
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2020

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2021-10-11

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina TARNOWSKIE GÓRY

Powiat TARNOGÓRSKI

Ulica STRZELCÓW 
BYTOMSKICH

Nr domu 7 Nr lokalu 

Miejscowość TARNOWSKIE 
GÓRY

Kod pocztowy 42-600 Poczta TARNOWSKIE GÓRY Nr telefonu 322852893

Nr faksu E-mail 
niepelnosprawni.tg@gmail.com

Strona www www.pomocnadlo.ovh

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2005-01-17

2018-12-04

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 24002415000000 6. Numer KRS 0000226055

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

Edyta Morawska prezes zarządu TAK

Joanna Waligóra wiceprezes zarządu TAK

Janusz Majewski skarbnik TAK

Anna Pająk członek zarządu TAK

Andrzej Morawski członek zarządu TAK

Marta Wacławik członek zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Anna Musialik - Nosal przewodnicząca komisji 
rewizyjnej

TAK

Anna Kononiuk członek komisji 
rewizyjnej

TAK

Aleksandra Kapol członek komisji 
rewizyjnej

TAK

STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "POMOCNA DŁOŃ" W 
TARNOWSKICH GÓRACH
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób 
niepełnosprawnych i ich rodzin oraz tworzenia im optymalnych warunków 
rozwoju, a także dążenie do ich aktywnego uczestnictwa w życiu 
społecznym, reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych i ich 
rodzin (opiekunów) bez względu na rodzaj niepełnosprawności; 
upowszechnianie wiedzy o prawach człowieka, interweniowanie w 
przypadkach naruszeń tych praw względem osób niepełnosprawnych; 
tworzenie osobom niepełnosprawnym warunków sprzyjających 
wszechstronnemu rozwojowi, umożliwiających godne życie w integracji z 
otwartym środowiskiem; działalność na rzecz promocji zatrudnienia i 
aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych; udzielanie pomocy 
osobom niepełnosprawnym w sprawach dla nich ważnych               i 
trudnych z uwzględnieniem ich prawa do decydowania o swoich 
sprawach; organizowanie i prowadzenie zajęć dodatkowych, 
pozalekcyjnych, warsztatów terapii zajęciowej, świetlicy terapeutycznej 
oraz innych form organizacyjnych zaspokajających różne potrzeby osób 
niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem zajęć 
rehabilitacyjnych, usprawniających, wspierających oraz stymulujących 
rozwój fizyczny i umysłowy;  udzielanie pomocy rodzinom i opiekunom 
osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie działalności szkoleniowej; 
organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie wypoczynku 
(kolonie, półkolonie, obozy itp. ) oraz wyjazdów rekreacyjnych i 
rehabilitacyjnych; inicjowanie i rozwijanie wszelkich form integracji osób 
niepełnosprawnych z otoczeniem oraz popularyzowanie w społeczeństwie 
wiedzy o potrzebach  i możliwościach osób niepełnosprawnych; działania 
na rzecz zapobiegania i zwalczania patologii społecznej osób 
niepełnosprawnych i ich rodzin; organizowanie i udział w imprezach 
kulturalnych, takich jak: wystawy, aukcje, zebrania, przedstawienia, 
seanse filmowe, prezentacje, przeglądy, koncerty, konkursy, festiwale

