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• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
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• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2018-07-03

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     KUJAWSKO-
POMORSKIE

Gmina M. TORUŃ

Powiat M. TORUŃ

Ulica TUWIMA Nr domu 9 Nr lokalu 

Miejscowość TORUŃ Kod pocztowy 87-100 Poczta TORUŃ Nr telefonu 601 365 717

Nr faksu - E-mail 
stowarzyszenie@zyclepiej.org

Strona www www.zyclepiej.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2009-11-17

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 34039195100000 6. Numer KRS 0000295198

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

Renata Jakubowska Prezes 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

Danuta Michalska Wice Prezes TAK

Mariusz Wnuk Lipiński Skarbnik TAK

Marianna Gorzycka Sekretarz TAK

Mariola Krelska Członek TAK

STOWARZYSZENIE "ŻYĆ LEPIEJ"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celami Stowarzyszenia jest działanie na rzecz środowiska lokalnego.
1. Promowanie zdrowego stylu życia.
2. Terapia pedagogiczna dla dzieci z problemami dysleksji, dysgrafii, 
dysortografii.
3. Pomoc rodzinom w pokonaniu trudności wychowawczych.
4. Propagowanie postaw i wzorów społeczeństwa obywatelskiego.
5. Działania na rzecz poszanowania środowiska naturalnego i oszczędnego 
gospodarowania jego zasobami.
6. Wspieranie działań samorządowych i społecznych na rzecz ekologii i 
ochrony środowiska.
7. Wspieranie działań w zakresie rozwoju kultury i wychowania.
8. Rozwijanie zainteresowań pozalekcyjnych, organizacja czasu wolnego 
dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów.
9. Przeciwdziałanie patologiom.
10. Organizowanie imprez turystycznych.
11. Mediacja w konfliktach.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       

Stowarzyszenie realizuje  swoje cele poprzez:
1. Organizowanie pomocy społecznej i poradnictwo dla dzieci i młodzieży; 
prowadzenie działalności prewencyjnej przeciwko przemocy wobec dzieci 
oraz inną działalność tego rodzaju; prowadzenie działalności społecznej i 
lokalnej.
2. Organizowanie różnych atrakcji rozrywkowych i rekreacyjnych, takich 
jak: pokazy, wystawy tematyczne, imprezy plenerowe, wycieczki 
turystyczne i turnusy rehabilitacyjne.
3. Organizowanie kursów, zajęć sportowych i rekreacyjnych dla grup i osób 
indywidualnych.
4. Prowadzenie pozaszkolnych form edukacji w tym: edukację, w której nie 
da się zdefiniować poziomu nauczania, korepetycje, szkolenia z zakresu 
komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz pozostałe pozaszkolne formy 
edukacji związane głównie z rozwijaniem własnych zainteresowań oraz 
doskonaleniem zawodowym.
5. Mediację w sporach i konfliktach oraz podejmowanie innych czynności 
zmierzających do realizacji celów statutowych.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Rok 2017 był rokiem, w którym nasze stowarzyszenie obchodziło 10 -cie swojego powstania. Odbyły się 
dwa spotkania, podczas, których akceptowaliśmy to wydarzenie:
- 24 listopada 2017 r., w którym uczestniczyli założyciele  stowarzyszenia, pedagodzy i terapeuci 
realizujący zadania w świetlicach środowiskowo-  terapeutycznych „Kameleon” i „Świetliki” przez 
minione 10 lat. Na spotkanie zaproszono również przedstawicieli instytucji współpracujących ze 
stowarzyszeniem.
- 25 listopada 2017r. „Andrzejkowe spotkanie członków stowarzyszenia”. 

W ramach zadań statutowych prowadziliśmy szeroką działalność na rzecz członków naszego 
Stowarzyszenia i społeczności lokalnej. Zakres i charakter tych działań jest różnorodny.

