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Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego
za rok 2014____

 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
25.06.2015

I. Dane organizacji pożytku publicznego
1. Nazwa organizacji
2. Adres siedziby i dane
kontaktowe

STOWARZYSZENIE „ECCE HOMO”
Kraj POLSKA

Województwo ŚLĄSKIE

Powiat

Gmina M.ŻORY

Ulica

Nr domu 12

Nr lokalu --------

Miejscowość ŻORY

Kod pocztowy 44-240

Poczta ŻORY

Nr telefonu 602 248 717

Nr faksu -----------

E-mail

Strona www

JODŁOWA

ecce.homo@onet.pl

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku
publicznego
5. Numer REGON

242840630

---------------

28.12.2011
17.11.2014
6. Numer KRS 0000405852
Imię i nazwisko

7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji
pełnionej
przez
poszczególnych
członków
organu
zarządzającego)

Funkcja

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

Wpisany do KRS

JANINA GRABIEC

PREZES

TAK

STANISŁAW KONTNY

WICEPREZES

TAK

MAŁGORZATA KULOSA
URSZULA RASZCZYK
ROMAN KRAWCZYK

SEKRETARZ
SKARBNIK
CZŁONEK ZARZDU

TAK

Imię i nazwisko
8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

M. ŻORY

Funkcja

Wpisany do KRS

BARBARA CZYŻ

PRZEWODNICZĄCA

TAK

MARIA SŁUPIK

CZŁONEK

TAK

ALEKSANDRA WOLIŃSKA

CZŁONEK

TAK

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1

Załącznik nr
PROGRAMY1.Opis działalności pożytku publicznego
1.POZYSKIWANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH DLA REALIZACJI ZADAŃ (AKCJE CHARYTATYWNE,
PROGRAMY GMINY, DAROWIZNY).
2.

REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH WSPIERANYCH PRZEZ BUDŻET MIASTA ŻORY Z ZAKRESU:
a) OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA - „ABC ZDROWIA. JAK UNIKNĄĆ CHORÓB
CYWILIZACYJNYCH?ZWIĘKSZENIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI U 150 OSÓB Z TERENU ŻOR NA
TEMAT NAJBARDZIEJ ROZPOWSZECHNIONYCH SCHORZEŃ XXI WIEKU” TYPU: CHOROBA
ALZHEIMERA, PARKINSONA, ZABURZENIA PSYCHICZNE ITP. - 7 WARSZTATÓW OD 15.01.2014
DO 31.08.2014 ORAZ PORADY PSYCHOLOGICZNE Z ZAKRESU ZDROWIA PSYCHICZNEGO.

b) POLITYKI SPOŁECZNEJ - „POGOTOWIE KOMPUTEROWE – POMAGAMY WYRÓWNYWAĆ SZANSE”
DLA OSÓB 50+, OD 15.09 – 13.12.2014 DLA 35 OSÓB.
3.REALIZACJA PROGRAMÓW ŻYWNOŚCIOWYCH: a) EMBARGO – DYSTRYBUCJA WARZYW
I OWOCÓW ( Z MAGAZYNU CARITAS PRZYWIEZIONO I WYDANO 50 RODZINOM DZIELNICY
KLESZCZÓWKA I ŚRÓDMIEŚCIE W MIESIĄCACH OD WRZEŚNIA DO GRUDNIA 2014 R. 2237KG.)