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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Stowarzyszenie może realizować swoje cele poprzez: 
1. reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych i ich rodzin 
(opiekunów) bez względu na rodzaj niepełnosprawności;
2. upowszechnianie wiedzy o prawach człowieka, interweniowanie w 
przypadkach naruszeń tych praw względem osób niepełnosprawnych;
3. tworzenie osobom niepełnosprawnym warunków sprzyjających 
wszechstronnemu rozwojowi, umożliwiających godne życie w integracji z 
otwartym środowiskiem;
4. działalność na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej 
osób niepełnosprawnych; 
5. udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym w sprawach dla nich 
ważnych               i trudnych z uwzględnieniem ich prawa do decydowania 
o swoich sprawach;
6. organizowanie i prowadzenie zajęć dodatkowych, pozalekcyjnych, 
warsztatów terapii zajęciowej, świetlicy terapeutycznej oraz innych form 
organizacyjnych zaspokajających różne potrzeby osób niepełnosprawnych 
ze szczególnym uwzględnieniem zajęć rehabilitacyjnych, usprawniających, 
wspierających oraz stymulujących rozwój fizyczny i umysłowy;  
7. udzielanie pomocy rodzinom i opiekunom osób niepełnosprawnych 
oraz prowadzenie działalności szkoleniowej;
8. organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie wypoczynku 
(kolonie, półkolonie, obozy itp. ) oraz wyjazdów rekreacyjnych i 
rehabilitacyjnych;
9. inicjowanie i rozwijanie wszelkich form integracji osób 
niepełnosprawnych                 z otoczeniem oraz popularyzowanie w 
społeczeństwie wiedzy o potrzebach                  i możliwościach osób 
niepełnosprawnych;
10. działania na rzecz zapobiegania i zwalczania patologii społecznej osób 
niepełnosprawnych i ich rodzin;
11. organizowanie i udział w imprezach kulturalnych, takich jak: wystawy, 
aukcje, zebrania, przedstawienia, seanse filmowe, prezentacje, przeglądy, 
koncerty, konkursy, festiwale itp.;
12. edukację kulturalną , upowszechnianie literatury, sztuki, różnych 
dziedzin nauki;
13. aktywny udział w imprezach turystycznych w celu poznania miasta, 
regionu, kraju, świata poprzez organizowanie lub udział w wycieczkach 
krajoznawczo- turystycznych, rajdach, piknikach, obozach, festynach itp.
14. prowadzenie działalności informacyjnej o celach Stowarzyszenia 
poprzez działalność promocyjną, organizacyjną, informacyjną i 
szkoleniową;
15. gromadzenie funduszy na działalność Stowarzyszenia;
16. współdziałanie z administracją państwową i samorządową oraz 
organizacjami pozarządowymi, wyznaniowymi, prywatnymi i środkami 
masowego przekazu w celu propagowania i realizowania celów 
Stowarzyszenia;
17. współpraca z innymi organizacjami wspierającymi i realizującymi 
podobne cele,        w tym  międzynarodowymi;
18. działania na rzecz umocnienia integracji europejskiej, rozwijanie 
kontaktów, podejmowanie współpracy i wspólnego działania między 
różnymi społecznościami i dzielenie się doświadczeniami w zakresie 
pomocy na rzecz osób niepełnosprawnych;
19. działalność na rzecz rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości osób 
niepełnosprawnych;
20. działania proekologiczne – ekologia, ochrona zwierząt i ochrona 
dziedzictwa przyrodniczego
21. promowanie zdrowego stylu życia poprzez zdrowe odżywianie się oraz 
zajęcia sportowe dla podopiecznych oraz ich rodzin ;
22. organizowanie i udział w imprezach sportowych (zawody sportowe, 
turnieje, gry zespołowe, rozgrywki sportowe, olimpiady)
23. organizowanie i prowadzenie zajęć rekreacji i rehabilitacji ruchowej;
24. wczesne wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych lub 
zagrożonych niepełnosprawnością.
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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. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

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

nie dotyczy

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

150

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz tworzenie im 
optymalnych warunków rozwoju, a także dążenie do ich aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Misją organizacji jest 
tworzenie osobom niepełnosprawnym warunków sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi, umożliwiających godne życie w 
integracji z otwartym środowiskiem; organizowanie i prowadzenie zajęć dodatkowych, warsztatów oraz innych form 
zaspokajających różne potrzeby osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć rehabilitacyjnych, 
usprawniających, wspierających oraz stymulujących rozwój fizyczny i umysłowy.
Działania stowarzyszenia zawsze podyktowane są zaspokajaniem potrzeb i rozwijaniem zainteresowań naszych podopiecznych.  
Organizowane są turnieje sportowe integrujące uczniów ze szkól specjalnych i masowych, pikniki rodzinne, mające na celu 
integrację osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym, zajęcia dotyczące bezpieczeństwa na drodze, półkolonie letnie i 
zimowe, warsztaty kulinarne, plastyczne, techniczne,  święto latawca. 
Mocną stroną działalności „Pomocnej Dłoni”  jest organizowanie ciekawych form spędzania wolnego czasu. Aktywizuje to osoby 
niepełnosprawne, pozwala im zapomnieć o własnych ograniczeniach, rozwija wrażliwość, buduje poczucie własnej wartości. 
Działania Stowarzyszenia w 2020 r.
    1. Punkt konsultacyjny dla dzieci i młodzieży z autyzmem – finansowany przez PFRON – dofinansowanie 153620,00, wkład 
własny – 16800 zł (praca wolontariuszy)
    2. „Od handlu wymiennego do płatności elektronicznej- finansowane przez Fundację ING Dzieciom– dofinansowanie 6000 zł
    3. VI Tarnogórski Rajd Pieszo- Rowerowy - finansowany z dotacji UM Tarnowskie Góry 1500,00 + 200,00 zł 
    4. IV Jesienna Olimpiada Sportowa szkół Specjalnych finansowany z dotacji Powiatu Tarnogórskiego 2500,00 zł + 330,00 zł 
wkładu własnego. 
    5. Turniej gry w kręgle – finansowany z dotacji UM Tarnowskie Góry- 1500,00 zł dotacji + 215 zł wkładu własnego
    6. „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”- finansowany przez PFRON – 
dofinansowanie 21 168,00 zł
    7. „Zakup sprzętu komputerowego” – finansowany przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego. Dofinansowanie 10000,00 zł
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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. Jeżeli 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

