
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
z działalności Organizacji Pożytku Publicznego 

STOWARZYSZENIA WIELOKIERUNKOWEJ POMOCY „REMEDIUM”
rok 2010

wg wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. 
w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. Nr 50, poz. 529).

§ 2 pkt 1 rozp.
Pełna nazwa:  Stowarzyszenie Wielokierunkowej Pomocy „Remedium”.

Siedziba i adres:  11-700 Mrągowo, ul. Kościelna 2 

Do korespondencji: 11-700  Mrągowo skr.poczt.78

Data wpisu do KRS  19.12.2006; uzyskanie statusu OPP 07.02.2008r.

Nr  wpisu  w  KRS  Stowarzyszenie  jest  wpisane  w  Krajowym  Rejestrze  Sądowym  –  Rejestr 

Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów 

Opieki Zdrowotnej pod numerem  0000269337;  Organ dokonujący wpisu:                    Sąd Rejonowy  

w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Organem sprawującym nadzór jest Starosta Powiatu Mrągowskiego. 

NR REGON:  28071871                              Nr NIP  7422138629
Nr rachunku bankowego 89 1060 0076 0000 3380 0000 0819
Organem uprawnionym do reprezentowania Stowarzyszenia jest Zarząd w składzie:

1.    Anacka-Olszewska Bożena – prezes, zam. 11-700 Mrągowo ul. Wolności 26c

2.    Puszko Jolanta – wiceprezes, zam. 11-700 Mrągowo os. Nikutowo 48

3.    Kamińska Monika- skarbnik, zam. 11-700 Mrągowo ul. Warszawska 43/12

4.    Wilk Marianna – sekretarz, zam. 11-700 Mrągowo ul. J.Kochanowskiego 8

5.    Krasowska Dominika – członek Zarządu, zam. 11-700 Mrągowo ul. Młynowa 2/5

 Umowy, pełnomocnictwa oraz wszelkie oświadczenia woli, które pociągają za sobą zobowiązania 
finansowe lub zmiany majątku Stowarzyszenia, wymagają dla swojej ważności podpisania przez dwie 
osoby spośród: prezesa, wiceprezesa, skarbnika.

Organem kontroli Stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna w składzie:

1.Romańczyk Anna – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, zam.11-700 Mrągowo ul. Roosevelta 10/5

2.Talkowska  Marzenna  –  zastępca  przewodniczącej  Komisji  Rewizyjnej,  zam.  11-700  Mrągowo  
os. Mazurskie 22/3

3.Wiśniewski  Stanisław  –  członek  Komisji  Rewizyjnej,  zam.  11-700  Mrągowo  
os. Mazurskie 3/15
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Działalność statutowa:

Stowarzyszenie  kieruje  działalność  na  osoby  zagrożone  wykluczeniem  społecznym,  bądź  już  tego 
wykluczenia  doświadczające  z  powodu  zaburzeń  i/lub  chorób  psychicznych,  niepełnosprawności, 
ubóstwa, uzależnień własnych lub członków ich rodzin.

 Cele statutowe obejmują:

- Wielokierunkową działalność na rzecz beneficjentów, zapobiegającą ich wykluczeniu społecznemu.
- Integrację beneficjentów ze środowiskiem społecznym.
- Aktywizację beneficjentów do czynnego życia społecznego i zawodowego oraz udziału w lokalnym 
rynku pracy
- Pomoc społeczną rodzinom i osobom beneficjentów oraz będącym w trudnej sytuacji 
życiowej, wspieranie ich w sprawach opiekuńczych, wychowawczych i w sytuacjach kryzysowych.
- Współpracę z instytucjami poradnictwa i opieki społecznej.
-  Pomoc  w  wymianie  informacji,  wiedzy  i  doświadczeń  pomiędzy  organizacjami  pozarządowymi  
o tym samym lub podobnym profilu działalności.
- Promocję, organizację i wspieranie wolontariatu. 
- Wspieranie działań charytatywnych.
- Prowadzenie lobbingu na rzecz wspólnych celów organizacji pozarządowych. 

§ 2 pkt 2    Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, 
a  także  opis  głównych  zdarzeń  prawnych  w  jej  działalności  o  skutkach  finansowych.  
Opis  faktycznie  prowadzonej  działalności  z  uwypukleniem  ważniejszych  zdarzeń  związanych  
z otrzymaniem lub wydatkowaniem środków finansowych.
W roku 2010r.organizacja liczyła 22 członków zwyczajnych. 