I. Projekty zrealizowane w roku 2017 w ramach otwartych konkursów ogłoszonych przez  Prezydenta 
Miasta Torunia i Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego:

a) projekt pn. „Dzieciństwo oknem na świat” – projekt trzyletni 2016 - 2018 realizacja w roku 2017 w 
okresie 07.01 – 18.12.2017 r.
 W ramach projektu prowadzone są dwie świetlice środowiskowo – terapeutycznych „Świetliki” i 
„Kameleon”, w których opiekę i pomoc dydaktyczną otrzymuje 50 dzieci. Oferta kierowana jest do dzieci 
z rodzin dysfunkcyjnych, niezamożnych, bezrobotnych, niewydolnych wychowawczo, pozbawionych 
możliwości opieki w czasie pracy. Prowadzony jest program profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia, 
pomocy przedmedycznej, kulturalny, ekologiczny, pomoc w trudnościach szkolnych. Podczas 
codziennych 3-godzinnych spotkań dzieci otrzymują również posiłki. Podczas ferii zimowych i wakacji 
letnich zmieniany jest charakter spotkań z edukacyjnych i wyrównawczych na zajęcia sportowo- 
rekreacyjne oraz edukacyjno–kulturalny
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b) projekt pn. „Dzień Dziecka na Letniej” – 1.06.2017 r.
- stworzenie warunków do aktywnego spędzenia czasu wolnego dla dzieci  wraz z rodzicami,
- obchody Dnia Dziecka 
- zachęcanie do rodzinnego wypoczynku,
- popularyzacja rodzinnych imprez plenerowych na  świeżym powietrzu
- występy dziecięcych zespołów artystycznych z klubów „Sobótka” i „Kameleon”, pokazy, zabawy,
W imprezie uczestniczyło ok. 300 osób
Program dofinansowywany ze środków Gminy Miasta Toruń – Wydział  Inicjatyw Lokalnych oraz 
partnera Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej

c ) projekt pn. „ AKTYWNE i SPORTOWE LATO” trzy 1- tygodniowe 8-godzinne turnusy półkolonii dla 
dzieci w wieku 7- 12 lat spędzających wakacje w mieście w terminie 03.07 do 21.07.2017 r zajęcia 
integracyjne, sportowo – rekreacyjne, z profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia, konkursy, wycieczki, 
wyjścia do kina, muzeum, galerii. Z tej propozycji skorzystało łącznie 93 dzieci. 
1/ Czynny wypoczynek, propagowanie zdrowego stylu życia poprzez gry i zabawy sportowe oraz 
promocji zdrowia.
2/ Realizacja programu z zakresu profilaktyki uzależnień od wszelkiego rodzaju nałogów.
3/ Pokazanie możliwości bezpiecznego i kulturalnego spędzania czasu wolnego (muzea, kino, galerie, 
konkursy, zabawy integracyjne itp.)
4/ Organizacja wycieczek turystyczno- krajoznawczych.
Program dofinansowywany ze środków Gminy Miasta Toruń – Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej oraz 
partnera  Spółdzielnię Mieszkaniową „Kopernik” –
d ) projekt pn. „LATO NA ZDROWIE” cztery 1- tygodniowe 4-godzinne turnusy półkolonii dla dzieci w 
wieku 7- 12 lat spędzających wakacje w mieście w terminie 01.07 do 30.07.2017 r zajęcia integracyjne, 
sportowo – rekreacyjne, z profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia, konkursy, wycieczki, wyjścia do 
kina, muzeum, galerii. Z tej propozycji skorzystało łącznie 75 dzieci. 
1/ Czynny wypoczynek, propagowanie zdrowego stylu życia poprzez gry i zabawy sportowe oraz 
promocji zdrowia.
2/ Realizacja programu z zakresu profilaktyki uzależnień od wszelkiego rodzaju nałogów.
3/ Pokazanie możliwości bezpiecznego i kulturalnego spędzania czasu wolnego (muzea, kino, galerie, 
konkursy, zabawy integracyjne itp.)
4/ Organizacja wycieczek turystyczno- krajoznawczych.

Program dofinansowywany ze środków Gminy Miasta Toruń – Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej oraz 
partnera  Młodzieżową Spółdzielnię Mieszkaniową

e) projekt „AKTYWNOŚĆ RECEPTĄ NA POGODNĄ JESIEŃ ŻYCIA” – w ramach profilaktyki zdrowia dla 
Seniorów 60+  zajęcia ogólnorozwojowe :
- taniec w kręgu,
- zajęcia relaksacyjne,
- Nordic Walking 
- ZUMBA GOLD
- Zdrowy Kręgosłup
Z projektu skorzystało ok. 100 osób w wieku 60+
Program dofinansowany ze środków Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz partnera 
Młodzieżową Spółdzielnię Mieszkaniową i Stowarzyszenie

