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                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2018

• 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 2019-06-24

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     WARMIŃSKO-
MAZURSKIE

Gmina MRĄGOWO

Powiat MRĄGOWSKI

Ulica UL. MIKOŁAJA 
KOPERNIKA

Nr domu 2 C Nr lokalu 9

Miejscowość MRĄGOWO Kod pocztowy 11-700 Poczta MRĄGOWO Nr telefonu 531278298

Nr faksu E-mail remedium.mragowo@wp.pl Strona www www.remedium-mragowo.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2008-02-07

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 28017187100000 6. Numer KRS 0000269337

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

Bożena Anacka-Olszewska prezes TAK

Jolanta Puszko wiceprezes TAK

Monika Oleszkiewicz-
Adamska

skarbnik TAK

Marianna Wilk 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

Anna Romańczyk przewodnicząca TAK

Marzenna Talkowska zastępca TAK

Stanisław Wiśniewski członek TAK

STOWARZYSZENIE WIELOKIERUNKOWEJ POMOCY "REMEDIUM"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. Wielokierunkowa działalność na rzecz beneficjentów, zapobiegająca ich 
wykluczeniu społecznemu. 
2. Wielokierunkowa działalność na rzecz beneficjentów, zapobiegająca ich 
wykluczeniu zawodowemu. 
3. Wielokierunkowa działalność na rzecz beneficjentów, zapobiegająca ich 
wykluczeniu cyfrowemu. 
4. Integracja beneficjentów ze środowiskiem społecznym. 
5. Aktywizacja beneficjentów do czynnego życia społecznego i 
zawodowego oraz udziału 
w lokalnym rynku pracy. 
6. Pomoc społeczna rodzinom i osobom beneficjentów oraz będącym w 
trudnej sytuacji życiowej, wspieranie ich w sprawach opiekuńczych, 
wychowawczych i w sytuacjach kryzysowych. 
7. Edukacja beneficjentów oraz ich rodzin w zakresie przezwyciężania 
przyczyn powodujących występowanie i/lub narastanie trudności 
życiowych. 
8. Upowszechnianie w środowisku lokalnym wiedzy o przyczynach 
zaburzeń psychicznych 
oraz funkcjonowaniu zawodowym, rodzinnym i społecznym osób z 
problemami psychicznymi. 
9. Upowszechnianie w środowisku lokalnym wiedzy o przyczynach i 
przebiegu uzależnień 
oraz funkcjonowaniu zawodowym, rodzinnym i społecznym osób z 
uzależnieniami i ich rodzin. 
10. Inicjowanie i prowadzenie działań z zakresu profilaktyki zdrowotnej, 
edukacji zdrowotnej 
i promocji zdrowia na rzecz beneficjentów oraz społeczności lokalnej. 
11. Współpraca z instytucjami poradnictwa i opieki społecznej. 
12. Pomoc w wymianie informacji, wiedzy i doświadczeń pomiędzy 
organizacjami pozarządowymi o tym samym lub podobnym profilu 
działalności. 
13. Prowadzenie działań o charakterze edukacyjno-informacyjnym dla 
innych organizacji pozarządowych. 
14. Promocja, organizacja i wspieranie wolontariatu. 
15. Wspieranie działań charytatywnych organizowanych i prowadzonych 
przez inne podmioty. 
16. Prowadzenie lobbingu na rzecz wspólnych celów organizacji 
pozarządowych.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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1. Zrzeszanie osób działających na rzecz dobra beneficjentów, w tym 
profesjonalistów z zakresu organizowania pomocy społecznej, 
poradnictwa specjalistycznego i edukacji. 
2. Tworzenie i rozwój środowiskowych form rehabilitacji i rewalidacji, 
umożliwiających beneficjentom aktywne życie. 
3. Prowadzenie systemu poradnictwa specjalistycznego i terapii, 
skierowanego 
na beneficjentów. 
4. Tworzenie i prowadzenie grup wsparcia i samopomocowych dla 
beneficjentów. 
5. Organizację i prowadzenie placówek pomocowych, opiekuńczych, 
wychowawczych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych; tworzenie i 
prowadzenie ośrodków wsparcia dziennego oraz innych stacjonarnych i 
półstacjonarnych, przeznaczonych dla beneficjentów. 
6. Tworzenie i promowanie nowych form, metod i technik działania w 
zakresie polityki społecznej, a w szczególności wszechstronne 
propagowanie metod i technik stosowanych 
w zakresie pomocy środowiskowej i instytucjonalnej, zabezpieczenia 
społecznego, profilaktyki 
i terapii uzależnień, ochrony praw dziecka i rodziny, zapobiegania 
przemocy domowej i innym patologiom społecznym, edukacji 
wychowawczej dorosłych. 
7. Opracowywanie programów w zakresie rozwiązywania problemów 
społecznych. 
8. Organizowanie i podejmowanie działań z zakresu profilaktyki, diagnozy i 
terapii różnego rodzaju uzależnień. 
9. Włączanie się w prowadzenie domów pomocy, dziennych domów 
pobytu, ośrodków interwencji kryzysowej, ośrodków i grup wsparcia, 
punktów poradnictwa specjalistycznego, warsztatów terapii zajęciowej, 
środowiskowych domów samopomocy, placówek opiekuńczo
—wychowawczych oraz innych stacjonarnych i półstacjonarnych placówek 
pomocowych. 
10. Prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, edukacyjnej, 
szkoleniowej, wydawniczej, propagującej zagadnienia pomocowe z 
zakresu opieki społecznej i poradnictwa specjalistycznego oraz promocji 
zdrowia. 
11. Promocję i organizowanie wolontariatu w tym korzystanie z pracy 
wolontariuszy 
do prowadzenia spraw Stowarzyszenia. 
12. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i/lub zawodowemu oraz 
cyfrowemu beneficjentów poprzez promocję zatrudnienia i aktywizacji 
zawodowej osób pozostających 
bez pracy lub zagrożonych zwolnieniem z pracy. 
13. Prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz osób prywatnych i 
instytucji. 
14. Działalność w zakresie wzajemnej pomocy członków Stowarzyszenia, a 
w szczególności prowadzenie działalności integrującej członków 
Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską. 
15. Podejmowanie interwencji w sprawach beneficjentów, w granicach 
dopuszczonych prawem; reprezentowanie beneficjentów przed sądem 
oraz innymi instytucjami i organami władzy. 
16. Realizację zleconych zadań publicznych w ramach zadań statutowych 
Stowarzyszenia. 
17. Współpracę z organami władzy publicznej, administracji, samorządów 
lokalnych, kościołami, związkami wyznaniowymi, instytucjami i 
organizacjami samorządowymi oraz środkami masowego przekazu w 
zakresie realizacji celów statutowych. 
18. Wyrażanie opinii i stanowiska wobec problemów i rozwiązań 
mieszczących się w celach Stowarzyszenia.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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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)

