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Data zamieszczenia sprawozdania 2020-08-24

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     DOLNOŚLĄSKIE

Gmina NOWA RUDA

Powiat KŁODZKI

Ulica RYNEK Nr domu 1 Nr lokalu 1

Miejscowość NOWA RUDA Kod pocztowy 57-400 Poczta NOWA RUDA Nr telefonu 748720350

Nr faksu E-mail nson@interia.pl Strona www www.ngo.nowaruda.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2005-01-27

2005-01-27

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 89147681800000 6. Numer KRS 0000148946

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

Wanda Czarniecka prezes TAK

Magdalena Schmidt wiceprezes TAK

Krystyna Karwowska skarbnik TAK

Małgorzata Wiżbicka sekretarz 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

Mariola Sójka przewodnicząca komisji 
rewizyjnej

TAK

Alicja Roch członek komisji 
rewizyjnej

TAK

Małgorzata Malach-
Barańców

członek komisji 
rewizyjnej

TAK

"NOWORUDZKIE STOWARZYSZENIE PRO PUBLICO BONO"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Podstawowym celem Stowarzyszenia jest pomoc społeczna, w tym pomoc 
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans 
tych rodzin i osób.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Stowarzyszenie realizuje w/w cel prowadząc działalność pożytku 
publicznego w następującym zakresie:
a/ organizowanie różnych form wypoczynku: wycieczek, półkolonii letnich 
i zimowych, obozów w kraju i za granicą
b/ organizowanie warsztatów edukacyjnych, konkursów o zasięgu 
lokalnym, krajowym, międzynarodowym
c/ organizowanie warsztatów artystycznych, festiwali artystycznych  o 
zasięgu lokalnym, krajowym, międzynarodowym
d/ organizowanie i prowadzenie ośrodków wsparcia dziennego w tym 
świetlic środowiskowych, socjoterapeutycznych, grup terapeutycznych, 
klubów
e/ organizowanie imprez o charakterze kulturalnym i sportowym o 
zasięgu lokalnym, krajowym, międzynarodowym
f/ organizowanie działań z zakresu ochrony środowiska, akcji promujących 
zdrowy tryb życia
g/ organizowanie działań promujących wolontariat, tworzenie grup 
wolontariuszy
W/w działalność jest wyłączną działalnością Stowarzyszenia na rzecz ogółu 
społeczeństwa.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Nowej Rudzie-Słupcu przy ul. Radkowskiej 18.
Świetlica była otwarta  w godz. od 14.30 do 18.30, w okresie wakacyjnym od 9.00 do 15.00, od poniedziałku do piątku.
 Dzieci w świetlicy  otrzymywały  pomoc  w odrabianiu lekcji. Systematyczne odrabianie zadań domowych pozwoliło na 
wyrównanie szans edukacyjnych, kulturalnych.  Pomogło dzieciom właściwie się rozwijać  poprzez aktywne  uczestnictwo  w 
życiu  uczniowskiej społeczności. Wychowawcy współpracowali z pedagogiem szkoły podstawowej – stwierdzono, że dzieci, 
które systematycznie uczestniczyły w zajęciach świetlicowych, zupełnie dobrze radzą sobie ze szkolnymi problemami.
   Przebywanie pod kontrolą wychowawców również w godzinach pozaszkolnych ograniczyło możliwości kontaktów ze środkami 
 uzależniającymi, z nałogami.
    Przyczyniło się do rozwijania   zainteresowań życiem grupy, którą tworzyli uczestnicy, życiem szkoły, swojej miejscowości. 
     Organizowanie  zajęć pozalekcyjnych o charakterze kulturalnym, sportowym, przyczyniło się do rozwijania zainteresowań, 
zwiększyło zakres doświadczeń życiowych,  możliwości odreagowania napięć emocjonalnych. Uczestnikom zajęć zapewniono 
codziennie posiłek.
    Przebywanie w grupie  było okazją do nabywania takich umiejętności jak: współdziałanie i współżycie w grupie rówieśniczej, 
podejmowanie decyzji, radzenie sobie w sytuacjach trudnych, poszukiwanie wsparcia i pomocy. 
1.Pomoc w nauce
Wychowankowie mieli zapewnioną codzienną pomoc w odrabianiu lekcji i pomoc w nauce. 
2.Realizacja programu wychowawczo - profilaktycznego. Na program wychowawczo – profilaktyczny  złożyły się gry i zabawy 
integracyjne, warsztaty artystyczne, warsztaty czytelnicze, zajęcia sportowe. Dodatkowo wychowankowie mieli możliwość 
uczestniczenia w zajęciach Zielonej Pracowni
3. Organizacja czasu wolnego, rozwój zainteresowań
Wychowankowie mieli systematycznie organizowane zajęcia plastyczne (wykonywanie dekoracji okolicznościowych, laurek, 
upominków); warsztaty czytelnicze (wizyty w MBP, czytanie lektur, omawianie wybranych pozycji z literatury dziecięcej); gry i 
zabawy stolikowe; rozwiązywanie krzyżówek, łamigłówek itp.; zajęcia sportowe na boisku i w starym parku; warsztaty teatralne 
(przygotowanie występu na spotkania rodzinne „Palma wielkanocna”); zajęcia wokalno – taneczne; zajęcia w „Zielonej 
Pracowni” (przyrodniczo – ekologiczne, eksperymenty, wycieczki). Dzieci uczestniczyły również w wycieczkach „Zielonej 
Pracowni”.
4. Zgodnie z programem odbył się wyjazd do Teatru Lalki i Aktora do Wałbrzycha.
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Wakacje
Program obejmował 4 tygodniowe turnusy w lipcu, każdy od poniedziałku do piątku po 6 godz. dziennie.Każdorazowo 
uczestnikami było 30 dzieci. Uczestnicy mieli spotkania na krytym i otwartym basenie oraz zabawy sprawnościowe w sali zabaw 
Bajkolandia. Zorganizowano 5 wycieczek turystycznych: na Błędne Skały z przewodnikiem, na Górę św. Anny, na Wielką Sowę, w 
Góry Stołowe, a także warsztaty edukacyjne w lesie. Poza tym zorganizowano siedem wycieczek edukacyjnych: zwiedzanie 
kopalni w Złotym Stoku, zwiedzanie Twierdzy Srebrna Góra, warsztaty w Explora Parku, zwiedzanie muzeum filumenistycznego 
w Bystrzycy Kłodzkiej, do szopki w Wambierzycach, na  Szlak Ginących Zawodów w Kudowie Zdroju oraz do zagrody edukacyjnej 
w Marianówku. Dzieci miały również możliwość dwukrotnie obejrzenia filmu. Raz w MOK w Nowej Rudzie i raz w kinie 3D w 
Kłodzku. Uczestniczyły w warsztatach tanecznych, plastycznych, literackich i ilustratorskich w ramach festiwalu literackiego Góry 
Literatury. Uczestnikom zajęć zapewniono codziennie posiłki.