1.1. Opis głównych
działań podjętych przez
organizację

b) FEAD 2014 – REALIZOWANY W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU NAJBARDZIEJ
POTRZEBUJĄCYM. PRZYWIEZIONO Z MAGAZYNÓW CARITAS W MIESIĄCU GRUDNIU 2014 R.
I WYDANO 3285 KG. ŻYWNOŚCI TYPU: MLEKO, OLEJ, CUKIER, KONSERWY MIĘSNE I MAKARON,
150 OSOBOM MIESZKAŃCOM ŻOR.
4. ORGANIZACJA: a) ZAJĘĆ DLA DZIECI W CZASIE FERII ZIMOWYCH – BALU KARNAWAŁOWEGO DLA
50 DZIECI ORAZ WYJŚCIA DO KINA DLA 30 DZIECI.
b) ZAJĘĆ DLA 40 DZIECI W CZASIE WAKACJI ( OD 4.08. - 8.08.2014 R). SPOTKANIA OBEJMOWAŁY
WARSZTATY MUZYCZNE, PLASTYCZNE, WYJŚCIE DO KINA, OGNISKO W PARKU PIASKOWNIA
Z PIECZENIEM KIEŁBASY, PRZEJAŻDŻKA BRYCZKĄ, JAZDA KONNA, GRY I ZABAWY RUCHOWE,
SPOTKANIA ZE STRAŻAKAMI I POLICJANTAMI Z NAUKĄ UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY.
5. WSPÓŁORGANIZACJA : a) VI EDYCJI FESTIWALU „VENITE ADOREMUS” W STYCZNIU 2014 R.
b) VIII EDYCJI FESTIWALU TWÓRCZOŚCI RELIGIJNEJ „FIDE ET AMORE” OD SIERPNIA DO
PAŻDZIERNIKA 2014 R. W RAMACH FESTIWALU ZORGANIZOWANO: KONCERT BEAUTY AND
DISONANCE! DYSONANS I PIĘKNO, KONCERT W- NIEBO- WSTĄPIENIA MUZYCZNE, SESJĘ NAUKOWĄ O
ŚWIĘTEJ HILDEGARDZIE Z BINGEN P.T. „MIĘDZY NIEBEM A ZIEMIĄ”.
c) PROMOCJI KSIĄŻEK KS. WIESŁAWA HUDKA „UCZĘ SIĘ ŻYCIEM DZIĘKOWAĆ. POEZJE ZEBRANE”,
„O ŚWIĘTYCH FELIETONY RADIOWE”.
d) PIKNIKU PARAFIALNEGO – 31.08.2014 R.
e) SPOTKANIE DLA 35 DZIECI W DNIU ŚW. MIKOŁAJA (WSPÓŁORGANIZACJA Z RADĄ DZIELNICY).
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✘

najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

✘

gmina

województwo

kilka gmin

kilka województw

powiat

cały kraj

1.2. Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej
przez organizację działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

✘

kilka powiatów

poza granicami kraju

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

900

Osoby prawne

0

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
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

Sfera działalności pożytku
publicznego
Pomoc społeczna w tym pomoc
rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji życiowj oraz wyrównywanie
szans tych rodzin i osób
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TAK
Przedmiot działalności
KOD PKD: 88.99.Z
POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ
ZAKWATEROWANIA GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA.
PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI
CHARYTATYWNEJ POLEGAJĄCEJ NA
RÓŻNYCH FORMACH WSPIERANIA
LUDZI NAJBARDZIEJ
POTRZEBUJĄCYCH W RAMACH
POMOCY SPOŁECZNEJ. REALIZACJA
PROGRAMÓW ŻYWNOŚCIOWYCH:
EMBARGO (DYSTRYBUCJA WARZYW
I OWOCÓW); FEAD 2014
(REALIZOWANY W RAMACH
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY
NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYCM);
WSPIERANIE RODZIN
WIELODZIETNYCH ORAZ LUDZI Z
DYSFUNKCJAMI FIZYCZNYMI I
PSYCHICZNYMI, INTEGRACJA
ŚRODOWISKA LOKALNEGO.
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Ochrona i promocja zdrowia

