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Miejsce na notatki MPiPS

Kraj          POLSKA Województwo     OPOLSKIE Powiat STRZELECKI

Gmina ZAWADZKIE Ulica PADEREWSKIEGO Nr domu 1 Nr lokalu 

Kod pocztowy 47-120 Poczta ZAWADZKIE Nr telefonu 77-461-64-85

Nr faksu 77-461-64-85 E-mail jolapp2@interia.pl Strona www 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 

publicznego 2009-12-03

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 6. Numer KRS 0000343588

Druk: MPiPS 1



Jolanta Momot - prezes Stowarzyszenia
Grzegorz Skorupa - wiceprezes Stowarzyszenia
Katarzyna Kimak - skarbnik
Ewa Karkos - sekretarz

lub nadzoru)

9. Cele statutowe organizacji

Cele statutowe Stowarzyszenia:

Publicznego Nr 2

kulturalnych i wychowawczych Przedszkola;

-propagowanie postaw proekologicznych;

-ochrona i promocja zdrowia;

-inicjowanie i organizowanie konkursów, festiwali, warsztatów i 

lokalnym;

funkcjonowania.

10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

organizacji na podstawie statutu organizacji)                       

Stowarzyszenie swe cele realizuje przez:

ochrony zdrowia dzieci w wieku przedszkolnym;

-organizowanie imprez kulturalnych, wyjazdów i wycieczek;

gospodarczymi;

na rzecz pomocy dzieciom;

Stowarzyszenia.

Druk: MPiPS 2



publicznego

(Dz. U. z 2010 r. Nr 
234, poz. 1536), 

„zagranica”)

gmina

sprawozdawczym

1.Organizacja 

Lp Nazwa placówki
placówki w okresie 
sprawozdawczym

Druk: MPiPS 3



w okresie 
sprawozdawczym

sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

130

0

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

sprawozdawczym

wskazaniem kodu/ów PKD 2007

3 kodów),  

organizowaniem wyjazdów i wycieczek dla dzieci.

publicznego

kraj”, „zagranica”)

gmina

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 85.10.Z

publicznego

wskazaniem kodu/ów PKD 2007

3 kodów),  Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

Druk: MPiPS 4

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


publicznego

kraj”, „zagranica”)

wskazaniem kodu/ów PKD 2007

3 kodów),  

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

6. 

kraj”, „zagranica”)

1. Informacja o przychodach organizacji

i strat)

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

Druk: MPiPS 5

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


d) z dotacji z funduszy celowych

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

e) ze spadków, zapisów

publicznego w okresie sprawozdawczym

niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych

sprawozdawczym (

Druk: MPiPS 6



4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

kosztów 
finansowana z 1% 

podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

w tym :

publicznego

publicznego

pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

z podatku dochodowego od osób prawnych

art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 
43, poz. 226)

Druk: MPiPS 7



najem

 na podstawie umowy cywilnoprawnej

1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy

0.0 osób

0.0 etatów

0.0 osób

25.00 osób fizycznych

0.00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

0.00 osób

przez okres 

organizacji w okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

Druk: MPiPS 8



w 
tym: b) pracownicy organizacji

0.00 osób

0.00 osób

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 0.00 osób

1.00 osób

organizacji w okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

0.00 osób

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 1.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

sprawozdawczym

w 
tym:

wynagrodzenie zasadnicze

nagrody

premie

w 
tym:

na podstawie umowy cywilnoprawnej

Druk: MPiPS 9



sprawozdawczym

na podstawie umowy cywilnoprawnej

sprawozdawczym

terytorialnego

sprawozdawczym

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa zadania Kwota

Druk: MPiPS 10



2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym

2852)

5. Dodatkowe informacje

Funkcja

Lp

lub akcji w 
kapitale

Lp Przedmiot kontroli
kontroli

Druk: MPiPS 11