Ferie zimowe
Zajęcia były organizowane przez dwa tygodnie, od poniedziałku do piątku od godz. 9 do 15. W każdym tygodniowym turnusie 
udział brało 30 dzieci. Podczas zajęć realizowany był program wychowawczo-profilaktyczny, na który złożyły się zajęcia 
sportowe, gry i zabawy integracyjne, zajęcia z pierwszej pomocy, warsztaty artystyczne, czytelnicze. Oprócz tego dzieci 
uczestniczyły w zajęciach na krytym basenie, w zajęciach ruchowych z elementami rywalizacji na sali gimnastycznej, zabawach 
sprawnościowych w Bajkolandii, w zajęciach z modelarstwa torowego. Odbyły się dwie wycieczki turystyczne w Góry Sowie z 
warsztatami w lesie, dwie wycieczki edukacyjne- jedna do Kolejkowa - zwiedzanie połączone z warsztatami papieroplastycznymi, 
druga do manufaktury cukierków Cukier-Lukier we Wrocławiu (pokaz i warsztaty cukiernicze). Dzieci przemierzyły również trasę 
noworudzkich questów, odbyły wycieczkę do straży pożarnej.Zorganizowano wycieczkę do Teatru Lalki i Aktora we Wrocławiu na 
spektakli warsztaty teatralne, dwukrotnie do kina. dzieci wzięły też udział w balu karnawałowym, warsztatach plastycznych w 
MOK-u i warsztatach czytelniczych w bibliotece dziecięcej. Uczestnikom zajęć zapewniono codziennie posiłki. 