Ze względu na otwarty charakter imprez na rzecz społeczności lokalnych, wśród odbiorców 
docelowych mogły być osoby przypadkowe, do których wprost podejmowane działania nie były 
kierowane.

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

650

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

W roku 2018 podobnie jak w poprzednich czterech latach, prowadzony był Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla osób 
dorosłych z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin, z terenu miasta Mrągowo. zadanie realizowane było przy wsparciu 
finansowym Gminy Miasto Mrągowo - dotacja celowa wyniosła 4000,00zł a wkład własny finansowy organizacji to 950zl. W 
ramach funkcjonowania Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego prowadzone było nieodpłatne poradnictwo psychologiczne, 
prawne oraz pedagogiczne. W ciągu roku pomocą objęto także podopiecznych niepełnosprawnych i przewlekle chorych, dla 
których zbierane są wpłaty z odpisu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. W tym celu na stronie internetowej 
Stowarzyszenia udostępniane są informacje o podopiecznych sporządzone przez nich lub ich opiekunów prawnych. Ogółem 
wsparcie przeznaczone jest dla 20 podopiecznych indywidualnych osób fizycznych oraz dla trzech podpieczonych 
instytucjonalnych. 
Kolejnym działaniem Stowarzyszenia Remedium było współorganizowanie ze Szkołą Podstawowa w Marcinkowie  Festynu 
Rodzinnego w ramach obchodów Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny. Następne działania pomocowe to świadczenie 
finansowe na leczenie kobiety z chorobą nowotworową a także wsparcie rzeczowe samotnego ojca, który z powodu 
opuszczenia rodziny przez żonę, został bez środków do opieki nad  kilkumiesięcznym niemowlęciem. 
Po raz ósmy dofinansowana została organizacja Wojewódzkiego Przeglądu Jasełek Środowiskowych Domów Samopomocy z 
województwa warmińsko-mazurskiego. Wsparcia rzeczowego w formie bożonarodzeniowych paczek żywnościowych udzielono 
trzem samotnym seniorkom z terenu Gminy Wiejskiej Mrągowo. W grudniu, we współpracy z Przedszkolem Publicznym 
Stokrotka z Mrągowa,  przeprowadzana został zbiórka publiczna na rzecz rodziny wielodzietnej, w której  powodu nowotworu 
zmarła matka a ojciec z powodu niskich kompetencji wychowawczych i niezaradności życiowej, nie był w stanie prawidłowo 
opiekować się dziećmi.  
Pod koniec roku 2018 nawiązano kontakt z nowo powstałym Mrągowskim Centrum Aktywności Lokalnej w celu współpracy w 
wykorzystaniu pomieszczeń MCAL i przeniesienia siedziby Stowarzyszenia.