W okresie szkolnych ferii zimowych tj. 14 lutego 2010r. we współpracy z Kołem Pedagogów 
Wyższej  Szkoły  Informatyki  i  Ekonomii  TWP  w  Olsztynie  Wydział  Zamiejscowy  
w  Kętrzynie,  zorganizowany  został  kulig  dla  dzieci  uczestniczących  w  programach  edukacyjnych 
prowadzonych  przez  Stowarzyszenie  w  społeczności  parafii  pw.  Matki  Bożej  Saletyńskiej  
w Mrągowie.  Podobnie  jak w latach  ubiegłych,  Stowarzyszenie  Remedium prowadziło  współpracę  
z  Bankiem  Żywności  Oddział  w  Olsztynie.  Poza  Przedświąteczną  zbiórką  żywności  w  okresie 
wielkanocnym,  zorganizowane zostały dwie  zbiórki  nadzwyczajne – w czerwcu dla  ofiar  powodzi  
a we wrześniu dla dzieci w wieku szkolnym z rodzin ubogich. W okresie wakacyjnym przeprowadzono 
zbiórkę  środków  finansowych  na  poprawę  jakości  powierzchni  magazynowych  Banku  Żywności  
w Olsztynie. Ostatnia była Przedświąteczna zbiórka żywności, w grudniu 2010r. Nadal prowadzony był 
też rozdział żywności w ramach programu PEAD 2010. 

We  wrześniu  2010r.  w ramach  obchodów Festiwalu  Filmów Dokumentalnych  Watch  Docs  
nt. praw człowieka, organizowanego przez CKiT w Mrągowie, Stowarzyszenie przygotowało stoisko 
prezentujące  działalność  naszej  organizacji.  Zainteresowanie  mieszkańców  miasta  
w/w  przedsięwzięciem  było  jednak  niewielkie  i  nie  przyniosło  wymiernych  rezultatów  w  postaci 
nawiązania współpracy organizacji z nowymi członkami czy też instytucjami wspierającymi.

W  roku  2010  na  prośbę  Urzędu  Miejskiego  w  Mrągowie  oraz  Starostwa  Powiatowego  
w  Mrągowie  wiceprezes  pani  Jolanta  Puszko  została  oddelegowana  do  komisji  konkursowej 
rozpatrującej  oferty organizacji  pozarządowych na  realizację  zadań publicznych w zakresie  pomocy 
społecznej.

Całoroczna działalność Stowarzyszenia „Remedium” w roku 2010 objęła także:

W okresie  styczeń  –  kwiecień  2010r.  złożenie  wniosków  o  dotacje  do  Urzędu  Miasta  Mrągowa, 
Warmińsko  –  Mazurskiego  Urzędu  Marszałkowskiego  i  Warmińsko-Mazurskiego  Urzędu 
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Wojewódzkiego,  umożliwiających  pozyskanie  środków  na  realizację  projektów.  
W  okresie  kwiecień  –  grudzień  realizowanie  zadań,  na  które  pozyskano  środki  finansowe  
z dotacji  w/w instytucji:  12945,00zł od wojewody warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie;  5000,00zł  
od Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz 3000,00zł od burmistrza Miasta Mrągowo. 
W roku 2010 były to następujące działania:

I. Profilaktyka pierwszorzędowa i drugorzędowa wśród dzieci i  młodzieży na terenie miasta  
Mrągowa:  Alternatywa  dla  krawężnika.  Program współfinansowany przez  Urząd  Miasta  Mrągowa. 
Działania zrealizowane w ramach tego projektu to: 

●  przeprowadzenie  dwóch  edycji  programu  edukacyjno-profilaktycznego  „Alternatywa  
dla krawężnika”. Zajęcia są skierowane do dzieci i młodzieży spotykających się salach parafialnych  
na ul. Słonecznej 1A, korzystających tam z salki wspinaczkowej, siłownii kawiarenki. Celem programu 
jest kształtowanie właściwych relacji między rodzicami a dziećmi, zmiana niekorzystnych przekonań 
normatywnych  młodzieży  dotyczących  oczekiwań  grup  rówieśniczych,  rozwinięcie  umiejętności 
radzenia sobie z naciskiem grupowym, promowanie abstynencji, praca nad osobistymi postanowieniami 
młodzieży.