Młodzieżowy Klub Wsparcia
Zajęcia warsztatowe odbywały się od środy do piątku – 12 godz. w tygodniu. Systematycznie w zajęciach uczestniczyło 18 
osób.W trakcie
roku 2019 realizowaliśmy program profilaktyczny mający na celu zwiększenie świadomości młodzieży na temat uzależnień oraz 
prowadziliśmy zajęcia taneczne z profesjonalnym instruktorem. Osoby zainteresowane uczestniczyły w warsztatach w zakresie 
podniesienia świadomości dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz patologiom i wykluczeniu społecznemu.Dla 
wszystkich uczestników realizowano:
-pomoc w nauce,
-warunki do nauki własnej,
-organizowano gry i zabawy ruchowe oraz inne formy kultury fizycznej w pomieszczeniu i na dworze mające na celu prawidłowy 
rozwój fizyczny dziecka, co jest szczególnie ważne przy postępujących uzależnieniach od Facebooka i internetu,
-organizowano zajęcia mających na celu ujawnienie i rozwijanie zainteresowań,uzdolnień;
-stwarzano warunki do uczestnictwa w kulturze,
-kształtowano kulturalne nawyki życia codziennego,
-upowszechniano zasady kultury zdrowotnej,
-kształtowano nawyki higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia;
-rozwijano samodzielność oraz społeczną aktywność;
-współdziałano z rodzicami, nauczycielami, wychowawcami,środowiskiem lokalnym oraz Młodzieżowym Ośrodkiem 
Socjoterapii w Kłodzku oraz Krosnowicach
Systematycznie w zajęciach uczestniczyło 18 osób.
1.Warsztaty taneczne pomogły:
-rozwijać płynność i estetykę ruchu,
-kształtować ekspresje twórczą,
-kształtować postawy moralne i społeczne-wdrażać do wytrwałości, systematyczności,samodyscypliny, 
szacunku,prawdomówności,
umiejętności właściwego zachowania się w sytuacji sukcesu i niepowodzeń,
-rozwijać umiejętności prezentowania swoich osiągnięć przed szerszą publicznością,
-rozwinąć indywidualne zdolności każdego dziecka, jego inicjatywy, aktywności
2.Wydarzenia artystyczne i filmowe pomogły:
-doskonalić swoje umiejętności pod okiem specjalistów
-pokazać się szerszej publiczności
-pogłębić wiedzę na temat swoich zasobów oraz braków
-dostrzegać istotę samoakceptacji
-nabywać umiejętność konstruktywnego komunikowania się
-przyswojenie tego że podczas warsztatów nie używa się słów „nie potrafię” czy „nie dam rady”
-wdrażać atmosferę zaufania oraz bezpieczeństwa
-rozwijanie szerszego poglądu na świat i poszerzenie horyzontów myślowych
-zwiększenie wiedzy na temat: realizacji dźwięku, miksu, aranżacji utworu, doboru
brzmień, efektów, wtyczki instrumentalnych, doboru instrumentów.
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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)