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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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) 292 146,91 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 292 040,74 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

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. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1

pomoc społeczna, w tym pomoc 
rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i 
osób

Po raz szósty, przez cały rok prowadzone jest 
poradnictwo prawne,psychologiczne i 
pedagogiczne dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi i ich rodzin.jest to kontynuacja 
działania pod nazwa Punkt Informacyjno-
Konsultacyjny dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi i ich rodzin, z terenu gminy 
miejskiej Mrągowo; zadanie jest realizowane od 
2013 roku w ramach wieloletniego Gminnego 
Programu Ochrony zdrowia Psychicznego n 
terenie gminy miejskiej Mrągowo. Dla 
beneficjentów ostatecznych korzystanie z 
poradnictwa jest nieodpłatne. Stowarzyszenie 
pozyskało na to zadanie dofinansowanie ze 
środków Gminy Miasto Mrągowo.

94.99.Z 950,00 zł
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d) przychody finansowe 106,17 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 14 399,73 zł

2.4. Z innych źródeł 106,17 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 232 760,45 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 219 725,83 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

1 leczenie, rehabilitacja, zakup sprzętu specjalistycznego dla niepełnosprawnych 210 581,58 zł

2 dofinansowanie zadania, na które pozyskano dotację z JST 950,00 zł

3 wsparcie rzeczowe (zakup artykułów) dla ubogich, chorych i odbiorców lokalnych 6 723,06 zł

1 leczenie i rehabilitacja Dawida Nowaka 52 419,30 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 273 641,01 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 4 000,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

4 000,00 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:

300,00 zł

8 444,00 zł

2 000,00 zł

3 655,73 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 53 561,88 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: 238 478,86 zł 223 858,03 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

238 478,86 zł 217 013,78 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł 6 723,06 zł

2 leczenie i rehabilitacja Mateusza Samsla 128 080,56 zł

3 leczenie i rehabilitacja Igora Zawadzkiego 8 573,80 zł

4 leczenie i rehabilitacja Sylwestra Kwiatkowskiego 9 871,10 zł

5 leczenie i rehabilitacja Mirosławy Nestoruk 10 767,00 zł

6 podopieczni DPS 6 759,60 zł

121,19 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 119,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

119,00 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.
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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

3 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

19 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)

6 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

5 osób

1 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 4 500,00 zł

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

4 500,00 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)

140,00 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)  

225,00 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  OKw 
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 4 500,00 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 4 500,00 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

140,00 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

140,00 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)

Wynagrodzenia to zapłata za prace wykonywana podczas 
realizacji zadania dotowanego ze środków gminy Miasto 
Mrągowo

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)

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)

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

1 Punkt Informacyjno-
Konsultacyjny dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi i 
ich rodzin.

Udzielanie poradnictwa 
psychologicznego,pedagogiczne
go oraz prawnego osobom z 
zaburzeniami psychicznymi i ich 
rodzinom zamieszkałym na 
terenie miasta Mrągowo, 
realizowanego w ramach 
Gminnego Programu Ochrony 
Zdrowia Psychicznego.

Gmina Miasto Mrągowo 4 000,00 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

225,00 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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 

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

Dokumenty sprawozdawcze zatwierdzone na Walnym Zebraniu Członków w dn.11.06.2019R.

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

organizacji

Bożena Anacka-Olszewska, Jolanta 
Puszko, Monika Oleszkiewicz-

Adamska, Marianna Wilk
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

2019-06-24
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