sprawozdawczym organizacja
rządowej lub państwowe fundusze ceIowe

rea I izowa.l;r zad a n i a zl eco n e pr z,ez or gany ad m i ni stracj i
Tai';

Ł]ie

Liczba kontroli

l. lnfÓrmacje o kontrolach przeprov,ladzonych w organizacji przez organy administracji publicznej Ń okresie

5.00 osób prawnych 
i

I)rrrk MPll)\



-Ll'fflt'ul Fr1HVSIJ'ŻRlG] t{G] R\Ł UO ffi P =JIRP Dq l{JX [-l K]'VZ 6Vunl\V l{D

Data WVDełnienia spralvoldania

cZytellly podpis osoby upoważniohej
irlh pLl' l1l sy osób 'lrow:lżniorV, h tlo

sklar]ania oświaclczeri'woli w imieniu
rlrganir,rcii

0llł XV Dl D "/d-[dJFNt]
29 07 2,014r