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

294

0

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

-kształtować pewność siebie i prawo do spróbowania swoich sił w proponowanych zajęciach
-stworzyć kompletny podkład muzyczny od podstaw przy użyciu samplera Akai 2000XL z wykorzystaniem dostępnych 
instrumentów
Warsztaty kulinarne:
-integracja grupy
-poszerzenie wiedzy z zakresu kulinariów
-wyposażenie uczestników w podstawowe umiejętności przygotowywania posiłków
Warsztaty umiejętności psychospołecznych:
Prowadzone w ramach projektu „Młodzieżowy Klub Wsparcia” miały na celu podniesieni kompetencji życiowych i umiejętności 
społecznych młodzieży poprzez pogłębienie u młodzieży wiedzy na swój temat, doskonalenie umiejętności rozpoznawania i 
nazywania emocji,
dostarczenie wiedzy na temat efektywnej komunikacji, ćwiczenie podstawowych umiejętności komunikacyjnych a także 
integrację i naukę współdziałania osób spotykających się w Klubie i razem działających. Zajęcia prowadzone były metodą 
warsztatową, opartą na aktywności
uczestników warsztatu. Była to głownie praca na własnym doświadczeniu, poprzez symulacje sytuacji i ćwiczenia aktywizujące 
autorefleksję i autoanalizę. Istotną częścią były również mini wykłady, wprowadzające uczestników w tematykę warsztatu oraz 
dyskusje. Ponadto odbywały się zajęcia taneczne,sportowe, gry stolikowe, tenis stołowy, kalistenika.

Małe Góry Literatury
Zajęcia były organizowane od lutego do sierpnia po 2 spotkania w miesiącu. Udział brała 20 osobowa grupa młodzieży  w wieku 
13-20 lat. Na program wychowawczy i merytoryczny złożyły się gry i zabawy integracyjne, warsztaty literackie, czytelnicze, 
dziennikarskie.Przeprowadzono dwa razy w miesiącu cykl spotkań warsztatowych promujących kulturę, sztukę, literaturę. 
Zorganizowano wyjazd do Wrocławia na spektakl w teatrze oraz imprezę "Europejska noc literatury". Odbyły się warsztaty 
literackie z pisarką i tłumaczką, a także warsztaty ilustratorskie. Młodzież wzięła aktywny udział w festiwalu Góry Literatury 
organizując warsztaty dla młodszych dzieci, biorąc udział w organizacji i przeprowadzeniu wszystkich festiwalowych wydarzeń i 
spotkań. 

Promocja wolontariatu
Realizacja projektu objęła organizację szkoleń dla osób zaangażowanych w wolontariat oraz integrację osób i koordynację 
zadań z zakresu wolontariatu prowadzonych na terenie miasta. Spotkania odbywały się raz w tygodniu.  W szczególności 
zorganizowano:
a) dwa dwudniowe szkolenia dla uczniowskich liderów wolontariuszy prowadzone przez trenerów ze Stowarzyszenia Nowa 
Rodzina we Wrocławiu - udział wzięło 40 wolontariuszy
b) dwa turystyczne rajdy: do Pasterki i Karłowa i na Wielką Sowę - udział wzięło kolejno 20 i 25 osób
c) promocję wolontariatu poprzez wyposażenie wolontariuszy w koszulki z logo wolontariatu.
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3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną 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

1
działalność na rzecz dzieci i 
młodzieży, w tym wypoczynek dzieci 
i młodzieży

Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-
wychowawczej w Nowej Rudzie-Słupcu przy ul. 
Radkowskiej 18.
Świetlica była otwarta  w godz. od 14.30 do 
18.30, w okresie wakacyjnym od 9.00 do 15.00, 
od poniedziałku do piątku.
 Dzieci w świetlicy  otrzymywały  pomoc  w 
odrabianiu lekcji. Systematyczne odrabianie 
zadań domowych pozwoliło na wyrównanie 
szans edukacyjnych, kulturalnych.  Pomogło 
dzieciom właściwie się rozwijać  poprzez 
aktywne  uczestnictwo  w życiu  uczniowskiej 
społeczności. Wychowawcy współpracowali z 
pedagogiem szkoły podstawowej – stwierdzono, 
że dzieci, które systematycznie uczestniczyły w 
zajęciach świetlicowych, zupełnie dobrze radzą 
sobie ze szkolnymi problemami.
   Przebywanie pod kontrolą wychowawców 
również w godzinach pozaszkolnych ograniczyło 
możliwości kontaktów ze środkami  
uzależniającymi, z nałogami.
    Przyczyniło się do rozwijania   zainteresowań 
życiem grupy, którą tworzyli uczestnicy, życiem 
szkoły, swojej miejscowości. 
     Organizowanie  zajęć pozalekcyjnych o 
charakterze kulturalnym, sportowym, 
przyczyniło się do rozwijania zainteresowań, 
zwiększyło zakres doświadczeń życiowych,  
możliwości odreagowania napięć 
emocjonalnych. Uczestnikom zajęć zapewniono 
codziennie posiłek.