● czterogodzinne warsztaty dla dzieci i  młodzieży „Prawidłowe odżywianie a używki - wpływ 
na  organizm  młodego  człowieka”.  Cele  zajęć  to  przedstawienie  młodzieży  szkolnej  negatywnego 
wpływu używek przy jednoczesnym niewłaściwym odżywianiu się na późniejsze problemy zdrowotne 
oraz budowanie  wśród uczniów świadomości  na temat  roli  prawidłowego żywienia  w perspektywie 
stosowania używek i skutków ich używania. 

● realizacja sześciu godzin  propedeutycznych zajęć żeglarskich dla 10 osobowej grupy dzieci  
i 10 osobowej grupy młodzieży – uczestników programu „Alternatywa dla krawężnika”

● trening  zachowań  asertywnych  dwa  cykle  zajęć  po  cztery  godz.  zajęć  z  psychologiem  
dla 10 osobowej grupy dzieci i 10 osobowej grupy młodzieży.

            II. Poza kontrolą… Mogę to zmienić. Program z zakresu pomocy społecznej, współfinansowany 
ze środków Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego. Działanie to obejmuje prowadzenie przez 
terapeutę  uzależnień  grupy  wsparcia  dla  DDA,  prowadzenie  poradnictwa  specjalistycznego 
psychologicznego i terapeutycznego dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz DDA. Adresaci 
zadania to osoby uzależnione i współuzależnione od alkoholu, a także dorosłe dzieci osób uzależnionych 
od alkoholu, z terenu miasta Mrągowa oraz okolicznych wsi. Projekt ma za zadanie niesienie pomocy 
osobom  uzależnionym  i  ich  rodzinom  poprzez  poradnictwo  specjalistyczne  prowadzone  
przez psychologa, terapeutę i pedagoga oraz grupę wsparcia prowadzoną przez terapeutę. 

            III.  Lepsze  jutro!  –  program  aktywizacji  osób  zagrożonych  wykluczeniem  społecznym.  
W ramach realizacji  programu prowadzone są działania  skierowane dla  osób,  które  opuściły zakład 
karny  po  odbyciu  kary  pobawienia  wolności  i  potrzebują  pomocy  oraz  wsparcia  w  powrocie  
do  normalnego  życia.  Pomoc  tę  oferuje  prawnik  udzielający  poradnictwa  prawnego  oraz  terapeuta 
prowadzący grupy wsparcia dla dorosłych, którzy odbyli karę pozbawienia wolności. Beneficjentami 
ostatecznymi są uczestnicy rekrutujący się spośród podopiecznych instytucji pomocy społecznej i parafii 
mrągowskich, ponadto klienci zgłaszający się indywidualnie w odpowiedzi na informacje o projekcie 
upowszechnione przez organizatora w miejscach publicznych. 

            We  wrześniu  2010r.  Stowarzyszenie  podpisało  porozumienie  o  współpracy  ze  Świetlicą 
Środowiskową  przy  Ośrodku  Szkolenia  i  Wychowania  OHP  w  Mrągowie.  Celem  partnerstwa  
jest  poszerzenie  oferty  terapeutyczno-profilaktycznej  dla  młodzieży  będącej  uczestnikami  OSiW  
oraz uczącej się w gimnazjum działającym przy tej placówce. Dotychczas członkowie Stowarzyszenia 
przeprowadzili w świetlicy zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego 

W październiku 2010r. w Stowarzyszeniu odbyły się dwie kontrole. Pierwsza przeprowadzona 
przez Urząd Wojewódzki w Olsztynie objęła wydatkowanie środków finansowych przyznanych w roku 
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2009 na realizację trzech projektów oraz prowadzeni dokumentacji zawiązanej z aktualnie realizowanym 
zadaniem  również  współfinansowanym  przez  Warmińsko  Mazurski  Urząd  Wojewódzki.  Protokół 
pokontrolny nie zawiera uwag ani zaleceń. 

Druga kontrola przeprowadzona przez Agencję Rynku Rolnego objęła dokumentację dotyczącą 
rozdziału  żywności  dostarczanej  przez  Bank  Żywności  w  ramach  programów  PEAD 2008  i  2009. 
Nieprawidłowości nie stwierdzono, protokół pokontrolny nie zawiera uwag ani zaleceń.

