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• We wszystkich pytaniach, w których istnieje możliwość wyboru odpowiedzi, należy zaznaczyć właściwe odpowiedzi znakiem X;
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Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

ŚWIĘTOKRZYSKIE SPOŁECZNE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE

Kraj          POLSKA Województwo     
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Powiat M. KIELCE

Gmina M. KIELCE Ulica AL. IX WIEKÓW 
KIELC

Nr domu 15 Nr lokalu 

Miejscowość KIELCE Kod pocztowy 25-516 Poczta KIELCE Nr telefonu 41-361-33-55

Nr faksu 41-361-33-55 E-mail 
sekretariat@spoleczna.edu
.pl

Strona www www.spoleczna.edu.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2006-04-19

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 29051463600000 6. Numer KRS 0000048926
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego)

WIESŁAWA ZNOJEK - PREZES
MIROSŁAW CIEPLUCH - WICEPREZES
ANETA RENATA WYCHOWANIEC - CZŁONEK ZARZĄDU
BEATA HANNA MIDAK - SEKRETARZ
ANDRZEJ PAEŁ FITAS - CZŁONEK ZARZĄDU
KAMILA MAURA WTCZAK KUBICKA - CZŁONEK ZARZĄDU

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

ŁUKASZ BOLESŁAW WOŚ
ANNA ELŻBIETA SKRZYPEK
DOROTA EWA SURMA

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Towarzystwa jest wyzwalanie i wspieranie inicjatyw 
społecznych, zmierzjących do wzbogacania możliwości edukacji i 
wychowywania dzieci, młodzieży, dorosłych.
Dla realizacji tego celu Towarzystwo:
 -prowadzi szkołę podstawową i gimnazjum- inspiruje i wspiera, 
patronuje działąlności szkół, w szczególności finasowanych ze 
środków społecznych,
-uczestniczy w opracowywaniu i realizacji projektów finansowanych 
przez Unię Europejską
-rozija inne formy działalności, służące wzbogacaniu możliwości 
edukacyjnych.

10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych 
organizacji na podstawie statutu organizacji)                       
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Świętokrzyskie Społeczne Towarzystwo Oświatowe jest organem 
prowadzącym Zespół Szkół Społecznych im. M. Reja w Kielcach, w 
skład którego wchodzą I Społeczna Szkoła Podstawowa i I 
Społeczne Gimnazjum.  Na dzień 31.12.2012r. stan uczniów szkoły 
podstawowej wraz z oddziałem przedszkolnym wynosił 228, a stan 
uczniów gimnazjum wynosił 70 uczniów. Nasze szkoły kształcą      
ze wspaniałymi rezultatami, co potwierdzają liczne nagrody  
zdobywane przez uczniów w konkursach wojewódzkich i 
ogólnopolskich:
- 1 miejsce w województwie świętokrzyskim po sprawdzianie 
szóstoklasisty,
- 3 miejsce w Kielcach po  egzaminie  gimnazjalnym,
- 4 miejsce pod względem ilości laureatów konkursów 
przedmiotowych w województwie  świętokrzyskim
Oferujemy wiele nietypowych rozwiązań pedagogicznych, 
proponujemy szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych:
• Język włoski
• Język francuski
• Koła zainteresowań
• Szachy
• Nauka przez doświadczenie 
• Zajęcia pozalekcyjne metodą M. Montessori
Dbamy o wszechstronny rozwój fizyczny i artystyczny naszych 
uczniów. Nasze dzieci chętnie uczestniczą w spektaklach Teatru 
Lalki i Aktora  Kubuś, Tetrze im. S Żeromskiego, Kieleckim Teatrze 
Tańca. Często wyjeżdżamy do Warszawy na premierowe spektakle 
Teatru Roma . Każdy przechodzi kurs tańca towarzyskiego i 
narodowego, zdobywa umiejętności z judo, tlenia ziemnego, 
stołowego, pływania. Organizujemy również zajęcia fitness. 
Nordicwalking, dzięki czemu nieprzerwalnie jesteśmy aktywni 
fizycznie. Tradycją naszej szkoły są organizowane zawody 
gimnastyczne,  wyjazdy na obozy narciarskie, zielone szkoły i rajdy 
rowerowe.
Śpiewać każdy może na zajęciach zespołu wokalnego 
CAMERATA. Dzieci chętnie biorą udział w pracach koła 
plastycznego, zespołu Tanecznego TWISTER i warsztatów 
ceramicznych. Nasze dzieci uczą się języka angielskiego od 
oddziału przedszkolnego,          a od klasy IV również niemieckiego. 
Mała liczebność klas pozwala wypracować doskonałe efekty 
nauczania. Efektem naszej pracy są koncerty realizowane w 
Wojewódzkim Domu Kultury , Seminarium Duchownym, 
uroczystości szkolne kiermasze, wystawy, wernisaże prac naszych 
podopiecznych. 
Uczeń naszej szkoły to człowiek wrażliwy - aktywnie uczestniczy w 
akcjach charytatywnych tj. WOŚP, Szlachetna Paczka, loteriach 
fantowych z których dochód przeznaczony jest        na rzecz 
Fundacji „Mam Marzenie”. Od wielu lat współpracujemy z Domem 
Pomocy Społecznej w Zgórsku.