88.99.Z 4 401,41 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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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

2
działalność na rzecz dzieci i 
młodzieży, w tym wypoczynek dzieci 
i młodzieży

Młodzieżowy Klub Wsparcia
Zajęcia warsztatowe odbywały się od środy do 
piątku – 12 godz. w tygodniu. Systematycznie w 
zajęciach uczestniczyło 18 osób.W trakcie
roku 2019 realizowaliśmy program 
profilaktyczny mający na celu zwiększenie 
świadomości młodzieży na temat uzależnień 
oraz prowadziliśmy zajęcia taneczne z 
profesjonalnym instruktorem. Osoby 
zainteresowane uczestniczyły w warsztatach w 
zakresie podniesienia świadomości dot. 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 
patologiom i wykluczeniu społecznemu.Dla 
wszystkich uczestników realizowano:
-pomoc w nauce,
-warunki do nauki własnej,
-organizowano gry i zabawy ruchowe oraz inne 
formy kultury fizycznej w pomieszczeniu i na 
dworze mające na celu prawidłowy rozwój 
fizyczny dziecka, co jest szczególnie ważne przy 
postępujących uzależnieniach od Facebooka i 
internetu,
-organizowano zajęcia mających na celu 
ujawnienie i rozwijanie 
zainteresowań,uzdolnień;
-stwarzano warunki do uczestnictwa w kulturze,
-kształtowano kulturalne nawyki życia 
codziennego,
-upowszechniano zasady kultury zdrowotnej,
-kształtowano nawyki higieny i czystości oraz 
dbałości o zachowanie zdrowia;
-rozwijano samodzielność oraz społeczną 
aktywność;
-współdziałano z rodzicami, nauczycielami, 
wychowawcami,środowiskiem lokalnym oraz 
Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii w 
Kłodzku oraz Krosnowicach
Systematycznie w zajęciach uczestniczyło 18 
osób.

88.99.Z 1 346,46 zł

3
działalność na rzecz dzieci i 
młodzieży, w tym wypoczynek dzieci 
i młodzieży

Małe Góry Literatury
Zajęcia były organizowane od lutego do sierpnia 
po 2 spotkania w miesiącu. Udział brała 20 
osobowa grupa młodzieży  w wieku 13-20 lat. Na 
program wychowawczy i merytoryczny złożyły 
się gry i zabawy integracyjne, warsztaty 
literackie, czytelnicze, 
dziennikarskie.Przeprowadzono dwa razy w 
miesiącu cykl spotkań warsztatowych 
promujących kulturę, sztukę, literaturę. 
Zorganizowano wyjazd do Wrocławia na spektakl 
w teatrze oraz imprezę "Europejska noc 
literatury". Odbyły się warsztaty literackie z 
pisarką i tłumaczką, a także warsztaty 
ilustratorskie. Młodzież wzięła aktywny udział w 
festiwalu Góry Literatury organizując warsztaty 
dla młodszych dzieci, biorąc udział w organizacji i 
przeprowadzeniu wszystkich festiwalowych 
wydarzeń i spotkań.

88.99.Z 831,99 zł
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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 dzieci i 
młodzieży, w tym wypoczynek 
dzieci i młodzieży

Promocja wolontariatu
Realizacja projektu objęła organizację 
szkoleń dla osób zaangażowanych w 
wolontariat oraz integrację osób i 
koordynację zadań z zakresu wolontariatu 
prowadzonych na terenie miasta. Spotkania 
odbywały się raz w tygodniu.  W 
szczególności zorganizowano:
a) dwa dwudniowe szkolenia dla 
uczniowskich liderów wolontariuszy 
prowadzone przez trenerów ze 
Stowarzyszenia Nowa Rodzina we 
Wrocławiu - udział wzięło 40 wolontariuszy
b) dwa turystyczne rajdy: do Pasterki i 
Karłowa i na Wielką Sowę - udział wzięło 
kolejno 20 i 25 osób
c) promocję wolontariatu poprzez 
wyposażenie wolontariuszy w koszulki z 
logo wolontariatu.