W okresie  dotychczasowej  działalności  największe  trudności  związane  są  z  brakiem takiego 
lokalu na siedzibę Stowarzyszenia, w którym można byłoby w ciągu całego roku prowadzić nie tylko 
biuro organizacji,  ale przede wszystkim realizowane zadania statutowe takie jak poradnictwo, grupy 
wsparcia,  zajęcia  grupowe dla  dzieci  i  dorosłych,  cykliczne  spotkania  edukacyjno  -  terapeutyczne  
i profilaktyczne dla mieszkańców naszego miasta  i okolic. 

Drugim poważnym problemem jest słaba kondycja finansowa Stowarzyszenia. 

Dotychczas  pozyskiwane  środki  finansowe  pochodzą  ze  składek  członkowskich,  darowizn  
od osób prywatnych oraz wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Kolejną przyczyną małej 
aktywności  Stowarzyszenia  w  środowisku  lokalnym  jest  niewielkie  zaangażowanie  większości 
członków w działania naszej organizacji i niewystarczające upowszechnianie informacji o Remedium na 
terenie miasta i powiatu.  

Przedsięwzięcia,  których  organizatorem  i  realizatorem  jest  Stowarzyszenie  „Remedium” 
znacząco poszerzały ofertę pomocy i wsparcia dostępną dla mieszkańców naszego powiatu.

§ 2 pkt 4 Kserokopie uchwał Zarządu:
1. Uchwała nr 1 z dn. 28.01.2010r. o przyjęciu raportu o stanie kasy. 

2. Uchwała nr 2 z dn. 28.01.2010r. o przyjęciu sprawozdania Komisji Rewizyjnej 

3. Uchwała nr 3 z dn. 28.01.2010r. o przyjęciu bilansu, rachunku wyników, informacji dodatkowej 
i sprawozdania finansowego za rok 2009. 

4. Uchwała nr 4 z dn. 28.01.2010r. o przyjęciu sprawozdania merytorycznego za rok 2009. 

5. Uchwała nr 5 z dn. 28.01.2010r. w sprawie wartości pracy wolontariuszy 

6. Uchwała nr 6 z dn. 28.01.2010r. w sprawie pełnienia funkcji koordynatorów projektów 
w roku 2010. 

7. Uchwała nr 1 z dn. 26.02.2010r. w sprawie rezygnacji z członkowstwa p. Danuty Skopnik 

8. Uchwała nr 2 z dn. 26.02.2010r. w sprawie przyjęcia nowego członka p. Stanisława 
Wiśniewskiego 

9. Uchwała nr 1 z dn. 31.12.2010r. w sprawie ustalenia stanu kasy i środków na rachunku 
bankowym, zgromadzonych na dzień 31.12.2010r. 

10.Uchwała nr 2 z dn. 31.12.2010r. o przeznaczeniu środków finansowych posiadanych 
na dzień 31.12.2010r. 

§ 2 pkt 3 Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej

Stowarzyszenie Wielokierunkowej Pomocy „Remedium” nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 2 pkt 5 Informacja o wysokości uzyskanych przychodów (w zł):

1. Przychody z działalności statutowej: 

- składki brutto określone statutem                                          605,00
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2. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego: 

- darowizny indywidualne od osób fizycznych                        1150,00

- dotacje za żądeł publicznych 

(budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, 

Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, 

Burmistrza Miasta Mrągowo)                                                   20945,00

- wpłaty 1% podatku                                                                    1626,30

- wynik na działalności finansowej w roku 2009                        - 101,43

– wynik na działalności finansowej w roku 2010                      917,82

§ 2 pkt 6  Informacja o poniesionych kosztach (w zł) na:
1. realizację celów statutowych                                                22030,00 

2. administrację                                                                          1378,50 

§ 2 pkt 7 lit. a Dane o liczbie osób zatrudnionych w ciągu roku: 
Wszyscy zatrudnieni na umowę –zlecenie:
      - psycholog                          1

      - pedagog                             2

      - technolog żywienia           1

      - prawnik                             1

      - terapeuta                            2

      - księgowy                           1

      - koordynator projektu        1

§ 2 pkt 7 lit. b Łączna kwota wynagrodzeń osób zatrudnionych:

- na umowę zlecenie     22030,00

§ 2 pkt 7 lit. c Dane o wysokości rocznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu 
i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z 
podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, Podać należy łączną kwotę 
wynagrodzeń brutto osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę.
Nikt nie jest zatrudniany w tej formie.