Wypoczynek dzieci i młodzieży

KOD PKD:86.90E
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA.
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z
PROWADZENIEM PROFILAKTYKI
I PROMOCJI ZDROWIA PROWADZONA
PRZEZ WYSOKIEJ KLASY SPECJALISTĘ
PROMOCJI ZDROWIA PSYCHICZNEGO
W FORMIE
WARSZTATÓW O CHOROBACH
CYWILIZACYJNYCH XXI WIEKU TYPU;
DEPRESJA, CHOROBA ALZHEIMERA,
UDAR MÓZGU, NERWICE I INNE
ZABURZENIA LĘKOWE, CHOROBA
PARKINSONA, PAMIĘĆ I ZABURZENIA
PAMIĘCI, ZABURZENIA PSYCHICZNE
ORAZ PORADNICTWO W ZAKRESIE
ZDROWIA PSYCHICZNEGO
ŚWIADCZONE PRZEZ PSYCHOLOGA
KLINICZNEGO.
KOD PKD:85.59.B
POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY
EDUKACJI GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANE.
DZIAŁALNOŚĆ TA OBEJMUJE
PROWADZENIE KURSÓW
KOMPUTEROWYCH I KURSÓW
UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY, A
TAKŻE POZASZKOLNE FORMY
EDUKACJI ZWIĄZANE Z ROZWIJANIEM
ZAINTERESOWAŃ
WŁASNYCH, SZCZEGÓLNIE POPRZEZ
WARSZTATY PLASTYCZNE
I MUZYCZNE DLA DZIECI W CZASIE
SPOTKAŃ WAKACYJNYCH Z
UWZGLĘDNIENIEM DZIECI Z RODZIN
DYSFUNKCYJNYCH, ZAGROŻONYCH
PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ,
WSPOMAGANIE ROZWOJU
EMOCJONALEGO.

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym
4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod

Sfera działalności pożytku
publicznego

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. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym
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Przedmiot działalności
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NIE

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą
Numer Kodu

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

Przedmiot i opis działalności

Kod PKD:
Kod PKD:
Kod PKD:

III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1.1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat)

18405 ,76 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego

18361 ,60 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)

44,16 zł

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem

5 390,00 zł

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

12 971,60 zł

2. Informacja o kosztach organizacji
2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat)

11661,73 zł

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

11 651,73 zł
0,00 zł
0,00 zł

d) Koszty administracyjne

10,00 zł

e) Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe

0,00 zł

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

6 744,03 zł

4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o sposobie wydatkowania tych
środków
4.1. Przychody z 1% podatku

0,00 zł
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4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w
okresie sprawozdawczym ogółem

0,00 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 kwoty przeznaczone na te działania
1

, zł

2

, zł

3

, zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

1281,00 ZŁ

z podatku od nieruchomości
1. Organizacja korzystała z następujących zwolnień
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą
przyznanego zwolnienia)

z podatku od czynności cywilnoprawnych
z podatku od towarów i usług

z opłaty skarbowej
z opłat sądowych
z innych zwolnień
-> jakich?__________________________
nie korzystała

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki
publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku
nie
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.)

własność
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)

użytkowanie wieczyste
najem

użytkowanie
użyczenie

tak

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 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. 0,5 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)
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1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

6

osób

2. Członkowie
tak

2.1. Organizacja posiada członków

2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień okresu sprawozdawczego

27
fizycznych

osób

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
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)

tak

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie sprawozdawczym

14 osób

(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

0 ,00 zł

a) z tytułu umów o pracę

0 ,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych

0,00 zł

2. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom organizacji,
wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym
0,00 zł
usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
3. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom organizacji,
wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym
0,00 zł
usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
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

nie

2. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy
administracji rządowej lub państwowe fundusze celowe

nie

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

Organ kontrolujący

Liczba kontroli

1

URZĄD MIASTA ŻORY

3

2
IX. Dodatkowe informacje

(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)
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Czytelny podpis osoby upoważnionej
lub podpisy osób upoważnionych do
składania oświadczeń woli w imieniu
organizacji

JANINA GRABIEC

Data wypełnienia sprawozdania

(imię i nazwisko)

19.06.2015
(dd.mm.rrrr)
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