94.99.Z 792,00 zł

2
działalność na rzecz dzieci i 
młodzieży, w tym wypoczynek 
dzieci i młodzieży

Wakacje
Program obejmował 4 tygodniowe turnusy 
w lipcu, każdy od poniedziałku do piątku po 
6 godz. dziennie.Każdorazowo uczestnikami 
było 30 dzieci. Uczestnicy mieli spotkania 
na krytym i otwartym basenie oraz zabawy 
sprawnościowe w sali zabaw Bajkolandia. 
Zorganizowano 5 wycieczek turystycznych: 
na Błędne Skały z przewodnikiem, na Górę 
św. Anny, na Wielką Sowę, w Góry Stołowe, 
a także warsztaty edukacyjne w lesie. Poza 
tym zorganizowano siedem wycieczek 
edukacyjnych: zwiedzanie kopalni w Złotym 
Stoku, zwiedzanie Twierdzy Srebrna Góra, 
warsztaty w Explora Parku, zwiedzanie 
muzeum filumenistycznego w Bystrzycy 
Kłodzkiej, do szopki w Wambierzycach, na  
Szlak Ginących Zawodów w Kudowie Zdroju 
oraz do zagrody edukacyjnej w 
Marianówku. Dzieci miały również 
możliwość dwukrotnie obejrzenia filmu. Raz 
w MOK w Nowej Rudzie i raz w kinie 3D w 
Kłodzku. Uczestniczyły w warsztatach 
tanecznych, plastycznych, literackich i 
ilustratorskich w ramach festiwalu 
literackiego Góry Literatury. Uczestnikom 
zajęć zapewniono codziennie posiłki.

94.99.Z 1 301,75 zł
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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 zysków i strat) 176 818,03 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 85 937,22 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 90 880,81 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

3
działalność na rzecz dzieci i 
młodzieży, w tym wypoczynek 
dzieci i młodzieży

Ferie zimowe
Zajęcia były organizowane przez dwa 
tygodnie, od poniedziałku do piątku od 
godz. 9 do 15. W każdym tygodniowym 
turnusie udział brało 30 dzieci. Podczas 
zajęć realizowany był program 
wychowawczo-profilaktyczny, na który 
złożyły się zajęcia sportowe, gry i zabawy 
integracyjne, zajęcia z pierwszej pomocy, 
warsztaty artystyczne, czytelnicze. Oprócz 
tego dzieci uczestniczyły w zajęciach na 
krytym basenie, w zajęciach ruchowych z 
elementami rywalizacji na sali 
gimnastycznej, zabawach sprawnościowych 
w Bajkolandii, w zajęciach z modelarstwa 
torowego. Odbyły się dwie wycieczki 
turystyczne w Góry Sowie z warsztatami w 
lesie, dwie wycieczki edukacyjne- jedna do 
Kolejkowa - zwiedzanie połączone z 
warsztatami papieroplastycznymi, druga do 
manufaktury cukierków Cukier-Lukier we 
Wrocławiu (pokaz i warsztaty cukiernicze). 
Dzieci przemierzyły również trasę 
noworudzkich questów, odbyły wycieczkę 
do straży pożarnej.Zorganizowano 
wycieczkę do Teatru Lalki i Aktora we 
Wrocławiu na spektakli warsztaty teatralne, 
dwukrotnie do kina. dzieci wzięły też udział 
w balu karnawałowym, warsztatach 
plastycznych w MOK-u i warsztatach 
czytelniczych w bibliotece dziecięcej. 
Uczestnikom zajęć zapewniono codziennie 
posiłki.