e)  projekt  „Osiedlowi Kolędnicy” (06 i 07.12.2017 r.) – spotkanie z Mikołajem, wspólne strojenie 
choinek własnoręcznie wykonanymi ozdobami, konkursy, upominki dla dzieci, z zabawy z Mikołajem i 
Teatrem MagMowcy przy osiedlowych choinkach na Osiedlu Letnia i Kołłątaja MSM, kultywowanie 
tradycji i zwyczajów związanych ze świętami Bożego Narodzenia, stworzenie warunków do aktywnego 
spędzenia czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych w czasie zimy.
Ilość uczestników: ok. 250
Program dofinansowywany ze środków Gminy Miasta Toruń – Wydział Inicjatyw Lokalnych oraz 
partnera 
Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej.
II. Działania własne:
A/ Turystyczne
1. Petersburg  -5dniowy wyjazd do Petersburga w dniach 6-13.06.2017 r. Zwiedzanie Pskowa wraz z 
twierdzą. W planie zwiedzania: Pałac Zimowy – Ermitaż, Newski Prospekt, Sobór Smolny, a także główną 
Katedrę Petersburga – Kazański Sobór oraz Świątyni Zmartwychwstania Chrystusa "Spas-na-Krowi". 
Zwiedzimy teren twierdzy oraz Katedrę św. Piotra i Pawła - sanktuarium rosyjskich cesarzy. Nocna 
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wycieczka "Miasto Białych nocy" z otwarciem mostów. "Wiejskie cesarskie rezydencje" oraz  Smoleńska 
i Katynia – zwiedzanie miejsce mordu NKWD w Katyniu i pomnik katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem   
Z propozycji skorzystało: 47 osób.  
2. Rowy 19.- 29.06.2017 r. – 11 dniowy wyjazd nad morze dla grupy 40 osób. Zakwaterowanie w 
Ośrodku Wczasowym „APATOR” w Rowach. W programie: plażowanie, spacery, zajęcia Nordic Walking, 
rozgrywki w bulle, wieczorki integracyjne, niezapomniana noc „sobótkowa” przy ognisku,  wycieczka do 
Sarbska.
3. Włochy 18 -29.08.2017 r. W programie: zwiedzanie miasta Mozarta – Salzburga, Padwy: Bazylika św. 
Antoniego, Uniwersytet, Piazza della Erbe. Przejazd do Asyżu, zwiedzanie Bazyliki Św. Franciszka, Bazyliki 
Św. Klary, Bazyliki Matki Boskiej Anielskiej z Porcjunkulą, Monte Cassino – zwiedzanie Klasztoru 
Benedyktynów oraz cmentarza polskiego z Bitwy o Monte Cassino, Castel Galdolfo, Przejazd do 
Rzymu:zwiedzanie: Koloseum, Forum Romanum, Wzgórze Kapitolińskie, panorama Rzymu, wilczyca 
kapitolińska, Panteon, Piazza Navona, Campo di Fiori., Fontanna di Trevi i na Schody Hiszpańskie, 
Watykan, wejście do Bazyliki Św. Piotra. Trzydniowy pobyt nad Adriatyckiem, podczas pobytu: 
wycieczka do Riminii -wizyta w Delfinarium,  do San Marino – najstarszej Republiki na Świecie, 
zwiedzanie stolicy San Marino. Zwiedzanie Wenecji: Kościół Santa Maria della Salute, Akademia, Plac 
św. Marka, Bazylika św. Marka, Pałac Dożów, Most Westchnień, most Rialto. Uczestniczyło 45 osób. 
4. „Dobry Brat” w Borach Tucholskich - 1-11.10.2017. - 10 dniowy wyjazd rehabilitacyjny do Centrum 
Rehabilitacyjnego  34 osoby. W programie: 
4 zabiegi dziennie, wycieczka do Kwidzyna, bogaty program merytoryczny na jesienne wieczory, Nordic 
Walking, zbieranie grzybów z możliwością ich suszenia, wieczór szantowy, wieczór Kociewski, Bal 
Przebierańców.
5. Termy Uniejów – 29.11 – 01.12.2017 r. – W programie: 3 wejścia na baseny termalne każdorazowo po 
3 godziny, zwiedzanie miejscowego Browaru :WIATR” + degustacja piwa, wieczorek integracyjny  z DJ i 
wieczór  andrzejkowy i wróżbami. Ilość uczestników: 46 osób
6. Teatr Muzyczny Gdynia : „Piotruś Pan” 3.12.2017 r. - „Piotruś Pan”  spektakl familijny. Z propozycji 
skorzystało 47 osób.