11. Najważniejsze sfery działalności pożytku 
publicznego

(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), zaczynając od najważniejszej)

nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego
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1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

Świętokrzyskie Społeczne Towarzystwo Oświatowe jest organem prowadzącym 
Zespół Szkół Społecznych im. M. Reja w Kielcach, w skład którego wchodzą I 
Społeczna Szkoła Podstawowa i I  Społeczne Gimnazjum. W okresie 
sprawozdawczym, zgodnie z tradycją podjęliśmy się: 
Organizacji IV Gimnazjalnych Zawodów Gimnastycznych,
Organizacji VI Kieleckich  Igrzysk Matematycznych dla uczniów szkół 
podstawowych             i gimnazjalnych,
Organizacji XII Miejskiego Konkursu Ortograficznego dla uczniów klas 3 SP,
 Organizacji Miejskiego Konkursu Fotograficznego dla uczniów SP i Gimnazjów,
Organizacji VI Festiwalu Piosenki dla Przedszkolaków.

W 2012r. I Społeczna Szkoła Podstawowa im. M. Reja kontynuowała rozpoczęty 
w 2011r. projekt „ Lepszy Strat” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki:  Projekt IX (Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach), Działanie 
9.1. (Wyrównanie szans edukacyjnych    i zapewnienie wysokiej jakości usług 
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty), poddziałanie 9.1.2. 
(Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do 
edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych). Projekt 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Socjalnego. Projektem objęci są uczniowie klas I-III I społecznej 
szkoły podstawowej,           u których zdiagnozowano specyficzne trudności w 
uczeniu się, a także dzieci szczególnie uzdolnione.. Wychodząc naprzeciw 
treściom zawartym w nowej podstawie programowej dotyczącej indywidualizacji 
nauczania, zespół nauczycieli z naszej szkoły opracowała programy 
wspierające, które głownie kładą nacisk na usuwanie objawów trudności w 
uczeniu się, wspomagają rozwój potencjalnych możliwości dzieci. Podjął także 
działania w zakresie rozwijania predyspozycji i zdolności poznawczych u dzieci 
szczególnie uzdolnionych. 
W 2012r I Społeczna Szkoła Podstawowa im. M. Reja  przystąpiła do Programu 
„Radosna szkoła”, w ramach którego ze środków rządowych został 
dofinansowany zakup pomocy dydaktycznych do wyposażenia placu zabaw. 
Celem programu było zapewnienie najmłodszym uczniom właściwego rozwoju 
psychofizycznego i warunków do aktywności ruchowej porównywalnej ze 
standardami wychowania przedszkolnego

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację 
działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, 
„zagranica”)

województwo

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie 
sprawozdawczym

1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra integracji 
społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze określone w 
przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki publiczne określone w przepisach o 
systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1

Lp Nazwa placówki Miejscowość/ci, w której/ych 
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym
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3. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie 
sprawozdawczym

Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

271

0

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

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

1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności)

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji 
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku 
publicznego

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli 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)

Przedmiotem odpłatnej (w ramach czesnego) działalności 
statutowej ŚSTO jest przede wszystkim:
- prowadzenie oddziału przedszkolnego przy I SSP, szkoły 
podstawowej oraz gimnazjum
- prowadzebie pozalekcyjnych form edukacji
- opieka dzienna nad dzieckiem

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

85.20.Z

85.31.A

85.51.Z

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
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3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

województwo

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli 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)

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

III.Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników / zysków 
i strat) 3,102,948.43 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 1,633,307.07 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 0.00 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 30,461.30 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 1,413,549.71 zł
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0.00 zł

0.00 zł

1,413,549.71 zł

0.00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 17,300.00 zł

13,800.00 zł

3,500.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

8. Z innych źródeł 8,330.35 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) z dotacji z funduszy celowych

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 sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych)

g) z nawiązek sądowych

h) ze świadczeń pieniężnych

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -176,189.38 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

                w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 0.00 zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych 0.00 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 30,461.30 zł

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 pozostałe koszty rodzajowe (rozbudowa i modernizacja placu zabaw przy I Społaecznej 
Szkole Podstawowej )

30,461.30 zł
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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 wydatkowała 
najwięcej środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 3,279,137.81 zł 30,461.30 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

w tym :

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 administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia, amortyzacja

e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

f)pozostałe koszty ogółem:

0.00 zł 0.00 zł

3,279,137.81 zł 30,461.30 zł

0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki 
publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności pożytku 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)
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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 umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub 
użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości 
następujące prawo:

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

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)

48.0 osób

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)

34.5 etatów

10.0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

128.00 osób fizycznych
2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego

0.00 osób prawnych

organizacja pozyskała 0 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 0 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

1. Organi`zacja 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)
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0.00 osób

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)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 0.00 osób

0.00 osób

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
dłuższy niż 30 dni

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 1,842,288.23 zł

w 
tym:

a) z tytułu umów o pracę

wynagrodzenie zasadnicze

1,799,043.26 zł

1,149,687.12 zł

nagrody

premie

0.00 zł

649,356.14 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 43,244.97 zł

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

0.00 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną 
działalnością gospodarczą organizacji

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

0.00 zł
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5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

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

0.00 zł

VII.Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie 
sprawozdawczym

7. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

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

0.00 zł

10. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń

(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami 
dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji 
wówczas należy wpisać te uwagi w przygotowane pole)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy 
administracji rządowej

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

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 zamówień publicznych w okresie 
sprawozdawczym

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa zadania Kwota
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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 (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) 
lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku 
badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 
2852)

5. Dodatkowe informacje

(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Iwona Świątkowska - Dyrektor Administracyjno - Finansowy
Agnieszka Kucharska - kierownik administracji

Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć

Lp Nazwa zadania Kwota

1 Projekt i modernizacja placu zabaw przy I Społecznej Szkole Podstawowej im. M. 
Reja w Kielcach w ramach rządowego programy Radosna Szkoła

55,659.37 zł

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli

Druk: MPiPS 12