§ 2 pkt 7 lit. d Dane o wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia, Podać należy kwotę łączną 
brutto.
- na umowę zlecenie      22030,00 zł w tym:

wynagrodzenie  roczne  200,00zł  brutto  koordynator  projektu,  umowa  –zlecenie;  funkcję  tę  pełnił 
skarbnik Stowarzyszenia 

§ 2 pkt 7 lit. e Dane o udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych, z podziałem według 
ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz podaniem 
podstawy statutowej udzielania takich pożyczek,
Nie udzielano pożyczek. 

§ 2 pkt 7  lit. f Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku, 
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Dane należy podać na koniec roku sprawozdawczego.
Bank BPH o/Mrągowo Nr rachunku bankowego 89 1060 0076 0000 3380 0000 0819

Kwota na rachunku wynosi: 1495,12zł

§ 2 pkt 7 lit. g  Dane o wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych 
akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek.
Nie nabyto obligacji lub akcji w spółkach prawa handlowego. 

§ 2 pkt 7 lit. h Dane o nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot 
wydatkowanych na to nabycie,
Nie nabyto nieruchomości. 

§ 2 pkt 7 lit. i Dane o nabytych pozostałych środkach trwałych.
Nie nabyto środków trwałych.

§  2  pkt  7  lit.  j  Dane  o  wartości  aktywów  i  zobowiązań  fundacji  ujętych  we  właściwych 
sprawozdaniach  finansowych  sporządzanych  dla  celów  statystycznych.  Osobno  należy  podać 
wartość aktywów i wartość zobowiązań. Dane te powinny pochodzić ze sprawozdania dla GUS, 
które składają wszystkie podmioty posiadające REGON.
W roku 2010 nie było obowiązku składania do GUS sprawozdania statystycznego przez stowarzyszenia 
nie prowadzące działalności gospodarczej.

§ 2 pkt 8 Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, 
państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności, 
Działalność zlecona to, np. umowa dotacyjna czy też o udzielenie grantu.
W okresie  2010r.  realizowano zadania,  na które pozyskano środki  finansowe z dotacji:  12945,00zł  
od  Wojewody  Warmińsko-Mazurskiego  w  Olsztynie;  5000,00zł  od  Marszałka  Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego oraz 3000,00zł od burmistrza Miasta Mrągowo. 

I.  Profilaktyka  pierwszorzędowa i  drugorzędowa wśród dzieci  i  młodzieży  na  terenie  miasta  
Mrągowa:  Alternatywa  dla  krawężnika.  Program współfinansowany przez  Urząd  Miasta  Mrągowa. 
Działania zrealizowane w ramach tego projektu to: 

●  przeprowadzenie  dwóch  edycji  programu  edukacyjno-profilaktycznego  „Alternatywa  
dla krawężnika”. Zajęcia są skierowane do dzieci i młodzieży spotykających się salach parafialnych  
na ul. Słonecznej 1A, korzystających tam z salki wspinaczkowej, siłowni i kawiarenki. Celem programu 
jest kształtowanie właściwych relacji między rodzicami a dziećmi, zmiana niekorzystnych przekonań 
normatywnych  młodzieży  dotyczących  oczekiwań  grup  rówieśniczych,  rozwinięcie  umiejętności 
radzenia sobie z naciskiem grupowym, promowanie abstynencji, praca nad osobistymi postanowieniami 
młodzieży.

● czterogodzinne warsztaty dla dzieci i  młodzieży „Prawidłowe odżywianie a używki - wpływ 
na  organizm  młodego  człowieka”.  Cele  zajęć  to  przedstawienie  młodzieży  szkolnej  negatywnego 
wpływu używek przy jednoczesnym niewłaściwym odżywianiu się na późniejsze problemy zdrowotne 
oraz budowanie  wśród uczniów świadomości  na temat  roli  prawidłowego żywienia  w perspektywie 
stosowania używek i skutków ich używania. 