B/ Działania  akcyjne  kulturalno – oświatowe:
 Bal Karnawałowy dla dzieci – podczas trwania ferii zimowych.
 „Bal kapeluszowy” 17.02.2017 r. – zabawa karnawałowa, której elementem obowiązkowym były 
pomysłowe, oryginalne nakrycie głowy. W spotkaniu uczestniczyło 60 osób,
 dwudniowy wyjazd do Górzna  w dniach 23-23.09.2017 r.–zakwaterowanie i wyżywienie Ośrodek 

Edukacji Ekologicznej „Wilga” .W programie ścieżki edukacyjne po Górznieńsko Lidzbarskim Parku 
Krajobrazowym, zabawy integracyjne na świeżym powietrzu, konkursy. Realizacja programu profilaktyki 
uzależnieni i promocji zdrowia. W wyjeździe uczestniczyło 37 dzieci i 3 opiekunów.  
 udział dzieci ze świetlic w kampanii miejskiej -„Sprzątanie świata 2017” – świetlice – porządkowanie 

terenu osiedli, 
 październik 2017 – udział dzieci ze świetlic w kampanii miejskiej „Październik – miesiącem wolnym od 
uzależnień” – konkursy plastyczne, rajd pieszy , pogadanki, spotkania ze specjalistami, Gra Terenowa pn. 
„Zdrowiej i świadomiej żyć”, 
 wigilia dla dzieci ze świetlic  (16 - 17.12.2017r.) – program okolicznościowy w wykonaniu dzieci ze 
świetlic „Świetliki” i „Kameleon”. Do wszystkich obecnych dzieci przyszedł Mikołaj z niespodziankami. 
Był to również czas na podsumowanie minionego roku.  W spotkaniu wzięło udział 53 dzieci wraz z 
rodzicami lub opiekunami..

 C/ Program rekreacyjno – sportowy:
W ramach projektów oraz działalności klubów: „Sobótka” i „Kameleon” prowadzone były zajęcia dla 
seniorów różne formy aktywności ruchowej:
- taniec w kręgu,
- Zumba GOLD,
- gimnastyka relaksacyjna,
- gimnastyka ogólnorozwojowa,
- NORDIC WALKING,
- Zdrowy Kręgosłup
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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

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

1280

1

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

Odbiorcami są dzieci i młodzież oraz seniorzy.

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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 (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także 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

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)
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4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

przeciwdziałanie 
uzależnieniom i patologiom 
społecznym

Świetlica środowiskowo – 
terapeutyczna „Świetliki” i 
Kameleon"Stowarzyszenia 
„Żyć lepiej” i 
Młodzieżowej Spółdzielni 
Mieszkaniowej – zwana 
dalej Świetlicą - w 2017r. 
była współfinansowana 
przez Gminę Miasta Toruń. 

        Świetlica  "Świetliki 
"mieści się przy ul. 
Legionów 53e. a 
"Kameleon" przy ul. 
Galona 6 W roku 2017 
pracowały w oparciu o 
program pracy opiekuńczo 
– wychowawczej „Czas 
wolny inaczej” oraz 
program zajęć z 
profilaktyki uzależnień 
 i promocji zdrowia „Żyj 
zdrowo i szczęśliwie”. 
        Popołudniowe zajęcia 
w świetlicy miały zapełnić 
dzieciom w wieku 6 – 15 
lat - pochodzącym 
w większości z rodzin 
dysfunkcyjnych, 
zagrożonych 
alkoholizmem i z 
problemami socjalnymi - 
czas wolny w sposób 
możliwie interesujący i być 
alternatywą dla nudy i dla 
zagrożeń. Poprzez 
atrakcyjną organizację 
zajęć i realizację w/w 
programów 
wychowawczynie świetlicy 
i współpracująca 
wolontariuszka z grupą 
młodzieży z ZSZ w Toruniu 
zamierzały osiągnąć 
określone zmiany w 
postawach, codziennych 
nawykach i 
zainteresowaniach dzieci.  
Osobne plany pracy 
dotyczyły ferii zimowych  i 
wakacji letnich, które 
preferowały aktywną 
formę wypoczynku.