94.99.Z 761,15 zł

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. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności
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e) pozostałe przychody 0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 38 580,31 zł

2.4. Z innych źródeł 0,00 zł

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

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 2 925,10 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 13 059,76 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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 16 538,68 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 121 699,04 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

121 699,04 zł

0,00 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

w 
tym:

116,00 zł

3 329,31 zł

35 135,00 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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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

1 Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Nowej Rudzie-Słupcu przy ul. Radkowskiej 
18. Świetlica była otwarta w godz. od 14.30 do 18.30, w okresie wakacyjnym od 9.00 do 15.00, od 
poniedziałku do piątku. Dzieci w świetlicy otrzymywały pomoc w odrabianiu lekcji. Systematyczne 
odrabianie zadań domowych pozwoliło na wyrównanie szans edukacyjnych, kulturalnych. 
Pomogło dzieciom właściwie się rozwijać poprzez aktywne uczestnictwo w życiu uczniowskiej 
społeczności. Wychowawcy współpracowali z pedagogiem szkoły podstawowej – stwierdzono, że 
dzieci, które systematycznie uczestniczyły w zajęciach świetlicowych, zupełnie dobrze radzą sobie 
ze szkolnymi problemami. Przebywanie pod kontrolą wychowawców również w godzinach 
pozaszkolnych ograniczyło możliwości kontaktów ze środkami uzależniającymi, z nałogami. 
Przyczyniło się do rozwijania zainteresowań życiem grupy, którą tworzyli uczestnicy, życiem szkoły, 
swojej miejscowości. Organizowanie zajęć pozalekcyjnych o charakterze kulturalnym, sportowym, 
przyczyniło się do rozwijania zainteresowań, zwiększyło zakres doświadczeń życiowych, możliwości 
odreagowania napięć emocjonalnych. Uczestnikom zajęć zapewniono codziennie posiłek.

4 401,41 zł

2 Młodzieżowy Klub Wsparcia Zajęcia warsztatowe odbywały się od środy do piątku – 12 godz. w 
tygodniu. Systematycznie w zajęciach uczestniczyło 18 osób.W trakcie roku 2019 realizowaliśmy 
program profilaktyczny mający na celu zwiększenie świadomości młodzieży na temat uzależnień 
oraz prowadziliśmy zajęcia taneczne z profesjonalnym instruktorem. Osoby zainteresowane 
uczestniczyły w warsztatach w zakresie podniesienia świadomości dot. przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie oraz patologiom i wykluczeniu społecznemu.Dla wszystkich uczestników realizowano: -
pomoc w nauce, -warunki do nauki własnej, -organizowano gry i zabawy ruchowe oraz inne formy 
kultury fizycznej w pomieszczeniu i na dworze mające na celu prawidłowy rozwój fizyczny dziecka, 
co jest szczególnie ważne przy postępujących uzależnieniach od Facebooka i internetu, -
organizowano zajęcia mających na celu ujawnienie i rozwijanie zainteresowań,uzdolnień; -
stwarzano warunki do uczestnictwa w kulturze, -kształtowano kulturalne nawyki życia 
codziennego, -upowszechniano zasady kultury zdrowotnej, -kształtowano nawyki higieny i 
czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia; -rozwijano samodzielność oraz społeczną 
aktywność; -współdziałano z rodzicami, nauczycielami, wychowawcami,środowiskiem lokalnym 
oraz Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii w Kłodzku oraz Krosnowicach Systematycznie w 
zajęciach uczestniczyło 18 osób.

1 346,46 zł

3 Małe Góry Literatury Zajęcia były organizowane od lutego do sierpnia po 2 spotkania w miesiącu. 
Udział brała 20 osobowa grupa młodzieży w wieku 13-20 lat. Na program wychowawczy i 
merytoryczny złożyły się gry i zabawy integracyjne, warsztaty literackie, czytelnicze, 
dziennikarskie.Przeprowadzono dwa razy w miesiącu cykl spotkań warsztatowych promujących 
kulturę, sztukę, literaturę. Zorganizowano wyjazd do Wrocławia na spektakl w teatrze oraz imprezę 
"Europejska noc literatury". Odbyły się warsztaty literackie z pisarką i tłumaczką, a także warsztaty 
ilustratorskie. Młodzież wzięła aktywny udział w festiwalu Góry Literatury organizując warsztaty 
dla młodszych dzieci, biorąc udział w organizacji i przeprowadzeniu wszystkich festiwalowych 
wydarzeń i spotkań.