● realizacja sześciu godzin  propedeutycznych zajęć żeglarskich dla 10 osobowej grupy dzieci  
i 10 osobowej grupy młodzieży – uczestników programu „Alternatywa dla krawężnika”

● trening  zachowań  asertywnych  dwa  cykle  zajęć  po  cztery  godz.  zajęć  z  psychologiem  
dla 10 osobowej grupy dzieci i 10 osobowej grupy młodzieży.
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            II. Poza kontrolą… Mogę to zmienić. Program z zakresu pomocy społecznej, współfinansowany 
ze środków Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego. Działanie to obejmuje prowadzenie przez 
terapeutę  uzależnień  grupy  wsparcia  dla  DDA,  prowadzenie  poradnictwa  specjalistycznego 
psychologicznego i terapeutycznego dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz DDA. Adresaci 
zadania to osoby uzależnione i współuzależnione od alkoholu, a także dorosłe dzieci osób uzależnionych 
od alkoholu, z terenu miasta Mrągowa oraz okolicznych wsi. Projekt ma za zadanie niesienie pomocy 
osobom  uzależnionym  i  ich  rodzinom  poprzez  poradnictwo  specjalistyczne  prowadzone  przez 
psychologa, terapeutę i pedagoga oraz grupę wsparcia prowadzoną przez terapeutę. 

            III.  Lepsze  jutro!  –  program  aktywizacji  osób  zagrożonych  wykluczeniem  społecznym.  
W ramach realizacji  programu prowadzone są działania  skierowane dla  osób,  które  opuściły zakład 
karny  po  odbyciu  kary  pobawienia  wolności  i  potrzebują  pomocy  oraz  wsparcia  w  powrocie  
do  normalnego  życia.  Pomoc  tę  oferuje  prawnik  udzielający  poradnictwa  prawnego  oraz  terapeuta 
prowadzący grupy wsparcia dla dorosłych, którzy odbyli karę pozbawienia wolności. Beneficjentami 
ostatecznymi są uczestnicy rekrutujący się spośród podopiecznych instytucji pomocy społecznej i parafii 
mrągowskich, ponadto klienci zgłaszający się indywidualnie w odpowiedzi na informacje o projekcie 
upowszechnione przez organizatora w miejscach publicznych. 

§ 2 pkt 9 informację o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także 
informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych.
Stowarzyszenie odprowadza do urzędu skarbowego podatek od osób zatrudnionych w każdym miesiącu 
i składa roczny PIT 4. Stowarzyszenie jest zwolnione od podatku od towarów i usług  i nie składa 
deklaracji VAT-7.

Zgodnie  z  ustawą  o  podatku  od  osób  prawnych  Stowarzyszenie  jest  uprawnione  do  zwolnienia  
od podatku od otrzymanych przychodów, składa roczne zeznanie o wysokości osiągniętego przychodu 
CIT 8 oraz CIT 8/0 i CIT D

W okresie sprawozdawczym od 01.01.2010 do 31.12.2010r. w Stowarzyszeniu nie była przeprowadzona 
kontrola przez organ sprawujący nadzór wg KRS tj. Starostę Powiatu Mrągowskiego. 

§ 3 Informację, czy w okresie sprawozdawczym była przeprowadzona w fundacji kontrola, a jeśli 
była - to jej wyniki.

W październiku 2010r. w Stowarzyszeniu odbyły się dwie kontrole. Pierwsza przeprowadzona 
przez Urząd Wojewódzki w Olsztynie objęła wydatkowanie środków finansowych przyznanych w roku 
2009 na realizację trzech projektów oraz prowadzeni dokumentacji zawiązanej z aktualnie realizowanym 
zadaniem  również  współfinansowanym  przez  Warmińsko  Mazurski  Urząd  Wojewódzki.  Protokół 
pokontrolny nie zawiera uwag ani zaleceń. 

Druga kontrola przeprowadzona przez Agencję Rynku Rolnego objęła dokumentację dotyczącą 
rozdziału  żywności  dostarczanej  przez  Bank  Żywności  w  ramach  programów  PEAD 2008  i  2009. 
Nieprawidłowości nie stwierdzono, protokół pokontrolny nie zawiera uwag ani zaleceń.

§ 4 sprawozdanie podpisuje co najmniej dwóch członków zarządu, jeżeli statut nie stanowi inaczej.
 
Sporządzone 05lutego 2011r.

Zatwierdzone na Walnym Zebraniu Członków

 dn. 25 lutego 2011r..
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