88.99 Z

Druk: NIW-CRSO 6



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) 488 028,41 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 57 909,54 zł

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

c) Przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) Przychody finansowe 0,00 zł

e) Pozostałe przychody 430 118,87 zł

0,00 zł

0,00 zł

53 020,00 zł

0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 10 320,00 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

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. 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

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, należy podać 
informację na temat trzech 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

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 5 360,30 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 53 020,00 zł
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10 320,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2.4. Z innych źródeł 419 328,11 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)

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 555,52 zł

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

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 5 360,30 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 5 360,30 zł

3.3. 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 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 wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 477 586,37 zł 5 360,30 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

56 354,02 zł 5 360,30 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

1 522,21 zł

0,00 zł

419 710,14 zł 0,00 zł

1 prowadzenie świetlic środowiskowo - terapeutycznych: organizacja wypoczynku letniego i 
zimowego.

5 360,30 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł
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5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznegoz 0,00 zł

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 (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z późn. 
zm.)

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi  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)

0,0 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)

0,0 etatów

7,0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 złz innych zwolnień, jakich: 

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
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2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

211,00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0,00 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)

8,00 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)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

6,00 osób

2,00 osób
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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

- 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 0,00 zł

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

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
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)

0,00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do 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
(patrz komentarz do punktu 4)

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

0,00 zł

2,00 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) 

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

2,00 osób

0,00 osób

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)

1,00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 1,00 osób

0,00 osóbb) inne osoby
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0,00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0,00 zł

12. 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)

nie dotyczy

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)

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

1 "Dzieciństwo, oknem na 
świat"

1. Zapewnienie opieki i 
bezpiecznego wypoczynku 
dzieci w wieku 6 – 15 lat.
2. Realizacja programu  
profilaktyki uzależnień  i 
promocji zdrowia (narkotyki, 
alkohol, papierosy, komputer, 
słodycze itp.)
3. Propagowanie czynnego 
wypoczynku i promowanie 
zdrowego stylu życia poprzez 
gry i zabawy sportowe i 
rekreacyjne, konkursy 
plastyczne.
4. Rozwijanie zainteresowań 
poprzez czynne uczestnictwo w 
wydarzeniach kulturalnych 
miasta (wystawy, kino, teatr, 
muzea, Planetarium itp.)
5. Poznawanie regionu pop

Prezydent Miasta Torunia 42 020,00 zł

10. Wysokość najwyższego 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

0,00 zł

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

0,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych nie dotyczy
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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)

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 (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) 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

2 Wesołe wakacje 1/ Zapewnienie opieki i 
bezpiecznego spędzania czasu 
wolnego od nauki szkolnej przy 
braku możliwości zapewnienia 
nadzoru rodziców, opiekunów 
dzieci
2/ Zapobieganie narkomanii i 
innych uzależnień lub nałogów - 
poprzez realizację programu z 
zakresu profilaktyki uzależnień. 
3/ Czynny wypoczynek, 
propagowanie zdrowego stylu 
życia poprzez gry i zabawy 
integracyjne, sportowe.
4/ Rozwijanie zainteresowań 
poznawczych z zakresu historii, 
sztuki, plastyki, teatru, ekologii, 
(lekcje muzealne, seanse filmo

Prezydent Miasta Torunia 5 000,00 zł

3 „AKTYWNOŚĆ RECEPTĄ NA 
POGODNĄ JESIEŃ ŻYCIA”

Profilaktyki zdrowia dla 
Seniorów 60+  zajęcia 
ogólnorozwojowe :
- taniec w kręgu,
- zajęcia relaksacyjne,
- Nordic Walking 
- ZUMBA GOLD
- Zdrowy Kręgosłup

Marszałka Województwa Kujawsko – 
Pomorskiego

6 000,00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

1 nie dotyczy

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota
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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
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

nie dotyczy

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Renata Jakubowska 
Danuta Zofia Michalska
Mariusz Wnuk Lipiński

Marianna Gorzycka
Mariola Krelska

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Kuratorim Oświaty w Bydgoszczy Delegatura Toruń 3

2 Straż Pożarna w Toruniu 2

3 Sanepid Toruń 3

4 UM Torunia Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej 1
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