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz 
osób niepełnosprawnych oraz tworzenie im 
optymalnych warunków rozwoju, a także 
dążenie do ich aktywnego uczestnictwa w życiu 
społecznym. Misją organizacji jest tworzenie 
osobom niepełnosprawnym warunków 
sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi, 
umożliwiających godne życie w integracji z 
otwartym środowiskiem; organizowanie i 
prowadzenie zajęć dodatkowych, warsztatów 
oraz innych form zaspokajających różne 
potrzeby osób niepełnosprawnych, ze 
szczególnym uwzględnieniem zajęć 
rehabilitacyjnych, usprawniających, 
wspierających oraz stymulujących rozwój 
fizyczny i umysłowy. Działania stowarzyszenia 
zawsze podyktowane są zaspokajaniem potrzeb 
i rozwijaniem zainteresowań naszych 
podopiecznych. Organizowane są turnieje 
sportowe integrujące uczniów ze szkól 
specjalnych i masowych, pikniki rodzinne, 
mające na celu integrację osób 
niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym, 
półkolonie letnie i zimowe, warsztaty kulinarne, 
plastyczne, techniczne Stowarzyszenie 
zorganizowało szereg imprez: Punkt 
konsultacyjny dla dzieci i młodzieży z autyzmem, 
Rajd Pieszo- Rowerowy,  Turniej gry w kręgle, 
Olimpiada Szkół Specjalnych

94.99 Z 0,00 zł

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, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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0,00 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 161 053,42 zł

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 182 027,82 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 182 027,82 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 20 974,40 zł

2.4. Z innych źródeł 0,00 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

5 500,00 zł

155 553,42 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

w 
tym:

1 437,00 zł

0,00 zł

19 537,40 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

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 sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 3 889,46 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

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

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 0,00 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
w okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz 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 poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 179 281,57 zł 0,00 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

178 138,36 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

1 143,21 zł 0,00 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

33 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

42 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

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

28 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)

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

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.
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w 
tym:

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

b) inne osoby

28 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 102 200,00 zł

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

102 200,00 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną przez 
organizację działalnością gospodarczą 

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. podzielić przez liczbę członków zarządu)

0,00 zł

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

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

258,08 zł

0 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  w 
okresie sprawozdawczym) 

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)

0 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0,00 zł

0,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 102 200,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 102 200,00 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0,00 zł

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

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

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 VI Tarnogórski Rajd Pieszo- 
Rowerowy

- popularyzacja turystyki 
rowerowej i pieszej; - 
upowszechnianie wiedzy o 
szlakach turystycznych i 
ścieżkach rowerowych; - 
popularyzacja lokalnych 
walorów turystyczno- 
krajoznawczych na terenie 
Gminy Tarnowskie Góry i okolic; 
- rozwijania świadomości 
poznawczej; - kształcenie 
nawyku zwiedzania, ruszania się 
poza swoją „ulicę”; - 
doskonalenie umiejętności 
czytania mapy; - pogłębianie 
wiedzy na temat swojego 
regionu; - kształtowanie 
wytrzymałości i sprawności 
ogólnej

Urząd Miasta Tarnowskie Góry 1 500,00 zł

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

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1 685,00 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)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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 oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

2 IV Jesienna Olimpiada 
Sportowa Szkół Specjalnych

Upowszechnianie kultury 
fizycznej wśród młodzieży 
niepełnosprawnej 
intelektualnie w stopniu 
umiarkowanym i znacznym, 
rozwijanie zainteresowania 
sportem oraz 
współzawodnictwem na 
różnych szczeblach rywalizacji 
sportowej.

Starostwo Powiatowe w 
Tarnowskich Górach

2 500,00 zł

3 Turniej gry w kręgle Integracja młodzieży 
niepełnosprawnej 
intelektualnej w stopniu lekkim 
i umiarkowanym z terenu 
gminy Tarnowskie Góry, 
rozwijanie umiejętności 
współdziałania w grupie 
rówieśniczej i społecznej 
poprzez wspólną zabawę, 
wzmocnienie poczucia własnej 
wartości i samooceny poprzez 
rozwijanie umiejętności 
pozytywnego myślenia o sobie, 
propagowanie zdrowego stylu 
życia, rozwijanie pasji 
sportowych, które stymulują  
rozwój fizyczny

Urząd Miasta Tarnowskie Góry 1 500,00 zł

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

1 Punkt konsultacyjny dla 
dzieci i młodzieży z 
autyzmem

Specjalistyczna terapia dzieci i 
młodzieży z autyzmem. 
Prowadzenie konsultacji i 
terapii specjalistycznych 
mających na celu nabywanie, 
rozwijanie i podtrzymywanie 
umiejętności społecznych, 
umysłowych, werbalnych, 
motorycznych niezbędnych do 
samodzielnego funkcjonowania 
dzieci i młodzieży z autyzmem

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

153 620,00 zł

2 Zakup sprzętu 
komputerowego

Utrzymanie kontaktu z osobami 
niepełnosprawnymi w czasie 
pandemii, telefon zaufania dla 
osób niepełnosprawnych, 
wspieranie na odległość

Narodowy Instytut Wolności 10 000,00 zł
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2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

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 lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. 
w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Edyta Morawska, Joanna Waligóra, 
Janusz Majewski, Anna Pająk, Andrzej 

Morawski, Marta Wacławik
Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2021-10-11
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