831,99 zł

4 Organizacja wyjazdowego obozu turystycznego dla dzieci i młodzieży z Nowej Rudy w czasie 
wakacji.
Projekt był skierowany do 22 osób, wolontariuszy związanych z NSPPB. Była to młodzież w wieku 
13-17 lat, w tym z rodzin niepełnych, zagrożone eurosieroctwem, mające problemy emocjonalne. 
W ramach realizacji projektu zorganizowano wyjazd do Lublina i na Roztocze. Zrealizowano 
program profilaktyczno-wychowawczy, tj. elementy nauki prawidłowej komunikacji, warsztat z 
poczucia własnej wartości, naukę współpracy. Młodzież zwiedziła Sandomierz, Lublin - zamek, 
muzeum, stare miasto, Majdanek, Kazimierz Dolny, Szczebrzeszyn, Zamość, Zwierzyniec. Brała 
udział w wycieczkach rowerowych, spływach kajakowych. Uczestniczyła w Międzynarodowym 
Festiwalu "Carnaval Sztukmistrzów" w Lublinie. Uczestnicy mieli zafundowane zakwaterowanie, 
wyżywienie, bilety wstępu, usługi przewodnika, transport.

2 476,92 zł

1 wolontariat 792,00 zł

2 świetlica 3 532,20 zł
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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 6 724,64 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 172 483,89 zł 13 059,76 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

79 212,58 zł 7 056,86 zł

90 880,81 zł 6 002,90 zł

0,00 zł

0,00 zł

2 390,50 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 94,00 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

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.

Druk: NIW-CRSO 11



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

24 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

17 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)

2 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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

2 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 71 867,40 zł

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

71 867,40 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)

299,56 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)  

228,13 zł

1 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

1 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 71 867,40 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 19 907,60 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 51 959,80 zł

Druk: NIW-CRSO 13



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

2 206,00 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 Ferie zimowe Zapobieganie patologiom 
społecznym, wychowanie do 
samodzielności, współdziałania 
w zespole, kształtowanie 
umiejętności życiowych, 
umiejętności aktywnego 
spędzania czasu wolnego, 
wzbudzanie potrzeby 
poznawania otaczającego 
świata.

Gmina Miejska Nowa Ruda 7 000,00 zł

2 wakacje w Nowej Rudzie Zapobieganie patologiom 
społecznym, wychowanie do 
samodzielności, współdziałania 
w zespole, kształtowanie 
umiejętności życiowych, 
umiejętności aktywnego 
spędzania czasu wolnego, 
wzbudzanie potrzeby 
poznawania otaczającego 
świata.

Gmina Miejska Nowa Ruda 29 800,00 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

3 600,00 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

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

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 

3 Świetlica OLA Zapewnienie opieki, tworzenie 
warunków do nauki własnej i 
pomocy w nauce, zapobieganie 
patologiom społecznym, 
kształtowanie umiejętności 
życiowych, umiejętności 
aktywnego spędzania czasu 
wolnego, przygotowanie do 
samodzielnego życia w 
środowisku społecznym.

Gmina Miejska Nowa Ruda 32 600,00 zł

4 Młodzieżowy Klub Wsparcia Zapobieganie patologiom 
społecznym,przygotowanie do 
samodzielnego życia w 
środowisku społecznym, 
umiejętności aktywnego 
spędzania czasu wolnego, 
poprawa bezpieczeństwa, 
nabycie umiejętności 
społecznych i zawodowych

Gmina Miejska Nowa Ruda 38 500,00 zł

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

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

Wanda Czarniecka Data wypełnienia sprawozdania 2020-08-24

Druk: NIW-CRSO 16


